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RESUMO 

 

 

No presente estudo será demonstrado que os conflitos que envolvem o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, decorrem da 

descentralização normativa da estrutura desse imposto. O ICMS, cuja competência tributária 

foi atribuída pela Constituição Federal aos Estados e ao Distrito Federal, tem suas normas 

gerais regulamentadas pela Lei Complementar n° 87/96. O legislador constituinte escolheu tal 

instrumento como forma de possibilitar uma diretriz unificada para serem seguidas pelos 

entes federativos competentes pela instituição desse tributo. No entanto, essa Lei 

Complementar tem se mostrado insuficiente para evitar os conflitos entre os Estados e o 

Distrito Federal, uma vez que não traz parâmetros obrigatórios a serem seguidos em situações 

como: (i) concessão de benefícios fiscais; (ii) definição de regras para instituição de 

obrigações acessórias e (iii) definição de regras para apuração do tributo na sistemática da 

substituição tributária. O resultado é a descentralização normativa desse tributo, a qual 

impede a instituição de forma uniforme do ICMS. Assim, o que se pretende com esta pesquisa 

é refletir sobre a estrutura normativa do ICMS com o propósito de demonstrar que a eficiência 

exigida pela Magna Carta não é alcançada por este tributo em decorrência dos problemas 

ocasionados pela descentralização normativa gerada em razão da autonomia de cada um dos 

27 Estados Federativos e do Distrito Federal, que legislam sobre esse imposto. 

 

Palavras-chave: ICMS. Eficiência fiscal. Descentralização normativa.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the regulatory framework of the tax on circulation of goods - 

ICMS, whose tax jurisdiction has been assigned by the Constitution to the States and Federal 

District, and It has been delegated to Complementary Law regulating the general rules of this 

tax. This instrument was chosen by the constituent legislator as a way to enable a unified 

guideline to be followed by States and Federal District to institute this tax. However, this 

instrument has proved insufficient to prevent conflicts between the States and the Federal 

District, as it does not determine parameters to be followed in situations such as: (i) granting 

tax benefits; (ii) setting rules for accessory obligations institution and (iii) definition of rules 

for calculating the tax in the scheme of tax substitution. As a result, it has this legal 

instrument not actually unifies the institution of this tax. So what is intended with this study is 

to reflect on the ICMS regulatory framework in order to verify if the biggest problems 

regarding this structure arise from the normative decentralization due to the autonomy of each 

of the 27 different States. 

 

Keywords: ICMS. Fiscal efficiency. Normative decentralization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, nos 

termos do artigo 155, II da Constituição Federal, é um imposto de competência dos Estados e 

do Distrito Federal. Com base no inciso XII, §2º do artigo 155 da Constituição Federal, cabe à 

Lei Complementar regulamentar as disposições que poderiam gerar controvérsia na 

instituição desse imposto. Atualmente, temos em vigor a Lei Complementar nº 87/96, a qual, 

via de regra, estaria limitada a regulamentar as questões determinadas pela Carta Magna. 

Mesmo que a determinação contida na Constituição Federal quanto às disposições de 

temas polêmicos estejam disciplinadas na Lei Complementar em questão, o fato é que a Lei 

editada dispõe apenas das regras gerais que devem ser observadas para a instituição do ICMS. 

Assim, cada um dos Estados e o Distrito Federal possuem a competência de instituir o ICMS 

e de determinar as respectivas obrigações acessórias decorrentes desse tributo, bem como 

cabe a cada um desses entes definir produtos sujeitos à substituição tributária assim como as 

respectivas obrigações que cada contribuinte deverá ter decorrente dessa sistemática. 

No tocante à concessão de incentivos e de benefícios fiscais, a Constituição Federal 

também trouxe como determinação a necessidade de a Lei Complementar dispor sobre o 

assunto; contudo, não houve disposição na Lei nesse sentido, de modo que as disposições 

contidas na Lei Complementar n° 24/75 continuam em vigor. Atualmente, o Conselho 

Nacional de Política Fiscal, o qual, frise-se, curiosamente carece de regular constituição 

jurídica, é o órgão pelo qual os Estados devem celebrar convênios para a concessão de 

benefícios fiscais válidos. No entanto, tal órgão não tem poder de coerção, assim os entes 

competentes concedem incentivos fiscais de forma unilateral, os quais acabam sendo objeto 

de questionamento por outros Estados, gerando a chamada “guerra fiscal” entre os Estados e o 

Distrito Federal. 

Portanto, a estrutura normativa do ICMS, como conhecida atualmente, permite que 

cada ente federativo competente legisle de forma autônoma quanto às obrigações decorrentes 

desse imposto, não existindo normas centralizadas quanto às obrigações acessórias ou à 

concessão de incentivos fiscais, o que gera diversos conflitos e grande dificuldade para o 

cumprimento das normas estabelecidas. 
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Para demonstrar a existência desses conflitos foi realizado um levantamento na 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, pelo qual é possível constatar, por meio da análise 

dos objetos de discussão dos casos concretos, que a maior parte dos litígios decorrem de 

conflitos ocasionados pela inexistência de uma norma centralizadora que obrigue os 27 entes 

federativos diferentes a instituírem esse imposto. 

Assim, após a apresentação do objeto de discussão de cada caso concreto levantado na 

pesquisa jurisprudencial, serão analisadas as normas de definição de competência tributária do 

ICMS, bem como serão analisadas as diretrizes contidas na Lei Complementar com o objetivo 

de demonstrar que suas disposições não são suficientes para traçar uma diretriz uniforme para 

a instituição desse tributo pelos entes federativos competentes. 

Com isso, será constatado que hoje o contribuinte do ICMS é vítima de uma estrutura 

normativa que não traz segurança jurídica quanto às normas implementadas. Tal situação 

pode ser verificada em razão da quantidade de normas existentes para o cumprimento das 

obrigações acessórias, bem como com o fato de os contribuintes pautarem-se em normas 

válidas para o aproveitamento de benefícios fiscais, os quais geram verdadeira insegurança 

jurídica e custo de adimplemento, que não pode ser simplesmente ignorado, quando mais 

tarde são questionados. 

Portanto, o que se pretende é refletir sobre a estrutura normativa do ICMS e 

demonstrar que a descentralização normativa desse imposto causa a maior parte dos conflitos 

existentes em âmbito judicial e, como consequência, impede a eficiência exigida no artigo 37 

da Magna Carta. Para tanto, será observado o conceito de eficiência trazido pela doutrina no 

âmbito jurídico-econômico descrita por Richard Posner1 e sua relação com o sistema jurídico 

em que está inserido o ICMS, na medida em que a eficiência é um dos princípios que devem 

ser observados pela Administração Pública.  

Assim, serão apresentadas quais seriam as diretrizes que devem ser levadas em 

consideração para se obter a devida eficiência da estrutura normativa desse imposto e será 

demonstrado que a descentralização normativa desse imposto de caráter nacional impede que 

se alcance a eficiência exigida pela Magna Carta. Isso porque, além do alto custo de 

adimplemento para o contribuinte, os conflitos gerados em decorrência dessa estrutura 

também são sentidos pelo Estado, visto que tais discussões são objeto de questionamentos, de 

modo que a eficiência desse tributo não pode ser alcançada com a estrutura normativa atual. 

                                                 
1 Richard Posner defende em sua obra Economics Analysis of Law que eficiência seria a alocação de recursos 
de modo a maximizar os seus valores: “The term ‘efficiency’, when used as in this book to denote that allocation 

of resources in which value is maximized (…)”. (POSNER, Richard A. Economics Analysis of Law. 8. ed. 
Nova York: Aspen Publishers, 2003, p. 16).  
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Após a constatação de que tal estrutura normativa descentralizada causa diversos 

conflitos que impedem esse imposto de estar em acordo com o princípio da eficiência, serão 

analisadas as reformas tributárias já apresentadas para este tributo, com a finalidade de se 

demonstrar que o próprio governo já constatou que tal estrutura não atinge a unificação 

necessária para esse imposto de caráter nacional. 

Ao final, será apresentada a conclusão no sentido de que a estrutura normativa do 

ICMS gera conflitos em decorrência da descentralização desse sistema, razão pela qual 

contraria o princípio da eficiência exigido pela Magna Carta. 
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1. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - 

CONFLITOS EM DECORRÊNCIA DA ESTRUTURA ATUAL 

 

Para evidenciar a descentralização normativa da estrutura do ICMS foi realizado um 

levantamento da jurisprudência judicial das decisões que puderam ser extraídas das 

expressões: “substituição tributária”, “CONFAZ”, “benefício fiscal irregular” e “guerra 

fiscal”, durante o período de 2013 e 20142, a fim de demonstrarmos que a maior parte dos 

objetos de discussão dos litígios levantados foram originados na inexistência de uma norma 

comum e centralizadora para definição das obrigações principais e acessórias do ICMS. 

Será adotado como marco temporal dessa pesquisa os anos de 2013/20143, em razão 

dos boletins de arrecadação mais atualizados disponibilizados4, de modo que poderá ser 

vislumbrado que apesar do alto valor de arrecadação do ICMS demonstrado nesse período, 

existe um custo tanto de adimplemento por parte do contribuinte quanto de coerção por parte 

do Fisco, o qual é majorado em decorrência dos conflitos que poderiam ser solucionados por 

meio da centralização normativa deste tributo. 

Para demonstrar o reflexo dessa problemática em âmbito nacional, a pesquisa foi 

restrita à jurisprudência dos Tribunais Superiores, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal. Por meio da análise do objeto dessas demandas é possível constatar que a 

descentralização normativa deste tributo acarreta os seguintes problemas que são hoje 

enfrentados pelos contribuintes e pela Autoridade Pública: (i) complexidade da substituição 

tributária; (ii) concessão de benefícios unilaterais que não são honrados por todos os Estados; 

e (iii) normas CONFAZ ineficientes, já que não diminuem os conflitos entre Estados, visto 

que não obrigam os Estados (e o Distrito Federal) a aderirem aos protocolos.  

Insta esclarecer que não se pretende, no presente estudo, apurar o resultado de mérito 

de cada discussão, uma vez que para constatar que a estrutura normativa descentralizada é 

causa de conflitos entre contribuintes e Administração Pública basta a apuração da existência 

de litígios originados por essa problemática, os quais poderiam ser evitados na hipótese de 

esse tributo de caráter nacional ser regulado por meio de uma norma centralizadora que 

                                                 
2 Anexo A: Planilha contendo todas as decisões que foram apuradas pelo levantamento realizado nos Tribunais 
Superiores. Por meio da análise dos objetos dessas demandas, podemos concluir que a maior parte dos conflitos 
existentes decorrem da descentralização normativa do ICMS. 
3 Insta mencionar que pela pesquisa realizada foi possível constatar que os objetos de discussão que serão 
apresentados no presente estudo se repetem em outros anos, razão pela qual as conclusões deste trabalho são 
universalizáveis para outros anos e não estão restrita ao recorte temporal escolhido. 
4 De acordo com os dados de arrecadação divulgados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE 
no ano de 2014 foi arrecadado o montante de R$ 388.656.117,00 a título de ICMS. Disponível em: 
<http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/Valores.asp> . 



9 

 

tratasse de forma exaustiva as diretrizes de instituição desse tributo, bem como com 

comandos coercitivos, o que será explorado nos tópicos próprios deste estudo.  

Nesse contexto, abaixo serão detalhados os objetos de todas as decisões que foram 

levantadas no estudo realizado, a fim de demonstrarmos que a maior parte dos litígios 

existentes estão relacionados com a descentralização normativa do ICMS. 

Diante disso, foram apuradas 106 decisões no período objeto deste estudo por meio da 

pesquisa na base de dados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

utilizando as expressões que foram anteriormente mencionadas. Para facilitar a análise do 

objeto de cada caso concreto, as decisões foram divididas em cinco grupos de acordo com a 

justificativa em que o litígio melhor se enquadrava, quais sejam: (i) incentivos fiscais em 

desconformidade com regras do CONFAZ5; (ii) regras de ST descentralizada6; (iii) exigência 

de obrigações7, (iv) interpretação da norma8, e (v) sem relação com o estudo.9 

Nesse contexto, serão apresentadas as decisões que foram enquadradas nos grupos (i) 

incentivos fiscais em desconformidade com regras do CONFAZ; (ii) regras de ST 

descentralizada e (iii) exigência de obrigações, as quais foram consideradas como discussões 

que decorrem da descentralização normativa. Isto porque, da análise do objeto dessas decisões 

foi possível constatar que a existência de uma norma centralizadora evitaria os conflitos 

originados nas normas individuais de cada ente federativo, conforme será demonstrado abaixo 

pela apresentação do objeto de cada demanda. 

 

(i) incentivos fiscais em desconformidade com regras do CONFAZ 

Este grupo representa 13% das decisões analisadas no presente estudo, tendo sido 

originadas em decorrência da concessão de forma unilateral de benefícios fiscais por parte de 

algum ente federativo, sem a observação da necessidade da existência de um convênio 

aprovado de forma unânime pelos Estados membros para a edição de normas dispondo quanto 

à exoneração deste tributo. Diante disso, todas as decisões que versaram sobre essa 

                                                 
5 Trata-se de decisões que tiveram como objeto a concessão de algum tipo de incentivo fiscal de forma arbitrária, 
aqui interpretado de forma abrangente para toda e qualquer medida que traga alguma vantagem econômica ao 
contribuinte. 
6 Abrange todas as decisões que tiveram como base a discussão de alguma norma decorrente da sistemática da 
substituição tributária editada pelos entes federativos de forma autônoma. Classificamos como descentralizadas, 
pois cada ente federativo edita a norma como melhor lhe convier, de modo que não há uma única norma tratando 
sobre essa questão. 
7 Abrange todas as decisões que discutem obrigações principais ou acessórias decorrente da análise da legislação 
de cada ente federativo. 
8 Abrange as decisões que não decorrem da problemática da descentralização, mas que decorrem da discussão da 
aplicação da lei centralizadora, Lei Complementar, ou ainda dos casos em que se discutem situação de fato. 
9 Abrange as decisões que não possuem relação com ICMS. 
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controvérsia foram enquadradas nesse grupo com a justificativa: “benefício fiscal sem 

aprovação do CONFAZ”. 

A origem na concessão unilateral de benefícios fiscais decorre justamente da 

possibilidade de cada ente federativo poder legislar de forma autônoma com relação ao ICMS, 

de modo a permitir a existência de legislações esparsas e descentralizadas. 

Importante esclarecer que no âmbito do STF as discussões estão restritas quanto à 

constitucionalidade das normas editadas que concedem de forma unilateral os benefícios 

fiscais. Por sua vez, no âmbito do STJ as discussões estão restritas quanto à possibilidade do 

Estado de destino restringir o direito ao creditamento integral do ICMS decorrente de 

operação proveniente de ente federativo que concedeu de forma unilateral o benefício fiscal. 

Assim, em âmbito do STF iremos detalhar a decisão dos autos da ADI 4.635 proferida 

pelo Tribunal Pleno, a qual possui discussão idêntica aos demais casos10 que foram levantados 

neste Tribunal, de modo que a apresentação de apenas uma única decisão é suficiente para 

compreender todos os casos concretos analisados. E no âmbito do STJ iremos detalhar a 

decisão dos autos do RMS 38.041 proferida pela 1ª Seção, a qual possui discussão idêntica 

aos demais casos11 que foram levantados neste Tribunal. 

A ADI 4.635 trata de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governo do 

Estado do Amazonas com o objetivo de impugnar as normas editadas pelo Estado de São 

Paulo que concederam a redução da base de cálculo na fabricação e comercialização de 

‘tablets’, de forma que a carga tributária seja equivalente a 7% (sete por cento), e concedem 

crédito presumido de iguais 7% (sete por cento) relativo ao ICMS incidente sobre produtos da 

indústria de informática fabricados por empresas que investirem em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento em tecnologia da informação.12   

Tal situação configura a chamada “Guerra Fiscal”, a qual iremos analisar com detalhes 

no tópico 2.4, para o momento, conforme já mencionado, importa salientar que esta situação 

ocorre em razão da concessão de forma unilateral de benefícios fiscais sem a existência de um 

convênio deliberando sobre esta matéria. Conforme se depreende da leitura do próprio 

acórdão, tal situação é ocasionada em razão de os Estados defenderem a edição desses atos 

com fundamento no “legítimo exercício, pelo Estado de São Paulo, da plena competência de 

                                                 
10 No âmbito do STF, as seguintes decisões foram enquadradas neste grupo: ADI 3.794, ADI 4.628, ADI 4.276, 
ARE 752.603, ARE 774.821, ADI 3.794, Rcl 15.819, ARE 700.683 e RE 466.064. 
11 No âmbito do STJ, as seguintes decisões foram enquadradas neste grupo: AgRg no RMS 44.350, RMS 33.524 
e RMS 33.524.  
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.635. Ementa completa no 
ANEXO A. Relator: Ministro Celso de Mello. Publicado: 12/02/2015, p. 20 
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que dispõe para legislar sobre matéria tributária”, 13de modo que exercem a competência 

tributária desse imposto para definir as regras que melhor lhes convém. 

Ocorre que, a competência exonerativa dos Estados-membros em tema de ICMS14 não 

é irrestrita, conforme apontado no acórdão analisado, já que a Constituição delineou-lhe, no 

que “concerne ao exercício, pelo Estado-membro, de sua competência exonerativa, um regime 

jurídico-tributário próprio e estrito, com disciplina normativa exorbitante daquela peculiar às 

demais espécies tributárias.”15 

Da leitura do acórdão, podemos concluir que o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido de declarar inconstitucionais benefícios fiscais concedidos em desacordo 

com os ditames constitucionais, tendo em vista que a concessão unilateral estaria contrária ao 

disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição, conforme se depreende do 

trecho abaixo:  

Mostra-se importante rememorar, no entanto, que a jurisprudência desta Corte 
Suprema, ao pronunciar-se sobre a necessária observância da reserva constitucional 
de convênio, tem reafirmado, em sucessivas decisões, que ofende a cláusula inscrita 
no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição a concessão unilateral, por 
parte de Estado-membro, sem anterior convênio interestadual, de quaisquer 
benefícios tributários relacionados ao ICMS.16 
 

Ademais, resta consignado que as restrições a competência exonerativa deste tributo 

decorre do princípio federativo, de modo que o legislador constituinte previu algumas 

limitações ao poder de tributar para uniformizar sua instituição e limitar a competência 

tributária dos Estados-membros por meio da delegação à Lei Complementar para definir 

diretrizes uniformes a serem observadas pelos entes federativos, como forma de preservar o 

princípio federativo, senão vejamos: 

 
A Carta Política, consoante ressaltado, prescreve, em seu art. 155, § 2º, XII, “g”, que 
se inclui no domínio normativo da lei complementar nacional – lei esta que se acha 
inscrita na esfera de competência da União Federal – a regulação da forma como 
isenções, incentivos e benefícios fiscais poderão ser concedidos e revogados por 
deliberação dos Estados-membros. Essa norma constitucional, destinada a 
estabelecer padrões normativos uniformes em tema de exoneração tributária 
pertinente ao ICMS, acha-se teleologicamente vinculada a um objetivo de 
nítido caráter político-jurídico: impedir a guerra tributária entre os Estados-
membros. (...) 
 
Os princípios fundamentais consagrados pela Constituição da Republica, em 
tema de ICMS, ( a) realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo, ( b ) 
legitimam a instituição, pelo poder central, de regramento normativo unitário 
destinado a disciplinar, de modo uniforme, essa espécie tributária, 

                                                 
13 Ibidem, p. 18. 
14 Ibidem, p. 19. 
15 Ibidem, p. 23. 
16 Ibidem, p. 29. 
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notadamente em face de seu caráter não-cumulativo, ( c ) justificam a edição de 
lei complementar nacional vocacionada a regular o modo e a forma como os 
Estados-membros e o Distrito Federal, sempre após deliberação conjunta, 
poderão, por ato próprio, conceder e/ou revogar isenções, incentivos e 
benefícios fiscais. (...) 
 
O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir as relações 
institucionais entre as comunidades políticas que compõem o Estado Federal, 
legitima as restrições de ordem constitucional que afetam o exercício, pelos 
Estados-membros e Distrito Federal, de sua competência normativa em tema 
de exoneração tributária pertinente ao ICMS. MATÉRIA TRIBUTÁRIA E 
DELEGAÇÃO LEGISLATIVA: A outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito 
presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou remissão em 
matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao 
Poder Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de 
dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao 
postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da reserva 
constitucional de competência legislativa. Precedente: ADIn 1.296-PE, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO.  
(...) 
Com efeito, a outorga unilateral, por determinado Estado-membro, de 
benefícios de ordem tributária em tema de ICMS não se qualifica, porque 
inconstitucional, como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de 
outro Estado-membro que também se revele impregnada do mesmo vício de 
inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula 
constitucional da reserva de convênio, venha a provocar desequilíbrios 
concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando gravame aos 
interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. 17 (grifos nossos) 

 

Podemos concluir, portanto, que a decisão proferida tem como fundamento a 

existência de uma norma constitucional limitadora ao poder de tributar, a qual, no entanto, 

não possui poder coercitivo de impedir a edição de normas unilaterais por parte dos entes 

federativos ao exercerem seu direito de instituir e definir as regras do ICMS. Com isso, tais 

demandas decorrem justamente da existência de uma norma editada por um dos entes 

federativos com competência para legislar sobre o ICMS, a qual é considerada válida no 

ordenamento jurídico até sua declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Superior. 

A problemática dessa situação também é evidente pela análise dos conflitos existentes 

em âmbito do STJ, conforme podemos verificar da decisão proferida nos autos do RMS 

38.041 em que se discute a possibilidade de o Estado de Minas Gerais glosar o crédito de 

ICMS decorrente de operação originada de outro ente federativo que concedeu benefício 

fiscal sem prévia autorização do CONFAZ, conforme se depreende do trecho abaixo: 

 

Na origem, o ora recorrente impetrou mandado de segurança questionando a 
aplicação da Resolução nº 3.166/2001, editada pelo Secretário da Fazenda de Minas 
Gerais, com vista a combater a guerra fiscal com outras unidades da federação, 
precisamente quanto à concessão de incentivos fiscais sem a necessária aprovação 

                                                 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.635. Ementa completa no 
ANEXO A. Relator: Ministro Celso de Mello. Publicado: 12/02/2015, p. 25. 
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no Confaz – Conselho Nacional de Política Fazendária. Segundo a resolução 
mineira, os adquirentes de mercadorias e serviços no Estado de Minas Gerais, 
ficariam impedidos de aproveitar crédito tributário de ICMS nas operações 
interestaduais concernentes às transações que envolvem empresas supostamente 
beneficiárias de incentivos fiscais em outros Estados, o que permite a Minas 
apropriar-se da totalidade do incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem. 
Desta forma locupleta-se o Estado de Minas Gerais de receita adicional.18 
 

Comojá mencionado anteriormente, tal situação configura a chamada “Guerra Fiscal”, 

a qual iremos analisar com detalhes no tópico 2.4, originando diversos conflitos e verdadeira 

insegurança jurídica aos contribuintes, já que os Estados de destino se opõem ao creditamento 

dos valores destacados nas notas fiscais, conforme denota-se do objeto desta demanda. 

Note-se que a jurisprudência está firmada no sentido de que “não cabe ao Estado de 

destino glosar de forma unilateral crédito de ICMS devido ao Estado de origem e que não fora 

recolhido em razão de benefício fiscal, sob pena de violação do princípio federativo”.19 

Diante disso, entende o Tribunal que cabe ao Poder Judiciário dirimir tal controvérsia pela 

análise da constitucionalidade da norma que concedeu o benefício fiscal: 

 

(...) a discussão acerca da constitucionalidade da benesse fiscal ora não reconhecida 
pelo Estado de Minas Gerais deve ser travada em foro próprio, envolvendo os entes 
litigantes, momento em que aí, sim, deverá ser cotejada a lei concessiva do benefício 
com as disposições da Carta Política e da LC 24/75.20 
 

Portanto, o Tribunal é claro no sentido de reprimir os atos administrativos dos entes 

federativos que objetivam impedir o aproveitamento do crédito, na medida em que  

 

Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular 
eventuais conflitos de interesses (legítimos) entre os Estados periféricos e os centrais 
do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre 
eles, em condições reciprocamente aceitáveis.21 
 

Assim, eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Superior pode 

acarretar a possibilidade da glosa dos créditos decorrente dessas operações. No entanto, 

enquanto não existir tal declaração, o Estado de destino estaria impossibilitado de exigir a 

glosa dos créditos proveniente dessas operações. 

Contudo, denotam-se da análise das decisões levantadas que os Estados de destino 

tendem a se posicionar contrários à manutenção desses créditos, de modo a originar 

                                                 
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 38.041. Ementa 
completa no ANEXO A. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Publicado: 04/11/2013, p. 3. 
19 Ibidem, p. 25. 
20 Idem. 
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 38.041. Ementa 
completa no ANEXO A. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Publicado: 04/11/2013, p. 38. 
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discussões quanto à validade dos créditos, gerando, assim, custos para ambas as partes e uma 

insegurança jurídica no que concerne à manutenção e aproveitamento dos créditos para os 

contribuintes.  

Conforme será demonstrado no tópico 2.4.1, a Lei Complementar 24/75 não possui 

condão coercitivo, bem como o CONFAZ não possui condições de obrigar os entes 

federativos a aderirem aos convênios existentes ou realizarem convênios para deliberarem 

sobre a concessão de benefícios fiscais, de modo que tal situação permite a edição de diversas 

normas descentralizadas e unilaterais por parte dos estados membros exonerando tal tributo 

para melhor desenvolvimento regional, perpetuando, com isso, a chamada "Guerra Fiscal".  

Dessa forma, podemos afirmar que tais conflitos são gerados pela descentralização 

normativa do ICMS, à medida que, caso houvesse uma norma centralizadora e coercitiva, tal 

situação deixaria de ocorrer, tendo em vista que os entes federativos não editariam normas 

esparsas sobre esse assunto. 

 

(ii) regras de ST descentralizada 

 

Este grupo representa 43% das decisões analisadas no presente estudo, tendo sido 

originadas em decorrência de alguma norma editada pelos entes federativos de forma 

autônoma relacionada à sistemática da substituição tributária. Neste grupo foram enquadradas 

as decisões com as seguintes justificativas de acordo com objeto de cada demanda: (ii,1) 

restituição de ICMS/ST pago a maior; (ii.2) Apuração de base de cálculo do ICMS/ST; e (ii.3) 

Instituição da sistemática da substituição tributária. Abaixo, apresentaremos os casos 

enquadrados em cada justificativa para demonstrarmos que todos têm em comum o fato de o 

litígio ter sido originado em decorrência da descentralização normativa do ICMS. 

 

(ii. 1) Restituição de ICMS/ST pago a maior 

 

As decisões enquadradas nesta justificativa decorrem de litígios originados no 

recolhimento do ICMS/ST com base em um valor final maior que o efetivamente praticado 

com o consumidor final, de modo que resulta no recolhimento a maior do imposto 

efetivamente devido. Insta mencionar que a possibilidade da restituição do valor recolhido a 

maior do ICMS/ST não é prevista na Constituição Federal, sendo que o § 7º do artigo 150 se 

restringe a garantir a restituição imediata dos valores recolhidos apenas na hipótese de não 

ocorrência do fato gerador. 
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Com isso, a possibilidade da restituição dos valores recolhidos a maior decorre das 

legislações estaduais, de modo que não existe uma norma comum garantindo tal direito, nem 

muito menos existe uma norma prevendo os deveres instrumentais e os procedimentos que 

deveriam ser seguidos pelos contribuintes para restituição de eventuais valores recolhidos 

indevidamente. 

Portanto, conclui-se: tal situação permite que os contribuintes possuam tratamento 

tributário diversificado dependendo do ente federativo que impôs a sistemática da substituição 

tributária, de modo que isto ocorre em decorrência da inexistência de uma legislação 

centralizadora dispondo sobre a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente, 

o que acaba por originar as discussões analisadas no presente estudo. 

Diante disso, passaremos a detalhar os objetos das decisões levantadas perante o STF 

para, após, demonstrar os objetos das decisões proferidas perante o STJ, de modo que restará 

comprovado que esses conflitos decorrem da descentralização normativa do ICMS. 

Nos autos do AI 488.006 o objeto de discussão é a constitucionalidade do 

procedimento previsto na legislação do Estado de São Paulo para restituição dos valores do 

ICMS/ST recolhidos a maior, uma vez que entende que o contribuinte estaria violando o 

direito de restituição imediata dos valores, conforme se depreende do trecho abaixo: 

 

Trata-se de processo em que se discute se o procedimento criado pela Administração 
tributária do Estado de São Paulo viola o direito de restituição imediata que 
pretensamente assiste ao contribuinte nas operações cuja base de cálculo concreta 
corresponda a um valor inferior ao empregado na sistemática da substituição 
tributária.22 
 

Da leitura do acórdão contata-se que o relator concluiu que “a hipótese não encontra 

ressonância constitucional”23, assim, “o problema é notoriamente operacional e não 

constitucional. A lei local previu uma possibilidade que a Constituição Federal não 

contemplou”,24 na medida em que a Constituição Federal prevê apenas o ressarcimento nos 

casos nos quais o fato gerador não ocorrer.  

No entanto, restou ressaltada a possibilidade de o direito de restituição ser previsto 

pelas legislações estaduais ao afirmar que “não existe direito constitucional à imediata 

restituição parcial do tributo, o que não impede a legislação estadual de prever tal 

                                                 
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 488.006. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator: Ministro Roberto Barroso. Publicado: 22/08/2014, p. 3. 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 488.006. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator: Ministro Roberto Barroso. Publicado: 22/08/2014, p. 5. 
24 Idem.  
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possibilidade”.25 Sendo justamente essa possibilidade objeto de questionamento no caso 

concreto, uma vez que a discussão dos autos, conforme já mencionado, decorre da 

irresignação do contribuinte quanto aos procedimentos previstos pela legislação do Estado de 

São Paulo para viabilizar o direito à restituição do ICMS/ST recolhido a maior: 

 

O agravante pretende ver afastadas as disposições da Portaria CAT nº 45, a qual 
consignou como condições prévias à fruição do direito à restituição: (i) a formulação 
expressa de pedido administrativo e (ii) a declaração do direito, pela autoridade 
fiscal, dentro do prazo de 45 dias. Sustenta, portanto, que não há imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, em suposta afronta ao art. 150, 7 §º, da 
Constituição Federal.26 
 

Assim, da mera delimitação do objeto do caso sob análise, podemos concluir que o 

direito à restituição não é garantido de forma uniforme para todos os substitutos tributários, 

razão pela qual se conclui que tal controvérsia decorre da descentralização normativa desse 

tributo, uma vez que uma norma centralizadora dispondo sobre o direito à restituição dos 

valores pagos a maior, bem como quanto aos procedimentos que deveriam ser seguidos pelos 

contribuintes, afastaria a existência de legislações esparsas sobre o tema causarem 

controvérsias como a do caso concreto.  

Note-se que o questionamento quanto aos procedimentos arbitrários previstos nas 

legislações locais também é objeto da decisão proferida no AI 658.635, caso semelhante em 

que o contribuinte se insurge contra os procedimentos previstos nas normas editadas pelo 

Estado do Paraná para viabilizar a restituição do montante do ICMS/ST recolhido a maior, 

conforme se depreende do trecho: “(...) a insurgência se dá contra Decretos editados pelo 

Estado do Paraná, que regulamentam os procedimentos de restituição do valor recolhido a 

maior, nas hipóteses em que a base de cálculo real é inferior à presumida”.27 

No AI 654.965, o objeto de discussão é a possibilidade de o contribuinte reaver os 

valores recolhidos a maior com base nos procedimentos previstos na Portaria CAT 99/93, a 

qual posteriormente foi modificada pelo Estado de São Paulo, conforme se verifica do trecho 

abaixo: 

 

A pretensão recursal é claramente do exame de inconstitucionalidade da lei local em 
face da Carta Magna, pela via do recurso previsto no artigo 102, inciso III, letra ‘c’, 
exatamente porque a decisão recorrida julgou válida lei local contestada em face 
desta Constituição. 

                                                 
25 Ibidem, p. 8. 
26 Ibidem, p. 7. 
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 658.635. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator: Ministro Dias Tofoli. Publicado: 17/09/2014, p. 4. 
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Pretende a agravante, em última análise, o ressarcimento de diferenças de ICMS 
pago a maior na sistemática da substituição tributária, na forma da portaria 
CAT 99/93, referentes às saídas que ocorreram antes da entrada em vigor da norma 
infralegal referida. O pleito cinge-se às operações realizadas entre março de 1991 e 
outubro de 1993.28(grifo nosso) 
 

Nos autos da Reclamação 5.639, o objeto de discussão também se refere quanto aos 

questionamentos das normas locais de restituição dos valores recolhidos a maior a título de 

ICMS/ST. Neste caso concreto, o Estado do Mato Grosso se insurge contra o acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado que garantiu o direito do contribuinte de restituir 

os valores recolhidos a maior de ICMS/ST, por entender que tal medida seria correta para 

afastar o enriquecimento ilícito do Estado, conforme se depreende do trecho abaixo:  

 

Instada a se manifestar, a autoridade reclamada informou que deu provimento à 
apelação da empresa, por entender que, recolhido o ICMS a maior, considerando a 
base de cálculo do fato gerador, a diferença deve ser devolvida ao contribuinte, sob 
pena de enriquecimento ilícito do Estado.29 
 

A discussão objeto dessa decisão diverge das demais em razão de o Estado do Mato 

Grosso não ter editado norma dispondo quanto à possibilidade da restituição dos valores 

recolhidos a maior do ICMS/ST, razão pela qual se insurgiu contra o acórdão do Tribunal de 

Justiça para aplicação do entendimento proferida na ADI nº 1.851/AL, de modo que fosse 

impedido de restituir os valores recolhidos a maior. 

Insta mencionar que mesmo não existindo, neste caso, uma norma local prevendo a 

possibilidade da restituição dos valores recolhidos a maior, podemos observar que a 

inexistência de uma norma única sobre o assunto faz com que os contribuintes recorram ao 

Poder Judiciário para obter o direito reconhecido por outros Estados membros, causando, com 

isso, a controvérsia objeto do caso concreto. 

Por fim, no âmbito do STF cumpre expor a controvérsia objeto da decisão proferida 

nos autos do AI 743.127, a qual versa sobre a constitucionalidade da exigência de restituição 

ou complementação do valor pago a título de ICMS quando apurada diferença entre a base de 

cálculo presumida e a base de cálculo real: 

 

1. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 593.849- 2/MG, relator Ministro 
Ricardo Lewandowski, concluiu pela repercussão geral do tema relativo à 
exigibilidade de restituição ou complementação do valor pago a título de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS quando apurada diferença entre 

                                                 
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 654.965. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator: Ministro Dias Tofoli. Publicado: 18/10/2013, p. 5. 
29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 5.639. Ementa completa no ANEXO A. Relator: Ministro 
Dias Tofoli. Publicado: 14/11/2014, p. 6. 
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a base de cálculo presumida e a base de cálculo real, considerado o regime de 
substituição tributária previsto no artigo 150, § 7º, da Carta da República.30 
 

Conforme depreende-se da leitura acima, a análise do caso concreto foi sobrestada até 

julgamento final do Recurso Extraordinário nº 593.849, o qual teve repercussão geral 

reconhecida. Ainda que não nos interesse o resultado do julgamento de mérito dos casos sob 

análise, insta fazer um breve esclarecimento quanto ao mérito da questão para melhor 

compreensão da problemática normativa. Discute-se a constitucionalidade da possibilidade da 

restituição e complementação de valores recolhidos a título de ICMS/ST em decorrência da 

diferença entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo real, pois o parágrafo 7° do 

artigo 150 da Constituição Federal previu a possibilidade da restituição apenas no caso de não 

ocorrência do fato gerador: 

 

§ 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de impostos ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 
 

Tal dispositivo foi praticamente reproduzido pela Lei Complementar 86/97,31 de modo 

que se discute a constitucionalidade das legislações locais que dispõem quanto a essa 

possibilidade. Com isso, demonstra-se que este caso também tem sua origem na inexistência 

de uma legislação uniforme dispondo de forma exaustiva quanto às regras da sistemática da 

substituição tributária que devem ser seguidas e instituídas por todos os entes federativos. 

No STJ também foi possível verificar a existência de conflitos decorrente desta 

problemática, como a discussão dos autos do AgRg no AREsp 496062 que o objeto é “a 

existência ou não do direito de restituir tributo pago em substituição tributária cuja base de 

cálculo ocorreu em patamar inferior à presumida pelo fisco”.32 

Além da discussão quanto à existência do direito a restituição no STJ os conflitos 

decorrente desta matéria giram em torno da possibilidade da compensação dos valores 

recolhidos a maior, conforme se denota do objeto de discussão dos autos do AgRg no REsp 

1.086.951. 

Neste caso também é questionado os procedimentos previstos na legislação estadual 

que impossibilitam que a compensação seja realizada de forma automática pelo contribuinte, 

                                                 
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 743.127. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. Publicado: 24/06/2013, p. 2. 
31 “Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da 
substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.” 
32 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial nº 496.062. 
Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Publicado: 09/06/2014, p. 4. 
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uma vez que exige a apresentação de requerimento administrativo para possibilitar a 

restituição dos valores, conforme se verifica no trecho abaixo: 

 

(...) Estado de São Paulo, o qual, inclusive, possui legislação local específica 
autorizando a restituição dos valores pagos a maior a título de ICMS-ST (art. 66-B, 
da Lei Paulista n. 6.374/89). Precedente. 2. O acórdão recorrido não violou o 
disposto no art. 10 da Lei Complementar n. 87/96 ao consignar que a restituição de 
ICMS-ST deveria submeter-se previamente ao crivo do Fisco, pois a redação do 
citado dispositivo legal deixa claro em seu parágrafo 1º a necessidade de formulação 
de pedido administrativo de restituição. 3. Da análise dos autos, verifica-se que a 
pretensão da recorrente não se trata efetivamente de restituição, mas sim de 
compensação dos valores pagos a maior utilizando-se de "nota fiscal de 
ressarcimento" elaborada unilateralmente. Ora, é cediço que a compensação 
tributária deve respeitar a legislação local específica, na forma do art. 170 do CTN, a 
qual, segundo o acórdão recorrido, estabelece que o documento apontado pela 
empresa a fim de realizar a restituição/compensação dos valores deve ser 
previamente visado pela repartição fiscal (art. 270, II, do Regulamento de ICMS do 
Estado de São Paulo). Dessa forma, havendo legislação local determinando a 
forma de restituição dos valores recolhidos a maior, não compete a esta Corte 
imiscuir-se no tema, forte no Enunciado Sumular n. 280 do Supremo Tribunal 
Federal.33 (grifo nosso)   
 

Da análise das decisões proferidas nos autos do AgRg no REsp 1.211.533 e AgRg no 

REsp 1.371.922, AgRg no REsp 1.368.013 e AgRg no AREsp 73.519 verifica-se que os 

objetos são idênticos ao da demanda acima, sendo que, nestes casos, o Estado de São Paulo 

tentou aplicar o entendimento proferido na ADIn 1.851/AL, a fim de afastar o direito de 

restituição do contribuinte previsto em sua própria legislação. Contudo, tendo em vista que 

São Paulo não foi signatário do Convênio 13/97, o Tribunal entende que não pode ser 

aplicado tal entendimento, de modo que é aplicada a legislação local. 

Considerando que os casos acima são idênticos, basta transcrever um único 

entendimento para que fique claro o objeto de discussão e o fundamento, conforme acima 

mencionado. Assim, segue trecho do acórdão proferido nos autos do AgRg no REsp 

1.371.922,  pelo qual é possível auferir que o entendimento exposto na ADI 1.851 não se 

aplica aos Estados que não aderiram ao Convênio 13/97, de modo que prevalece o direito de 

restituição com base na legislação do ente federativo: 

 

O STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.851/AL, entendeu que o 
contribuinte somente tem direito à restituição de valores recolhidos de ICMS no 
regime de substituição tributária na hipótese de não ocorrência do fato gerador, 
ainda que o preço de venda tenha sido inferior à base de cálculo presumida. 
Entretanto, a jurisprudência do STJ, na aplicação da orientação do STF na 
mencionada ADI, entendeu que o referido entendimento não se aplica aos 
Estados não signatários do Convênio 13/97, a exemplo: São Paulo. Precedentes. 

                                                 
33 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no  Recurso Especial nº 1.086.951. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Sergio Kukina. Publicado: 17/10/2014, p. 8. 
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2. No caso de São Paulo, a restituição do imposto pago a maior, na hipótese em 
que a base de cálculo real é inferior à presumida, é possível. Todavia, tal 
restituição não é imediata e automática, pois há no Estado legislação específica 
determinando a forma de restituição dos valores recolhidos a maior a título de 
ICMS. Assim, não compete ao STJ analisar a forma da restituição, a teor da 
aplicação analógica da Súmula 280 do STF.34 (grifo nosso) 
 

Denota-se que o objeto de discussão do AgRg no REsp 1.353.938 também é 

semelhante aos dos casos acima, sendo diferente apenas no tocante ao Estado envolvido na 

controvérsia. Neste caso concreto, discute-se a aplicação da legislação editada pelo Estado de 

Santa Catarina, tendo sido reconhecido o direito à restituição, sendo ressalvada a necessidade 

da observância dos procedimentos previstos nas normas locais, conforme se verifica do trecho 

abaixo:  

O STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.851/AL, entendeu que o 
contribuinte somente tem direito à restituição de valores recolhidos de ICMS no 
regime de substituição tributária na hipótese de não ocorrência do fato gerador, 
ainda que o preço de venda tenha sido inferior à base de cálculo presumida. 
Entretanto, a jurisprudência do STJ, na aplicação da orientação do STF na 
mencionada ADI, entendeu que o referido entendimento não se aplica aos Estados 
não signatários do Convênio 13/97, a exemplo: São Paulo. Precedentes. 2. No caso 
de Santa Catarina, a restituição do imposto pago a maior, na hipótese em que a base 
de cálculo real é inferior à presumida, é possível. Todavia, tal restituição não é 
imediata e automática, pois há no Estado legislação específica determinando a forma 
de restituição dos valores recolhidos a maior a título de ICMS.35 
 

Note-se que, neste caso, também foi afastada a aplicação do entendimento proferido na 

ADIn 1.851/AL, uma vez que o Estado de Santa Catarina não é signatário do Convênio 13/97. 

Possuem objeto idêntico o litígio decorrente do AgRg no AgRg no AREsp 292.081. 

Verifica-se da análise das decisões proferidas nos autos do AgRg no REsp 1.467.221 e 

AgRg nos EDcl na Rcl 12.581 objeto de discussão semelhante, sendo que nestes casos se 

discute o direito de restituição por meio da compensação dos valores recolhidos ao Estado de 

Goiás considerando base de cálculo com valor menor que a presumida, de modo que “se 

questiona o fato gerador presumido pelo Estado em pautas fiscais elaboradas para possibilitar 

o pagamento do ICMS por meio da substituição tributária”.36  

Nos autos da Ação Rescisória 4.640 é possível constatar que o objeto de discussão 

também está relacionado ao direito de compensação dos valores recolhidos a maior a título de 

ICMS/ST, tendo o Distrito Federal ajuizado a ação rescisória com o objetivo de reformar o 

                                                 
34 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.371.922. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Humberto Martins. Publicado: 14/08/2013,p. 6. 
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.353.938. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Humberto Martins. Publicado: 14/08/2013, p. 5. 
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.467.221. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Publicado: 12/11/2014, p. 7. 
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acórdão proferido que reconheceu a “possibilidade de compensação de valores recolhidos a 

maior quando a base de cálculo estimada for superior ao preço efetivo da operação”.37 

Isto porque entende o Distrito Federal que em decorrência de ser signatário do 

Convênio ICMS 13/97 deve ser aplicado ao caso o entendimento proferido no julgamento da 

ADIn n° 1.851-4/AL, na qual restou firmado o entendimento de que a restituição assegurada 

pelo art. 150, §7°, da CF/88, seria apenas na hipótese de não ocorrência do fato gerador 

presumido, conforme se verifica dos trechos abaixo: 

 
Quando o julgado rescindendo foi prolatado, o STF já havia apreciado a 
ADI 1851-4/AL, declarando a constitucionalidade da cláusula primeira 
do Convênio ICMS 13/97, segundo a qual não caberá a restituição ou 
cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação 
subsequente à cobrança do imposto, sob a modalidade da substituição 
tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido 
com base no art. 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 
1996. O Distrito Federal, autor da presente ação, aderiu a mencionado 
Convênio, sendo, pois, a decisão da ADI 1851-4/AL a ele aplicável, 
restringindo-se a restituição do ICMS à não ocorrência do fato gerador 
presumido. Assim sendo, temos ter o julgado rescindendo negado vigência 
ao art. 10 da Lei Complementar 87/96, interpretado à luz do art. 150, § 7º da 
Constituição Federal, devendo a rescisória ser acolhida nos termos do art. 
485, V, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, julgo 
procedente a ação rescisória, (...)38 (grifo nosso) 
 

Possui o mesmo objeto de discussão o litígio decorrente da Ação Rescisória 3.157 

proposta pelo Estado de Minas Gerais, na qual se objetiva a rescisão do acórdão proferido que 

reconheceu o direito “do substituto tributário - na hipótese, empresa revendedora de veículos - 

a restituição de valores pagos a título de ICMS quando a base de cálculo do fato presumido é 

maior que a base de cálculo da operação mercantil substituída”,39 conforme se depreende do 

trecho abaixo: 

A Suprema Corte, em diversas oportunidades, especialmente no julgamento da 
ADIn n.º 1.851-4, procedeu à interpretação estrita do art. 150, § 7º, da Constituição 
da República, entendendo que a restituição imediata e preferencial do ICMS, retido 
no sistema de substituição tributária progressiva, dar-se-ia, tão-somente, na hipótese 
de não se realizar o fato gerador substituído, sendo, portanto, inaplicável aos casos 
em que a base de cálculo real apresenta-se menor do que a presumida. 8. Tratando-
se de aresto que desviou da orientação firmada pelo Supremo no julgamento da já 
referida ADIn 1.851-4, não há dúvida de que viola a literal disposição do art. 150, § 
7º da CF/88, sobretudo porque o julgamento levado a efeito no controle concentrado 
de constitucionalidade opera efeitos vinculante e retro-operante. A norma 

                                                 
37 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação Rescisória nº 4.640. Ementa completa no ANEXO A. Relator 
Ministro Ari Pargendler. Publicado: 02/02/2015, p. 4. 
38 Ibidem, p.13. 
39 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação Rescisória nº 3.157. Ementa completa no ANEXO A. Relator 
Ministro Castro Meira. Publicado: 30/08/2013, p. 3. 
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constitucional não admite interpretação apenas razoável, mas somente aquela que foi 
definida pela Corte Constitucional como sendo a correta para a espécie.40 
 

Os objetos de discussão dos autos dos ARE 758.195, AgRg no AREsp 31.660 e REsp 

1.250.232 também se referem quanto à possibilidade da compensação dos valores recolhidos 

a maior a título de ICMS/ST, tendo sido aplicado no caso o disposto no artigo 166 do CTN, 

conforme se verifica dos trechos abaixo: 

AgRg no AREsp 31660 
A maioria dos pedidos de restituição atinentes ao ICMS na sistemática da 
substituição tributária refere-se a casos em que a operação ocorreu a preço 
menor que o presumido, em que se decidiu pela aplicação do art. 166 do CTN. 
Não há peculiaridade da presente demanda. De fato, a venda da mercadoria a preço 
menor que aquele presumido para fins da substituição tributária não faz concluir que 
o ônus econômico do tributo foi suportado pelo alienante. A redução do preço pode 
ter ocorrido por diversos motivos, como diminuição de custos ou estreitamento da 
margem de lucro por conta da concorrência acirrada. Isso não significa que o 
montante do ICMS cobrado não tenha sido repassado ao consumidor. Na verdade, a 
dificuldade, praticamente impossibilidade, de comprovar quem assumiu o encargo 
econômico do tributo indireto dá-se em qualquer sistemática, de substituição 
tributária ou não. Inquestionável é a opção legislativa de impor ao contribuinte de 
direito esse ônus probatório, nos estritos termos do art. 166 do CTN. O Código 
Tributário Nacional prestigiou o princípio da supremacia do interesse público ao 
definir que o Estado apropria-se do indébito tributário, caso o particular não 
comprove quem assumiu seu encargo econômico. Eis a sempre citada lição do prof. 
Paulo de Barros Carvalho: “Estamos em que, se não há fundamento jurídico que 
ampare o Estado, no caso de haver recebido valores indevidos de contribuintes que 
transferiram o impacto financeiro a terceiros, também não há justo título para que 
estes, os sujeitos passivos que não provaram ter suportado o encargo, possam 
predicar a devolução. E na ausência de títulos de ambos os lados, deve prevalecer o 
magno princípio da supremacia do interesse público ao do particular, incorporando-
se as quantias ao patrimônio do Estado”. (Curso de Direito Tributário. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000, p. 453). Com essas considerações, nego provimento ao 
Agravo Regimental.41(grifo nosso) 
REsp 1250232 
Diferentemente do que afirmam os recorrentes, o Tribunal de origem reconheceu 
que a legislação local admitia a restituição em caso de operação a menor até o 
advento do Decreto Estadual 5.708/2002 e da Lei Estadual 13.671/2002. Como o 
indébito apontado pelos contribuintes é anterior a esses normativos, haveria, 
em tese, direito à devolução. Ocorre que não se comprovou que os impetrantes 
tenham assumido o ônus econômico ou que tenham autorização de quem sofreu 
o impacto do indébito, o que impede a restituição, nos termos do art. 166 do 
CTN. (...) Quanto ao art. 166 do CTN, a tese dos contribuintes é de que seria 
desnecessário comprovar que assumiram o ônus econômico do suposto indébito, 
pois isso seria presumido na substituição tributária (fl. 579). Ocorre que a 
jurisprudência mais recente do STJ, consolidada em ambas as Turmas da Primeira 
Seção, ratifica o acórdão recorrido, pela aplicação do disposto no art. 166 do CTN: 
(...) Reitero, portanto, que o entendimento atual e pacificado no STJ é pela aplicação 
do art. 166 do CTN também no caso de substituição tributária para frente, em que o 
valor da operação se deu em montante menor que o presumido.42 (grifo nosso)  
 

                                                 
40 Ibidem, p. 6. 
41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 31660. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 20/03/2013, p. 5. 
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.250.232. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 26/06/2013, p. 05-10. 
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Por sua vez, nos autos do RMS 34.389 discute-se a possibilidade da compensação dos 

valores recolhidos a maior a título de ICMS/ST, com fundamento no artigo 165, I e II, do 

Código Tributário Nacional, conforme se verifica do trecho abaixo:  

 

O impetrante insurge-se contra ato do Gerente de Estado da Receita do Estado do 
Maranhão que exige do contribuinte o pagamento de ICMS em regime de 
substituição tributária progressiva, relativo aos produtos por este comercializados. 
Sustenta que não se trata de pedido de restituição com base no art. 150, §7º, da 
Constituição Federal, mas no art. 165, I e II, do Código Tributário Nacional.(...) O 
recorrente informa que é empresa a qual se sujeita ao regime da substituição 
tributária “para frente”, na qualidade de substituído, em relação ao ICMS que 
é recolhido pela fabricante (substituto) antecipadamente, ou seja, com base em fato 
gerador presumido. Alega que, na prática, a base de cálculo estimada para o fato 
gerador presumido supera o valor da operação de saída do recorrente, gerando um 
recolhimento a maior do imposto. Neste contexto, afirma ter um crédito perante o 
Estado em decorrência de eventual erro do Fisco na definição da base de cálculo ou 
inocorrência da venda posterior. Com base nessas premissas, a recorrente busca a 
declaração do direito à compensação dos créditos acumulados de ICMS, 
decorrentes do recolhimento a maior oriundos da diferença entre a base de 
cálculo do fato gerador presumido e o valor da operação de saída, bem como na 
hipótese de não ocorrência do fato gerador.43 (grifos nossos) 
 

Dessa forma, podemos concluir que as discussões objeto das decisões proferidas nos 

casos concretos decorreram da descentralização normativa da estrutura do ICMS, na medida 

em que os conflitos expostos foram originados em normas esparsas causando verdadeira 

insegurança jurídica em decorrência da inexistência de uma norma centralizadora 

delimitando, de forma exaustiva, as diretrizes para instituição da sistemática da substituição 

tributária, conforme será explorado no tópico próprio no presente estudo. 

 

(ii.2) Apuração de base de cálculo do ICMS/ST  

As decisões enquadradas nesta justificativa decorrem da apuração da base de cálculo 

do ICMS/ST, as quais foram ocasionadas por alguma determinação contida na norma 

estadual, conforme será detalhado abaixo. 

No RE 632.356 a discussão decorre da exigência do Estado do Rio Grande do Sul de 

ser apurada base de cálculo do ICMS/ST em desconformidade com a Lei Complementar. 

Conforme pode ser verificado do acórdão proferido, o ente federativo editou norma para 

definição da base de cálculo do ICMS/ST com base em pauta fiscal: 

 

(…) para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – no que 
se refere ao entendimento de que não se trata da utilização de valor presumido em 
substituição tributária mas de pauta fiscal sem o atendimento dos requisitos 

                                                 
43 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 34.389. Ementa 
completa no ANEXO A. Relatora Ministra Eliana Calmon. Publicado: 24/05/201. p. 2. 
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previstos no art. 48 do CTN –, faz-se necessária a reanálise de normas 
infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, 
portanto, o recurso extraordinário. 44(grifo nosso) 
 

Depreende-se, portanto, que a origem de tal discussão decorre justamente da edição de 

uma norma infralegal por parte do ente federativo em desconformidade com a regra geral de 

definição de base de cálculo do ICMS/ST, razão pela qual concluímos tratar-se de um litígio 

originado na descentralização normativa da estrutura do ICMS, na medida em que caso 

existisse uma única norma para definição de base de cálculo do ICMS/ST tais demandas não 

existiriam. 

A decisão proferida nos autos do ARE 716.172 foi incluída nesta justificativa, uma 

vez que a discussão dos autos envolve a apuração da base de cálculo do ICMS/ST no que 

concerne à inclusão do valor do frete contratado pela revenda, integral ou não, na base de 

cálculo do ICMS devido nas operações de alienação de veículos sob regime de substituição 

tributária. Neste caso concreto, a exigência do Estado do Rio Grande do Sul foi afastada pelo 

Tribunal de origem por entender que estaria contrária ao disposto na Lei Complementar 87/96 

e no Convênio 132/92, conforme se verifica do trecho abaixo: 

 

O Tribunal de origem ateve-se às normas constantes do Regulamento do ICMS 
(Dec. Estadual nº 37.699/97), do Convênio ICMS nº 132/92 e da Lei Complementar 
nº 87/96 para concluir pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no 
regime de substituição tributária.45 
 

Também possui como objeto a apuração da base de cálculo do ICMS/ST a discussão 

contida nos autos do RE 646.737. Neste caso específico, discute-se a possibilidade de excluir 

da base de cálculo do ICMS/ST o desconto efetivo concedido pelo substituto, sendo que o  

Estado do Rio de Janeiro sustenta que “o valor da base de cálculo presumida é um valor fixo e 

constante que não pode e não deve considerar as circunstâncias de mercado que influenciarão 

o preço a ser praticado pelo contribuinte substituído”46, razão pela qual exige que o desconto 

integre a base de cálculo do ICMS/ST. 

Nos autos do REsp 1.359.533, o objeto de discussão também tem relação com a 

apuração da base de cálculo do ICMS/ST, na medida em que se discute nos autos a legalidade 

das portarias interministeriais editadas pelo Estado do Maranhão para impor preços 

                                                 
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 632.356. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado: 18/09/2014, p. 1. 
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 716.172. 
Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Dias Toffoli. Publicado: 29/09/2014, p. 1. 
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 646.737. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Dias Toffoli. Publicado: 03/04/2014, p. 4. 
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diferenciados a municípios do interior do Estado e exigir a consequente complementação do 

ICMS, conforme se depreende do trecho abaixo: 

 

Em momento algum, o Tribunal a quo, abordou a questão sob o enfoque do art. 8, § 
2º, da Lei Complementar n. 87/96, ou seja, não se discutiu a legalidade da 
sistemática da substituição tributária, nem a fixação do preço presumido com base 
em estimativa. Ao contrário, a argumentação do acórdão reforça todo o alegado no 
recurso especial do Estado do Maranhão, apenas concluindo pela ilegalidade na 
fixação de preços diferentes para os diversos municípios do Estado, de acordo com a 
distância da Capital, e a pretensão do Estado em cobrar a complementação do 
imposto recolhido aos cofres públicos. Essa é a conclusão que se extrai das 
seguintes passagens do aresto recorrido: “No entanto, a lide em tela não discute a 
possibilidade da aplicação do sistema de substituição tributária, mas sim, acerca da 
legalidade das portarias interministeriais que impõem preços diferenciados a 
municípios do interior do Estado e a consequente complementação do ICMS 
cobrado pelo fisco estadual, valor esse que a empresa autora alega não ser 
devedora. (...) Como se observa, as referidas portarias ofendem o princípio da 
legalidade tributária.”47 (grifo nosso) 
 

Depreende-se, portanto, que a origem de tal discussão também decorre  da edição de 

uma norma infralegal por parte do ente federativo em desconformidade com a regra geral de 

definição de base de cálculo do ICMS/ST, razão pela qual concluímos tratar-se de um litígio 

originado na descentralização normativa da estrutura do ICMS, na medida em que caso 

existisse uma única norma para definição de base de cálculo do ICMS/ST tais demandas não 

existiriam.   

 

Do mesmo modo, temos o conflito decorrente do AgRg no AREsp 304.634, no qual o 

objeto de discussão envolve o percentual do valor agregado utilizado pelo Fisco Mineiro para 

a apuração da base de cálculo do ICMS/ST, conforme se verifica do trecho abaixo: 

 

(...) a recorrente alegou que nada devia ao erário púbico, vez que procedeu ao 
recolhimento da substituição tributária levando-se em conta o percentual de 40% a 
título de valor agregado (margem de lucro), e que os percentuais exigidos pelo fisco 
mineiro (140%) eram absurdos e não condizentes com o praticado no mercado. E, 
nobre Julgadores, a prova pericial técnico contábil realizada demonstrou, de forma 
cabal, que a margem idealizada pelo fisco mineiro era de 140%, que a margem 
de lucro dos contribuintes mineiros não ultrapassava a 40%, e que, 
posteriormente, o próprio fisco, reconhecendo que errou na dose, revogou a 
legislação que fixava a margem de valor agregado de 140%, ajustando o novo 
percentual à margem praticada no mercado, qual seja, 40%.48 (grifo nosso) 
 

                                                 
47 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.359.533. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Og Fernandes. Publicado: 20/03/2014, p. 9. 
48 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial nº 304.634. 
Ementa completa no ANEXO A. Relatora Ministra Assusete Magalhães. Publicado: 02/10/2014, p. 6. 
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Assim, neste caso o conflito foi originado em decorrência do descumprimento do 

artigo 8º, parágrafo 4º49, da Lei Complementar n. 87/96, o qual determina que a margem de 

lucro a ser definida tem que ter como base o valor usual de mercado. Com isso, podemos 

contatar que o objeto de discussão decorre justamente da determinação quanto à margem 

estabelecida por um dos entes federativos. 

Concluímos que a origem do litígio decorre da descentralização normativa, na medida 

em que a Lei Complementar, conforme será explorado no tópico próprio, deveria tratar de 

forma exaustiva quanto à definição da base de cálculo. 

Por sua vez, nos autos do AgRg nos EREsp 953.219, o objeto de discussão é a 

possibilidade da “exclusão dos descontos incondicionais no caso de apuração do ICMS, na 

substituição tributária para frente, pelo método da aplicação da chamada Margem de Valor 

Agregado – MVA, e não através de preço final fixado pela autoridade tributária.”50 No caso 

concreto, o Estado do Rio de Janeiro se opõe à exclusão dos descontos incondicionais por 

entender que “a base de cálculo na substituição tributária é presumida na forma da lei, de 

modo que o valor em que se deu efetivamente a operação, se com alguma redução ou 

aumento, não exerce nenhuma influência na apuração do montante devido a título de 

ICMS”.51 

Nos autos do AgRg no AREsp 501.710, o objeto também está relacionado com a 

apuração da base de cálculo do ICMS/ST, sendo que neste caso concreto se discute qual seria 

a correta base de cálculo a ser considerada nas operações que envolvem “suporte ótico com 

software gravado”, sendo aplicada as disposições previstas no Regulamento do ICMS do 

Estado de Minas Gerais para definição da correta base a ser utilizada, conforme se verifica do 

trecho abaixo: 

A base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária será o valor 
integral do produto, portanto, do suporte óptico somado ao software nele gravado, 
nos termos do art. 19, I, b, 3 do Anexo XV do RICMS/02 e da cláusula terceira do 
Protocolo ICMS n° 19/85.52 (grifo nosso) 
 

Já nos autos do AgRg no AREsp 492.700, o objeto de discussão são os critérios para 

apuração da base de cálculo exigidos pelo Estado do Rio de Janeiro que, de acordo com o 
                                                 
49 “A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente 
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de 
informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a 
média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previsto em lei”. 
50 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental Nos Embargos De Divergência Em Recurso 
Especial nº 953.219. Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Publicado: 
20/06/2014, p. 8. 
51 Idem.  
52 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Em Recurso Especial nº 501.710. Ementa completa no 
ANEXO A. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Publicado: 16/05/2014, p. 1. 
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contribuinte, não estariam expressos na Lei Estadual, conforme determinação da Lei 

Complementar, o que se depreende dos trechos abaixo: 

 

O agravante alega, em síntese, que não é caso de aplicação da Súmula 280/STF, pois 
o tema referente à cobrança do ICMS no regime de substituição tributária violou o 
artigo 8 °, § 4 °, da Lei Complementar n° 87/96, sendo que a margem de valor 
agregado, no regime da substituição tributária, deve ser adotada com base na média 
ponderada de preços coletados. (...)  Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança 
do ICMS na sistemática da substituição tributária, alegando o agravante que 
inexiste na lei estadual critérios para a definição da margem de valor agregado, 
o que viola o art. 8º, § 4º, da LC 87/1996. (...) O Tribunal de origem afirmou que a 
Lei Estadual 2.657/1996, em seu artigo 22, prevê critérios para a definição da 
margem de valor agregado e, portanto, da base de cálculo do ICMS por substituição 
tributária. Dessa forma, a análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a 
apreciação de normas de direito local.53 (grifo nosso) 
 

O objeto de discussão dos autos do Resp 1.237.400 é a possibilidade de ser exigido 

dos laboratórios farmacêuticos o recolhimento do ICMS/ST com base nos valores sugeridos 

pelo fabricante para o preço final do produto a ser comercializado no balcão, nos casos em 

que as operações são realizadas com hospitais, em que não há a venda para o consumidor 

final. Além disso, questiona-se nos autos se a base de cálculo definida pelo Estado da Bahia 

com fundamento em revista com preço sugerido pelo fabricante poderia ser utilizada ou seria 

considerada pauta fiscal, conforme se verifica dos trechos abaixo: 

 

Na verdade, a pretensão deduzida, desde a inicial, é a de que os produtos 
destinados exclusivamente - por sua forma de acondicionamento e embalagem - 
a hospitais, pronto socorros, casas de saúde e similares, comercializados 
diretamente ou por intermédio de distribuidores específicos, haveriam de 
observar base de cálculo própria. Em razão de comprovadamente não haver 
venda desses produtos em balcão é que se sustenta que não caberia utilizar-se 
dos preços veiculados na Revista ABCFARMA, que, exatamente, registra os 
preços dessa específica modalidade. 
(...) 
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade do auto de 
infração lavrado com base no preço máximo de venda ao consumidor publicado 
em Revistas e Informativos de Classes, ABCFARMA, considerando tratar-se de 
autuação com base no regime de pauta fiscal, proibido por lei. 
Ante o exposto, verificado o equívoco do Tribunal de origem quanto à qualificação 
do método utilizado para apuração da base de cálculo do ICMS, com as mais 
respeitosas vênias ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, concluo por 
acompanhar o voto do Ministro Relator Ari Pargendler, no sentido de dar 
provimento ao recurso especial do Estado da Bahia.54 (grifos nossos) 
 

                                                 
53 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Em Recurso Especial nº 492.700. Ementa completa no 
ANEXO A. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Publicado: 11/04/2014, p. 2. 
 
54 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.237.400. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Gurgel De Faria. Publicado: 02/05/2016, p. 15. 
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Assim, denota-se que a discussão dos autos gira em torno da apuração da base de 

cálculo do ICMS/ST, a qual, conforme já demonstrado, depende da legislação estadual de 

cada ente federativo, de modo que a problemática também decorre da descentralização 

normativa 

Semelhante discussão pode ser observada nos autos do AgRg no AREsp 475.377 e 

AgRg no AgRg no AREsp 350.678, os quais possuem objeto de discussão idênticos. Nestes 

casos, a controvérsia está na determinação pelo Estado do Rio Grande do Sul da utilização 

dos preços máximos de venda divulgado pela Câmara de Regulamento do Mercado de 

Medicamentos para apuração da base de cálculo do ICMS/ST, de modo que se questiona tal 

método por se entender tratar de pauta fiscal, conforme se verifica do trecho extraído do 

acórdão proferido nos do AgRg no AgRg no AREsp 350.678: 

 

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é ilegal a cobrança de 
ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal, dando 
origem ao Enunciado 431 de sua Súmula de jurisprudência, situação que não se 
verifica nos casos em que, tratando-se de substituição tributária para frente, é 
adotado como referência o valor constante de publicação especializada no mercado 
do produto, como a revista ABCFARMA, em relação aos medicamentos. Nesse 
sentido: AgRg no REsp. 1.237.400/BA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 
06.12.2011. 14. No caso dos autos, a base de cálculo do ICMS adotada pelo Fisco 
são os preços definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
CMED, órgão público do Conselho do Governo da Presidência da República (fls. 
301), não aqueles constantes de publicação especializada. Sendo assim, cumpre 
perquirir se essa providência afigura-se legítima em face da vedação ao sistema de 
pauta fiscal 
... Logo, verifica-se que a CMED fixa, ano a ano, o Preço Máximo ao Consumidor 
(PMC) dos medicamentos, que deverá ser observado pelo comércio varejista, 
valendo-se este, inclusive, de publicação específica para o mercado do produto, que 
possibilite dar publicidade aos preços praticados pelos produtores, como a revista 
ABCFARMA, permitindo, assim, que o Fisco, amparado pelo art. 8o., § 2o. da LC 
87/96, lance mão desses preços na apuração do ICMS devido na substituição 
tributária progressiva.55 
 

Nos autos do RMS 43.781 também se discute a forma de apuração da base de cálculo 

do ICMS/ST estipulada, no caso, pelo Estado do Rio de Janeiro com base em margem de 

valor agregado que não estaria em conformidade com a Lei Complementar, conforme se 

verifica do trecho abaixo: 

 

Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por associação com o fim de 
obter tutela que determine à autoridade apontada como coatora que se abstenha de 
exigir das suas associadas o ICMS/ST sobre o GNV com base na Margem de 
Valor Agregado (MVA) de 200% (duzentos por cento), determinada pelo 

                                                 
55 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Agravo Regimental No Agravo Em Recurso 
Especial nº 350.678. Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado: 
19/03/2014, p. 6.  
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Decreto 41.257/2007, bem como declare o direito à compensação do que teria sido 
pago indevidamente a esse título. 2. Defende a impetrante que viola o direito líquido 
e certo de seus associados à cobrança do tributo com base em fixação de 
Margem de Valor Agregado (MVA) ou de Preço Médio Ponderado Final 
(PMPF) pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que tal percentual não teria 
sido estipulado com base em pesquisa dos preços usualmente praticados no 
mercado, tal como determina a LC 87/96 (art. 8º, II, c, e § 4º), mas de forma 
arbitrária pela Administração, configurando, portanto, estipulação de indevida 
pauta fiscal. 3. O Estado do Rio de Janeiro, entretanto, afirma que, para a 
definição do preço estimado do GNV, não adota a aludida Margem de Valor 
Agregado (MVA), mas o Preço Médio Ponderado Final (PMPF), conforme 
autoriza o art. 24, § 10, da Lei 2.657/96, o qual é fixado quinzenalmente 
mediante pesquisa de mercado realizada pela Superintendência de Tributação.56 
(grifos nossos) 
 

Por fim, nos autos do AgRg no REsp 1.352.756, a discussão também está relacionada 

à apuração da base de cálculo do ICMS/ST, sendo que neste caso concreto se discute a 

margem de lucro que o Estado do Mato Grosso impõe a ser utilizada para apuração, conforme 

se verifica do trecho abaixo: 

 

(...) o Decreto Estadual n. 2.633/2004 instituiu o chamado “ICMS Garantido 
Integral” alterando o art. 136, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso 
(Disposições Finais e Transitórias), para estabelecer “margem de lucro presumida” 
em 38% (trinta e oito por cento) sobre os aparelhos de telefone celular adquiridos 
pela impetrante (nota fiscal de entrada) fora do estado para revenda aos seus clientes 
mato-grossenses. Vistas tais disposições legais de forma interpretativa, pode-se 
dizer, noutras palavras, que é patente não ter o Decreto Estadual n. 2.633/2004 se 
adequado às regras impostas pelo art. 80, inciso 11, § 4º, da Lei Complementar 
Federal n. 87/1996, e pelo art. 148, do Código Tributário Nacional, dirigindo-se as 
suas atualizações, apenas, à modificação do percentual da parcela adicionada. Trata-
se, em verdade, de pauta fiscal presumida, nada estabelecendo acerca da feitura da 
média ponderada dos preços que deveriam ser obrigatoriamente coletados,- ainda 
que por amostragem, consoante firma a norma complementar. O erro é mesmo 
patente, já que para a tributação de lucro arbitrado, sequer se fez estudo 
administrativo prévio para se determinar a margem de lucro de 38% (trinta e oito por 
cento), como bem se identificou.57 

 

Depreende-se do objeto dessas discussões que a apuração da base de cálculo do 

ICMS/ST depende da legislação de cada ente federativo, não existindo uma definição de 

apuração comum a todos os Estados e Distrito Federal, razão pela qual se conclui que tais 

litígios decorrem da descentralização normativa. 

Conforme será abordado no tópico 2.3, a Constituição Federal delegou à Lei 

Complementar dispor quanto à sistemática da substituição tributária. Ocorre que tal norma 

delegou, indevidamente, a cada um dos entes federativos definir a base de cálculo do ICMS 

                                                 
56 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança nº 43.781. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Publicado: 22/05/2014, p.1 
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Recurso Especial nº 1.352.756. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Publicado: 01/04/2013, p. 3. 
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nessa sistemática, o que origina a existência de diversas normas com conteúdo diferente para 

apuração desse imposto, causando com isso diversos conflitos e litígios como os casos 

incluídos nessa justificativa. 

 

ii.3 Instituição da sistemática da substituição tributária 

 

As decisões enquadradas nessa justificativa decorrem de litígios ocasionados pela 

descentralização normativa da estrutura do ICMS, uma vez que caso houvesse uma única 

norma instituidora da sistemática da substituição tributária a ser seguida pelos entes federados 

não existiria a cobrança desse imposto de forma diversificada por parte dos Estados 

competentes pela instituição do ICMS. Isto porque, caso houvesse regras únicas para 

cobrança e instituição da sistemática da substituição tributária, todos os Estados pautariam a 

exigência em diretrizes únicas.  

No RE 580.788 o objeto de discussão foi originado na validade da instituição da 

sistemática da substituição tributária pelo Estado do Rio Grande do Sul com base no convênio 

69/2004, o qual não foi ratificado pela legislação estadual. 

Conforme se depreende da leitura da decisão proferida, o Estado do Rio Grande do Sul 

recorre da decisão que conclui pela inexistência de uma norma estadual instituindo o regime 

da substituição tributária, nos termos do Convênio acima mencionado, sob o fundamento que 

teria ocorrido a ratificação tácita do Convênio: 

 

(...) o acórdão do Tribunal a quo, com base nas especificidades da legislação local e 
do acervo fático-probatório, entendeu pela falta da necessária lei estadual a 
disciplinar a substituição tributária. Logo, divergir desse entendimento para 
constatar que houve ratificação tácita do Convênio do Confaz em comento encontra 
óbice nos enunciados das súmulas 279 e 280.58 
 

Na decisão sob análise, resta demonstrado que o litígio foi originado em contrariedade 

à norma centralizadora prevista na Lei Complementar 86/97, bem como em contrariedade à 

legislação local, na medida em que exige o ICMS/ST sem prévia norma estadual 

determinando sua instituição: 

 

Verifica-se que a questão dos autos foi decidida com fundamento exclusivo na 
legislação infraconstitucional, uma vez que a  necessidade de lei complementar a 
regular a questão de substituição tributária em ICMS não é matéria controvertida, 

                                                 
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 580.788. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. Publicado: 18/09/2014, p. 3.  
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mas, sim, os requisitos de validade do regime de substituição tributária determinados 
pela LC 86/97 em cotejo com a legislação local do Estado do Rio Grande do Sul.59 
 

Com isso, podemos notar que se trata de um ato arbitrário do Estado do Rio Grande do 

Sul que, em decorrência da competência tributária que lhe delega a Constituição Federal no 

tocante ao ICMS, age em desconformidade com a norma centralizadora para exigência de 

imposto que lhe convém. 

Nos autos do RE 743.607, o objeto de discussão envolve a instituição da sistemática 

da substituição tributária por meio de Decreto, ou seja, sem a observância da edição de lei 

formal propriamente dita, conforme se verifica do trecho abaixo: 

 

Sustenta a parte agravante, em suma, que (a) o ponto central do recurso 
extraordinário está na possibilidade de haver delegação do Poder Legislativo ao 
Poder Executivo para instituição de tributo ou regime de substituição tributária, uma 
vez que o Código Tributário Estadual do Amapá assegura, em seu art. 145-A, a 
“incidência automática de acordos visando a instituição de substituição tributária”; e 
(b) convênios ou protocolos não são substitutos de lei formal, não se prestando a 
inovar no ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência desta Corte e do STJ.60 
 

Neste caso, no entanto, houve a edição de Lei pelo Estado do Amapá instituindo a 

sistemática da substituição tributária, conforme restou expresso no acórdão sob análise: 

“Cumpre registrar, por oportuno, que, segundo demonstrado no acórdão recorrido, a 

instituição do regime fiscal aqui questionado se deu, não por decreto do Executivo, mas por 

lei em sentido formal, notadamente pelo Código Tributário do Estado do Amapá (Lei n. 

0400/1997).”61  

Nos autos do AI 815.034, o objeto de discussão envolve a aplicação da Resolução nº 

80/2004 editada pelo Estado do Rio de Janeiro, a qual previa a exigência do ICMS/ST sobre 

as operações interestaduais que destinassem mercadorias a contribuintes do Estado sem a 

existência de acordo interestadual nesse sentido, em contrariedade ao disposto no artigo 9º da 

Lei Complementar 87/1996.  

Nos autos do RE 641.359, o objeto de discussão envolve a legitimidade de se exigir do 

substituto (fabricante) o ICMS/ST do período em que, por decisão judicial, o regime da 

substituição tributária foi afastado, de modo que caberia o recolhimento pelo substituído 

(varejista). 
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Demonstra-se dos objetos de discussão das decisões levantadas perante o STF que tais 

conflitos decorrem da possibilidade de os entes federativos poderem legislar de forma 

descentralizada quanto às normas de instituição desse tributo, de modo a originar exigências 

em desconformidade com as normas constitucionais gerando, assim, os conflitos que são 

apresentados nesse estudo. Note-se que no STJ, conforme será detalhado abaixo, também foi 

possível verificar a existência de conflitos resultantes da instituição da sistemática da 

substituição tributária em decorrência da inexistência de uma norma centralizadora. 

No AgRg no REsp 1.370.908, o objeto de discussão envolve a possibilidade de o 

Estado de Santa Catarina definir como substituta tributária as concessionárias responsáveis 

pela entrega dos veículos vendidos diretamente ao consumidor pelas montadoras ou 

importadoras por meio de Decreto, conforme se depreende da leitura dos trechos abaixo 

extraídos do acórdão sob análise: 

 
O art. 47, § 3 o, do Anexo 3, do Regulamento do Imposto sobre operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de Santa Catarina 
(RICMS/SC), aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.790/97 e Decreto Estadual n. 
2.870/01, definiu como substituta tributária a concessionária responsável pela 
entrega do veículo vendido diretamente ao consumidor pela montadora ou 
importadora localizada no Estado de Minas Gerais, quando esta não recolhia o 
tributo. Por constituir tributo de competência estadual, o seu recolhimento no caso 
de venda direta de veículo realizada pela montadora ou importadora a consumidor, 
por intermédio da concessionária, deverá corresponder ao Estado membro no qual 
ocorreu o fato gerador, não cabendo, nas de operações interestaduais, a posterior 
tributação pelo Estado membro no qual o bem circulou fisicamente, mas não 
juridicamente. 

 

Ademais, é salutar a impossibilidade dos Regulamentos do Imposto sobre operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (RICMS) 
disciplinarem sobre hipóteses de substituição tributária nas operações interestaduais, 
por constituir matéria reservada à lei estadual e aos Convênios do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), nos termos do art. 150, inciso I, § 7 o, 
da Constituição Federal e do art. 9 o da Lei Complementar n. 87/96.62 
 

Na decisão sob análise, resta demonstrado que o litígio foi originado em contrariedade 

à norma centralizadora prevista na Lei Complementar 86/97, bem como em contrariedade aos 

ditames constitucionais, na medida em que institui uma nova cobrança na sistemática da 

substituição tributária sem que fosse por meio de lei estadual. 

Não obstante, é constatado da leitura da decisão proferida que o legislador estadual, 

além de instituir uma nova cobrança sem a utilização do correto veículo legal para tanto, 

exigiu ICMS sob operação de prestação de serviço sujeita ao ISSQN, já que a intermediação 

da “concessionária na venda direta de veículos realizada pela montadora ou importadora ao 
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consumidor constitui prestação de serviços tributável pelo Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN)”63. 

Portanto, temos que o objeto de litígio, exigência do ICMS/ST sem norma estadual 

determinando sua instituição, bem como sob fato gerador de imposto diverso, trata-se de um 

ato arbitrário do Estado do Rio Grande do Sul que, em decorrência da competência tributária 

que lhe delega a Constituição Federal no tocante ao ICMS, age em desconformidade com a 

norma centralizadora para exigência de imposto que lhe convém. 

Nos autos do AgRg no AREsp 90.992 e AgRg no AREsp 14.893, verificam-se objetos 

idênticos. Neste caso, o Estado de Goiás exige o recolhimento do ICMS/ST de substituto 

tributário que foi exonerado de tal obrigação em decorrência de decisão judicial que afastou a 

sistemática da substituição tributária, conforme se verifica dos trechos abaixo: 

 

AgRg no AREsp 90992  

(...) a empresa embargante opõe-se à execução que lhe é movida 
fundamentada, essencialmente, na alegação de que, no período em que 
foram editados os autos de infração que estão sendo exigidos, estaria 
liberada do recolhimento do imposto pelo qual é responsável em razão 
de liminares judiciais obtidas pelos substituídos, isentando-os do 
referenciado tributo. Entende o credor, contudo, que a devedora limitou-se 
a anunciar a existência dos processos judiciais que culminaram nas liminares 
sem, todavia, carrear para os autos provas destas alegações. Todavia, ao 
analisar especificamente cada um dos processos administrativos, o douto 
magistrado sentenciante, analisando as provas carreadas para os autos, 
verificou que, em relação aos Processos Administrativos 5055799104498, 
5055798999670; 5055798726886; 5055799450744 e 5055423830265, as 
decisões coligidas nos autos demonstram suficientemente que estas 
transações comerciais estavam desobrigadas do recolhimento do ICMS.64 
(grifo nosso) 
 
AgRg no AREsp 14893 
O regime da substituição tributária fica afastado quando a liminar, pleiteada 
pelo substituído, que impede o substituto tributário de reter o montante 
inerente ao tributo, é revogada, cabendo ao Estado buscar diretamente do 
substituído o seu recebimento .65 
 

Nos autos do REsp 1.391.265 verifica-se objeto de discussão semelhante aos casos 

acima, no entanto, neste caso específico, o Estado do Rio Grande do Sul exige diferenças de 

ICMS que não teriam sido recolhidas em decorrência de não ter sido observado o regime da 
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substituição tributária. Assim, conforme se depreende da leitura do trecho abaixo, o objeto de 

discussão decorre do fato do substituído ter sido afastado do regime da sistemática da 

substituição tributária em decorrência de decisão judicial: 

 

A ora recorrente teve lavrado contra si, pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Auto de 
Lançamento 0001727451, através do qual se exige o pagamento de diferenças de 
ICMS, acrescidas de multa e juros, decorrentes do fato de ter a mesma recolhido o 
imposto devido, por ocasião de operações de compra e venda de bebidas, à margem 
do regime de substituição tributária, ou seja, através da sistemática comum de 
apuração e recolhimento (conta-corrente fiscal). Ocorre que procedeu a recorrente 
desta maneira porque encontrava amparo, no referido período, por sentença judicial 
proferida nos autos do Mandado de Segurança 01197069550, que afastou a 
normatização que impunha à recorrente, na condição de substituída, o regime de 
substituição tributária para frente, por considerar inexistente legislação local válida 
que regulamentasse a Lei Complementar 87/96 (fls. 248).66 
 

Os autos do AgRg no REsp 1.275.603 tem como objeto a discussão quanto à inclusão 

de operações com mercadorias destinadas aos processo de produção ou industrialização na 

sistemática da substituição tributária. No caso concreto, o Estado de Goiás exige o ICMS/ST 

dessas operações, sendo que existe norma deste ente federativo afastando tais operações dessa 

sistemática:  

Não se configura hipótese de substituição tributária a operação 
realizada por empresa que adquire mercadoria a ser utilizada em 
processo de produção ou industrialização, nos moldes da exceção 
prevista no § 6º, do artigo 32, do Anexo VIII, do Regulamento do 
Código Tributário Estadual. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 
CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (...) 
 
Observa-se que a questão em debate envolve, na realidade, análise do 
disposto no Código Tributário Estadual (Lei 11.651/91), bem como no 
Anexo VIII, do Decreto 4.852/87 - RCTE. Consta do acórdão da origem (fls. 
287/288e): No mérito, observo que o cerne da problemática que se apresenta 
é verificar se o caso deduzido nos presentes autos configura ou não hipótese 
de substituição tributária.67 (grifo nosso) 
 

Note-se que no caso concreto o próprio Estado acaba contrariando legislação interna 

com o objetivo de instituir a sistemática da substituição tributária em operações que a própria 

legislação local afasta. Podemos constatar, com isso, que a existência de normas 

centralizadoras para a instituição da sistemática da substituição tributária evitaria a existência 

de conflitos como os dos casos acima, na medida em que os Estados e o Distrito Federal iriam 

                                                 
66 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.391.265. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado: 17/02/2014, p. 3-4. 
67 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.275.603. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Publicado: 02/08/2013, p. 1-2. 
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instituir uma sistemática única, evitando conflitos diversos como os existentes, conforme 

restou demonstrado.  

 

(iii) exigência de obrigações   

 

Este grupo representa 10% das decisões analisadas no presente estudo, tendo sido 

originadas em discussões que envolvem as obrigações principais ou acessórias relacionadas 

ao ICMS previstas na legislação local de cada ente federativo. Pela constatação do objeto 

desses casos concretos, podemos concluir que a inexistência de uma norma centralizadora 

gera a edição de normas diferenciadas quanto aos deveres instrumentais e às obrigações 

principais do ICMS dependendo do Estado emissor da norma, de modo que os contribuintes 

precisam se adequar a legislações diversas sobre o mesmo imposto. 

No levantamento realizado perante o STF, constatamos que as decisões proferidas nos 

autos dos processos: ADI 4.628, RE 680.089 e RE 635.688 tiveram o litígio originado na 

instituição de obrigações principais ou acessórias que diferem de acordo com as disposições 

de cada legislação editada pelos entes federativos, conforme será demonstrado da análise dos 

objetos dessas demandas. 

As discussões dos autos da ADI 4.628 e do RE 680.089 são idênticas, de modo que 

basta a demonstração do objeto da ADI 4.628 para justificar o enquadramento desses 

processos no grupo sob análise. 

Discute-se, nesta ação, a constitucionalidade do Protocolo 21/2011 celebrado junto ao 

CONFAZ pelos Estados da região norte, nordeste e centro-oeste no qual restou 

convencionado que parte do ICMS devido nas operações de venda interestaduais, efetuadas 

para não contribuintes do ICMS, por meio não presencial, especialmente as compras por meio 

da internet, telemarketing e showroom, seria devido ao Estado de destino, onde se encontram 

os consumidores finais dos produtos comprados, conforme se verifica da leitura do trecho do 

acórdão sob análise: 

 

A controvérsia dos autos gira em torno da (in)constitucionalidade da 
cobrança do ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais, 
quando o consumidor final não adquire o bem ou mercadoria de forma 
não presencial, mas por meio de internet, telemarketing ou showroom. A 
referida cobrança encontra assento normativo no Protocolo ICMS nº 21, 
de 1º de abril de 2011, do CONFAZ, subscrito originalmente pelos Estados 
do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
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Grande do Norte, Roraima e Sergipe, posteriormente alterado pelo ingresso 
e/ou saída de outros entes.68 (grifo nosso) 
 

Denota-se da leitura da decisão do caso concreto que a controvérsia dos autos tem 

origem na instituição de uma nova cobrança de ICMS em contrariedade ao previsto na 

Constituição Federal: 

 

Note-se que, segundo a Lei Fundamental de 1988 e diversamente do que fora 
estabelecido no Protocolo ICMS nº 21/2011, a aplicação da alíquota interestadual só 
tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do 
imposto, mercê do art. 155, § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88.69 

 

Note-se que, de forma arbitrária, alguns dos entes federativos competentes para 

instituir o ICMS optaram, em comum acordo, por criarem uma nova cobrança desse imposto 

sob o fundamento de que estariam sendo prejudicados com as novas formas de comércio 

praticadas de forma não presencial: 

 
Em seus considerandos, os Estados signatários justificaram a instituição da cobrança 
do ICMS em tais operações, nos seguintes termos: (i) a sistemática atual do 
comércio mundial permite a aquisição de mercadorias e bens de forma remota; (ii) o 
aumento dessa modalidade de comércio, de forma não presencial, especialmente as 
compras por meio da internet, telemarketing e showroom, deslocou as operações 
comerciais com consumidor final, não contribuintes de ICMS, para vertente 
diferente daquela que ocorria predominante quando da promulgação da Constituição 
Federal de 1988; (iii) o imposto incidente sobre as operações de que trata este 
protocolo é imposto sobre o consumo, cuja repartição tributária deve observar esta 
natureza do ICMS, que a Carta Magna na sua essência assegurou às unidades 
federadas onde ocorre o consumo da mercadoria ou bem; (iv) a substancial e 
crescente mudança do comércio convencional para essa modalidade de comércio, 
persistindo, todavia, a tributação apenas na origem, o que não coaduna com a 
essência do principal imposto estadual, não preservando a repartição do produto da 
arrecadação dessa operação entre as unidades federadas de origem e de destino. É 
suficientemente clara a intenção dos Estados subscritores do Protocolo ICMS 
nº 21/2011. Vale dizer: repartir as riquezas auferidas com o recolhimento de 
ICMS em tais operações entre as unidades federadas, estabelecendo novas 
regras para a cobrança do aludido tributo.70 (grifo nosso) 

 

Ocorre que, apesar de a Constituição Federal delegar competência tributária para os 

Estados e Distrito Federal instituir o ICMS, estes entes federativos não podem legislar fora 

dos limites impostos pela Magna Carta, de modo que se conclui pela inconstitucionalidade do 

Protocolo firmado, conforme bem fundamentado no acórdão sob análise: 

 

                                                 
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.628. Ementa completa 
no ANEXO A. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado: 24/11/2014, p. 17. 
69 Ibidem, p. 25. 
70 Ibidem, p. 18. 
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Por outro lado, a estrita observância dos imperativos constitucionais 
relativos aos ICMS se impõe como instrumento de preservação da 
higidez do pacto federativo. O fato de tratar-se de imposto estadual não 
confere aos Estados membros a prerrogativa de instituir, sponte sua, 
novas regras para a cobrança deste tributo, desconsiderando o altiplano 
constitucional. Em que pese a alegação da existência de um cenário de 
desigualdades inter-regionais, em virtude da aplicação do art. 155 § 2º, VII, 
da Constituição, a correção destas distorções somente poderá emergir pela 
promulgação de emenda constitucional, operando uma reforma tributária, e 
não mediante a edição de qualquer outra espécie normativa. (...) 
Precisamente por não ostentar legitimidade democrática da Assembleia 
Constituinte ou do constituinte derivado, descabe ao CONFAZ ou a 
qualquer das unidades da Federação de forma isolada, estipular um 
novo modelo de cobrança de ICMS nos casos de operações 
interestaduais quando o destinatário final das mercadorias não for 
contribuinte.71 (grifos nossos) 
 

Nesse contexto, podemos afirmar que esse litígio também decorre da problemática 

normativa desse imposto, uma vez que a inexistência de uma norma centralizadora e 

coercitiva efetiva para punir de forma eficiente e imediata os entes federativos competentes 

para instituição desse imposto acaba permitindo a edição de normas arbitrárias para beneficiar 

a arrecadação de cada região, conforme melhor convier ao ente federativo competente.  

Com isso, não resta outra opção aos contribuintes senão procurarem o Poder Judiciário 

para discutir as ilegalidades/inconstitucionalidades dos atos praticados em contrariedade aos 

ditames constitucionais, os quais, conforme será explorado no tópico próprio, não impedem a 

edição de legislações esparsas e arbitrárias em decorrência da inexistência de uma norma 

centralizadora com previsão de atos punitivos aos entes federativos que deixarem de observar 

as diretrizes descritas para garantir a unidade desse imposto com caráter nacional. 

Nos autos do RE 635.688, discute-se nos autos a possibilidade de aproveitar 

integralmente os créditos de ICMS nos casos em que as operações posteriores são 

beneficiadas com redução da base de cálculo em razão de os produtos serem destinados à 

cesta básica, conforme se depreende da leitura do trecho abaixo: 

 
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de aproveitamento integral 
dos créditos relativos ao ICMS pago na operação antecedente, nas hipóteses em 
que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo. 
Concretamente, no caso em tela, discute-se se o Estado do Rio Grande do Sul pode 
proceder à anulação proporcional do crédito fiscal relativo às operações de saída 
interna de mercadorias componentes da cesta básica, que são beneficiadas por 
redução de base de cálculo, nos termos da Lei gaúcha 8.820/89 e do Convênio ICMS 
128/9472. (grifos nossos) 

                                                 
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.628. Ementa completa 
no ANEXO A. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado: 24/11/2014, p. 26. 
72 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 635.688. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. Publicado: 13/02/2015, p. 6. 
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O caso concreto fora enquadrado no presente grupo, uma vez que a possibilidade da 

manutenção dos créditos do ICMS decorrente dessas operações depende da previsão na 

legislação estadual de cada ente federativo. Isto porque foi convencionado no Convênio nº 

128/94 a obrigatoriedade na redução da base de cálculo para os produtos destinados à cesta 

básica, sendo que tal convênio previu a possibilidade de os Estados e do Distrito Federal não 

exigirem a anulação proporcional do crédito do ICMS referente à entrada dos bens.  

Pela leitura dos trechos abaixo, podemos notar que no caso concreto discute-se a 

exigência do estorno dos créditos pelo Estado do Rio Grande do Sul, cuja legislação é omissa 

no tocante à manutenção integral dos créditos: 

 
A outorga do benefício fiscal pelos Estados e pelo Distrito Federal foi autorizada por 
meio do Convênio ICMS nº 128, de 20 de outubro de 1994. Segundo a cabeça da 
cláusula primeira do Ato, a carga do imposto estadual nas saídas internas das 
mercadorias que compõem a cesta básica poderia ser de, no mínimo, 7% do valor 
dessas operações. O § 1º desse dispositivo autorizou os Estados e o Distrito 
Federal a não exigirem a anulação proporcional do crédito por ocasião da 
entrada dos bens, apesar da saída beneficiada. O Estado do Rio Grande do Sul 
concedeu a redução mediante o § 10 do artigo 10 da Lei nº 8.820, de 1989, 
mantido depois de aprovado o aludido Convênio. Não houve disciplina, no 
entanto, acerca da possibilidade do uso integral dos créditos, consoante 
permitido no § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 128, de 1994. 
Ante o silêncio, o Fisco estadual vem impondo o estorno proporcional com base 
na regra geral do artigo 34, inciso I, do Regulamento do ICMS daquele ente, 
segundo o qual “o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 
estabelecimento for objeto de saída ou prestação de serviço não-tributado ou isento, 
sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da 
utilização do serviço.73 (grifos nossos) 
 
No que se refere ao caso em tela, o Convênio ICMS 128/94, que dispõe sobre 
tratamento tributário para as operações com as mercadorias que compõem a cesta 
básica, autoriza expressamente os Estados e o Distrito Federal a “não exigir a 
anulação proporcional do crédito” nas saídas internas de mercadorias que compõem 
a cesta básica, nos seguintes termos: (...) 
A despeito da autorização prevista no § 1º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 
128/94, não consta que a legislação estadual do Rio Grande do Sul tenha 
efetivamente previsto a possibilidade de manutenção integral dos créditos nas 
hipóteses de redução de base de cálculo. Ao contrário, determinou que seja exigida a 
anulação proporcional do crédito. Poderia o legislador estadual ter adotado solução 
diversa, mas não o fez. Então, à falta da lei autorizando o aproveitamento 
integral do crédito, tem plena aplicação a regra do art. 155, §2º, II, “b”, da 
Constituição Federal.74 (grifos nossos) 
 

Diante da inexistência de uma legislação dispondo quanto à manutenção dos créditos 

de ICMS em decorrência da redução da base de cálculo dos produtos destinados à cesta 

                                                 
73 Ibidem, p. 22.  
74 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 635.688. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Gilmar Mendes. Publicado: 13/02/2015, p. 15. 
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básica, conforme se depreende da leitura abaixo, o Tribunal se manifestou, por sua maioria, 

no sentido de que esta redução de base de cálculo deveria ser interpretada como uma isenção 

parcial, de modo a serem aplicadas as limitações constitucionais à manutenção do crédito: 

 
A atual posição da Corte parece-me, portanto, bastante clara: a redução da base de 
cálculo do ICMS corresponde à isenção parcial e não como outrora se 
considerava, categoria autônoma em relação assim à da isenção, como à da não 
incidência. Observe-se que a interpretação dada pela Corte ao art. 155, § 2º, II, b, 
não representa ampliação do rol de restrições ao aproveitamento integral do crédito 
de ICMS, que remanesce circunscrito às hipóteses de não-incidência e isenção; 
entendeu-se, simplesmente, que a redução de base de cálculo entra nesta última 
classe, como isenção parcial, que é em substância. (...) 
Assim, para que fique clara a orientação aqui adotada, entendo que, na linha da 
jurisprudência desta Corte, os casos de redução de base de cálculo devem ser 
entendidos como isenções parciais, para efeito de aplicação do disposto no art. 
155, §2º, II. Está, portanto, a Fazenda Estadual autorizada, nessas hipóteses, a 
proceder à anulação proporcional dos créditos, ressalvada a previsão em 
sentido contrário na legislação estadual, o que não se verificou no caso em 
tela.75(grifos nossos) 
 

Portanto, podemos concluir que a controvérsia dos autos possui tratamento 

diferenciado dependendo da legislação estadual, já que “Havendo previsão legislativa 

expressa, deve-se reconhecer o direito à manutenção do crédito; mas, à falta da previsão, a 

anulação do crédito relativo às operações anteriores é mandamento que se impõe.”76 

Com isso, demonstra-se que a origem do litígio nos autos decorre da descentralização 

normativa, de modo que caso houvesse uma diretriz única quanto à manutenção ou não dos 

créditos decorrente dos produtos destinados à cesta básica, os quais se beneficiam da redução 

da base de cálculo, não existiria tratamento diferenciado dependendo do ente federativo, nem 

existiria discussão quanto à natureza jurídica da “redução da base de cálculo” para fins de 

enquadramento nas limitações constitucionais ao princípio da não-cumulatividade. 

No STJ também foi possível verificar a existência de conflitos que envolvem essa 

problemática, conforme será demonstrado abaixo, da análise dos objetos dessas demandas, as 

quais tiveram o litígio originado na instituição de obrigações principais ou acessórias que 

diferem de acordo com as disposições de cada legislação editada pelos entes federativos nos 

autos dos processos. 

Nos autos dos processos AgRg no RMS 39406, AgRg no RMS 39587, AgRg no RMS 

45274, REsp 1402295, REsp 1383350 eAgRg no RMS 39596 os objetos de discussão são 

idênticos, de modo que basta a demonstração do objeto dos autos do AgRg no RMS 39406 

para justificar o enquadramento desses processos no grupo sob análise. 

                                                 
75 Ibidem, p. 11. 
76 Ibidem, p. 15. 



40 

 

Discute-se nesta ação a legalidade do Protocolo 21/2011 celebrado junto ao CONFAZ 

pelos Estados da região norte, nordeste e centro-oeste, no qual restou convencionado que 

parte do ICMS devido nas operações de venda interestaduais, efetuadas para não contribuintes 

do ICMS, por meio não presencial, especialmente as compras por meio da internet, 

telemarketing e showroom, seria devido ao Estado de destino, onde se encontram os 

consumidores finais dos produtos comprados, conforme se verifica da leitura do trecho do 

acórdão sob análise: 

 

No mérito, que a “incidência da exação imposta pelo Decreto nº 79/11 caracteriza 
nítida bitributação, uma vez que exige o recolhimento do ICMS também no Estado 
de destino nas operações interestaduais que destinem bens ou mercadorias a 
consumidor final, adquiridos de forma não presencial no estabelecimento do 
remetente”. Portanto, conclui a Impetrante, “(...) não restam dúvidas que a norma em 
questão viola o art. 155, § 2º, inciso VII, alínea 'b', da Constituição Federal, que 
estabelece a adoção única e exclusiva, pelo estabelecimento remetente, da alíquota 
interna (Estado de origem) quando o destinatário da mercadoria for consumidor 
final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, domiciliado em outra 
unidade da Federação”.77  

 

Conforme já restou demonstrado da análise das decisões proferidas em âmbito do 

STF, a controvérsia dos autos tem origem na instituição de uma nova cobrança de ICMS em 

contrariedade ao previsto na Constituição Federal. Em suma, o litígio envolvendo a 

constitucionalidade/legalidade desses atos decorre do fato de ter sido instituída uma cobrança 

a título de ICMS por alguns entes federativos com base no Protocolo 21/201, a qual se exige o 

ICMS “no Estado de destino, nas operações interestaduais que destinem bens ou mercadorias 

a consumidor final, adquiridos de forma não presencial”, em contrariedade às diretrizes 

constitucionais. 

Nesse contexto, conforme esclarecido acima, constata-se que esse litígio decorre da 

competência tributária que garante autonomia aos entes federativos, os quais editam normas 

arbitrárias para beneficiar a arrecadação de cada região, conforme melhor convier ao ente 

federativo competente.  

Nos autos do RMS 39554, discute-se a possibilidade de aproveitar integralmente os 

créditos de ICMS nos casos em que as operações posteriores são beneficiadas com redução da 

base de cálculo em razão de os produtos serem destinados à cesta básica, conforme se 

depreende da leitura do trecho abaixo: 

 

                                                 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial nº 39.406. 
Ementa completa no ANEXO A. Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA. Publicado: 02/12/2014, p. 4. 
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O contribuinte argumenta que tem direito ao creditamento integral, sem abatimentos, 
por conta do princípio da não cumulatividade. Aduz que essa conclusão encontra 
amparo no Convênio ICMS 128/1994, que dispõe sobre o tratamento tributário para 
as operações com as mercadorias que compõem a cesta básica.78 

 

O caso concreto fora enquadrado no presente grupo, uma vez que a possibilidade da 

manutenção dos créditos do ICMS decorrente dessas operações depende da previsão na 

legislação estadual de cada ente federativo. Isto porque foi convencionado no Convênio nº 

128/94 a obrigatoriedade na redução da base de cálculo para os produtos destinados à cesta 

básica, sendo que tal convênio previu a possibilidade de os Estados e do Distrito Federal não 

exigirem a anulação proporcional do crédito do ICMS referente à entrada dos bens.  

Pela leitura dos trechos abaixo, podemos notar que, no caso concreto, discute-se a 

exigência do estorno dos créditos pelo Estado do Ceará, cuja legislação impede a manutenção 

integral dos créditos: 

 

Nos termos da cláusula primeira, § 1°, do Convênio ICMS 128/1994, ficam os 
Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional do 
crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único do Convênio ICM 66/88, 
de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que trata o caput desta cláusula. A 
teleologia do instituto e a própria literalidade da norma revelam que a hipótese é de 
mera autorização, de modo que não há empecilho a que a legislação estadual impeça 
o aproveitamento integral do crédito.79 

 

Portanto, podemos concluir que a controvérsia dos autos possui tratamento 

diferenciado dependendo da legislação estadual, já que  ficam os Estados e o Distrito Federal 

autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito, no entanto, não há empecilho a 

que a legislação estadual impeça o aproveitamento integral do crédito.80 

Com isso, demonstra-se que a origem do litígio nos autos decorre da descentralização 

normativa, de modo que caso houvesse uma diretriz única quanto à manutenção ou não dos 

créditos decorrente dos produtos destinados à cesta básica, os quais se beneficiam da redução 

da base de cálculo, não existiria tratamento diferenciado dependendo do ente federativo, nem 

existiria discussão quanto à natureza jurídica da “redução da base de cálculo” para fins de 

enquadramento nas limitações constitucionais ao princípio da não-cumulatividade. 

Nos autos do AgRg no AREsp 105.071, discute-se nos autos a possibilidade de o 

Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais prever que a apropriação de crédito do 

                                                 
78 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança nº 39.554. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 10/05/2013, p. 3. 
79 Ibidem, p. 5. 
80 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança nº 39.554. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 10/05/2013, p. 5. 
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ICMS nos casos de devolução de mercadoria somente será possível nos casos em que o 

cupom fiscal permita a identificação do adquirente, conforme se verifica do trecho abaixo: 

 

Aduz que, “ao criar exceção e permitir a apropriação de crédito do ICMS somente 
nos casos em que o cupom fiscal permita a identificação do adquirente, o 
Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais criou nova obrigação aos 
contribuintes não prevista na lei estadual e, ainda, contrária à determinação de lei 
federal” (fl. 587).81 

 

No caso concreto, discute-se, portanto, a possibilidade de o regulamento dispor quanto 

às regras para aproveitamento do crédito de ICMS, conforme se constata da ementa abaixo: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL E DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 
CONEXÃO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO. OPERAÇÃO 
DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. CUPOM FISCAL. 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NORMATIZAÇÃO POR 
REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. NÃO INFRINGÊNCIA. É legal a exigência de 
constar na emissão do cupom fiscal de devolução de mercadoria, a 
identificação daquele que a devolveu, vez que tal procedimento previsto no § 
3º, do artigo 76, do RICMS refere-se, tão somente, à previsão de normas 
regulamentares à operacionalização do regime, não criando nova hipótese de 
incidência tributária.”82 

 
Note-se que discussão como a dos autos não existiria se houvesse uma única norma 

tratando de forma exaustiva quanto às diretrizes que deveriam ser seguidas pelos entes 

federativos para dispor quanto à operacionalização do aproveitamento do crédito, de modo a 

garantir que as regras de aproveitamento e as obrigações instrumentais para efetivar o direito 

ao aproveitamento do crédito do ICMS fossem únicas para todos os contribuintes. Com isso, 

concluímos que tal litígio também decorre da descentralização normativa da estrutura do 

ICMS. 

Cumpre ser mencionado que as decisões enquadradas nos grupos “sem relação com o 

estudo” e “interpretação da norma”, as quais não possuem relação com a descentralização 

normativa do imposto estão devidamente detalhadas no ANEXO C. 

Assim, do levantamento realizado temos que foram apuradas no período objeto do 

estudo um total de 106 decisões, das quais, conforme acima demonstrado, 72 decisões foram 

originadas de conflitos que estão relacionados com a descentralização normativa do ICMS, de 

                                                 
81 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Em Recurso Especial nº 105.071. Ementa completa no 
ANEXO A. Relator Ministro Sérgio Kukina. Publicado:23/05/2013, p. 2. 
82 Ibidem, p. 1. 
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modo que podemos afirmar que 66% das decisões analisadas decorrem da problemática da 

estrutura normativa do ICMS e estão distribuídas da seguinte forma:  

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Por fim, para demonstrar que tais discussões possuem caráter nacional, cumpre 

mencionar que foi verificado que das decisões analisadas, estavam envolvidos os seguintes 

entes federativos: Amazonas, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, ou seja, das decisões analisadas, cuja 

delimitação temporal foi de dois anos, 26 entes federativos tiveram decisões judiciais 

proferidas perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça em 

decorrência de discussões que envolvem o ICMS, conforme se verifica do gráfico abaixo: 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Portanto, restou demonstrado que a maior parte das decisões analisadas foram 

originadas pela existência de normas autônomas editadas pelos 27 diferentes entes 

federativos, de modo que pela análise do objeto dos conflitos em foco foi possível constatar 

que a descentralização normativa de fato ocasiona conflitos entre os contribuintes e a 

Administração Pública.  

Diante disso, superada a constatação da existência de conflitos que decorrem da 

descentralização normativa do ICMS, passaremos a analisar a estrutura desse tributo, de modo 

a demonstrar que a forma como o ICMS é estruturado acarreta sua ineficiência. 
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2. ESTRUTURA DO IMPOSTO SOBRE O CONSUMO NO BRASIL 

 

 

Para investigar se o ICMS alcança a eficiência fiscal desejada é necessário analisar sua 

estrutura normativa. Para tanto, neste capítulo será observada a delimitação constitucional do 

ICMS e a consequente Lei Complementar que dispõe sobre a instituição desse tributo, a fim 

de verificarmos se as normas instituidoras e regulamentadoras do imposto prejudicam ou não 

a eficiência fiscal do ICMS. 

Nesse estudo, será demonstrado que o ICMS, por se tratar de um imposto de 

competência estadual, possui uma estrutura normativa descentralizada, de modo que será 

analisado se seria esse um dos motivos causadores das grandes discussões que envolvem o 

tributo e, como consequência, se seria uma das causas que levaria ao impedimento de se 

alcançar a eficiência exigida no artigo 37 da Constituição Federal. 

 

 

2.1 Princípio federativo e a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o 

ICMS 

 

Para compreendermos a estrutura normativa do ICMS é necessário examinar o 

princípio federativo que rege o ordenamento jurídico pátrio, isso porque tal princípio tem 

como efeito direto garantir a autonomia de cada ente federativo para instituir e definir as 

regras dos tributos conferidas pela Constituição Federal. 

Após diversas reestruturações que sofreu o Estado brasileiro diante das alterações 

realizadas pelo legislador constituinte, foi instituído pela Constituição Federal de 1988 o 

regime político federativo. Pela leitura do artigo 1°,83 podemos concluir que esse regime 

político foi adotado no país, sendo que as características básicas desse sistema podem ser 

resumidas da seguinte forma: 1. Esquema de constituição rígida; 2. Um poder constitucional 

                                                 
83 Art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I -  a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição. (grifo nosso) 
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próprio nos Estados; 3. Existência de um território próprio; 4. Existência de um povo próprio; 

5. Os poderes derivam da sua constituição compatibilizada com a repartição de competências 

que está na Constituição Federal; 6. Representação proporcional da vontade do povo dos 

Estados no órgão legislativo da União, além da representação dos Estados, paritariamente 

nesse órgão; 7. Corte constitucional que assegure a supremacia da Constituição Federal.84 

Conforme expressamente previsto no artigo 18 da Constituição Federal, a autonomia 

dos entes federativos é garantida na organização do regime político federativo:  

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,85 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
§1º Brasília é a Capital Federal. 
§2º Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado 
ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 
§3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar. 
§4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-
ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. (grifo nosso) 

 

Depreende-se da leitura do dispositivo acima que a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil ocorrerá por meio dos entes federados todos 

autônomos nos limites determinados pela Constituição Federal. Tal autonomia é delegada 

pela Constituição Federal, à medida que prevê a existência de competências exclusivas e 

próprias para cada um dos entes, de modo que cada um dos entes federados possua 

capacidade política para regulamentar sua própria administração.  

Com isso, cada ente federativo possui liberdade e autonomia para dispor sobre as 

regras de sua administração, competindo-lhes parcela da competência tributária conforme 

conferido pela Constituição Federal, para que possam regulamentar as fontes de custeio da 

máquina administrativa.86 

                                                 
84 ATALIBA, G. “Federação”, São Paulo. Revista de Direito Público, n. 81, p. 172-81, jan-mar. 1987.  
85 É relevante mencionar que a Constituição Federal incluiu os Municípios na Federação, no entanto, os 
Municípios não possuem representatividade no Poder Central, já que foi estruturado o sistema como sendo 
bicameral formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Senado Federal é composto por 
representantes dos Estados e do Distrito Federal e, por sua vez, a Câmara dos Deputados é composta por 
representantes eleitos pelo povo em cada Estado. 
86 Paulo de Barros Carvalho nos lembra que: “Federação, de acordo com o clássico 
ensinamento de Sampaio Dória, significa a autonomia recíproca da União e dos Estados sob a 
égide da Constituição. O Brasil é uma República Federativa (art. 1º da Lei Suprema), forma peculiar do Estado 
politicamente descentralizado. Convivem, harmonicamente, os Estados-membros e a União, como pessoas 



47 

 

Assim, os entes federativos, por meio de lei própria, regulamentam a estrutura 

organizacional administrativa, bem como instituem os tributos de competência tributária 

conferidos pela Constituição Federal. Assim, podemos concluir que, em decorrência dessa 

autonomia que é garantida para cada um dos entes, tal modelo permite uma descentralização 

política. Segundo Sacha Calmon Navarro Coelho,87 a descentralização ocorre em quatro 

ordens; são elas: (i) legislativa, à medida que cada ente produz suas normas jurídicas; (ii) 

administrativa, à medida que cada ente possui administração própria; (iii) política, à medida 

que cada ente possui poderes para se autogovernar e (iv) judiciária, à medida que cada ente 

possui sistema jurisdicional próprio. 

A importância do princípio federativo88 pode ser verificada à medida que o regime 

federativo não pode ser alterado nem por emenda à Constituição, conforme expressamente 

vedado no §4º do artigo 6089 da Constituição Federal. Isso porque a opção por esse regime foi 

realizada para assegurar que a divisão de tarefas entre os entes federativos garanta maior 

                                                                                                                                                         
políticas distintas e autônomas, que encontram no Diploma básico a fonte superior de suas prerrogativas e 
limitações”. (CARVALHO, Paulo de Barros. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no 
âmbito do ICMS. In: MARTINS, I. G. da S.; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão 
de benéficos no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 50).  
87 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 60.  
88 Norberto Bobbio esclarece a importância da descentralização no sistema federativo e a existência de um Poder 
Central soberano visando garantir uma unificação e evitar conflitos internos: “O princípio constitucional no qual 
se baseia o Estado federal é a pluralidade de centros de poder soberanos coordenados entre eles, de modo tal que 
ao governo federal, que tem competência sobre o inteiro território da federação, seja conferida uma quantidade 
mínima de poderes, indispensável para garantir a unidade política e econômica, e aos Estados federais, que têm 
competência cada um sobre o próprio território, sejam assinalados os demais poderes. A atribuição ao governo 
federal do monopólio das competências relativas à política externa e militar permite eliminar fronteiras militares 
entre os Estados, de modo que as relações entre os Estados perdem o caráter violento e adquirem um caráter 
jurídico e todos os conflitos podem ser resolvidos perante um tribunal. A transferência para os órgãos federais de 
algumas competências no campo econômico tem por objetivo eliminar os obstáculos de natureza alfandegária e 
monetária, que impedem a unificação do mercado, e atribuir ao governo federal uma capacidade autônoma de 
decisão no setor da política econômica. A consequência dessa distribuição de competências entre uma 
pluralidade de centros de poder independentes e coordenados (essa fórmula é de Wheare) é que cada parte do 
território e cada indivíduo estão submetidos a dois centros de poder: ao governo federal e ao de um Estado 
federado, sem que por isso seja prejudicado o princípio da unicidade de decisão sobre cada problema. Portanto, o 
governo federal, diferentemente do Estado nacional, que visa tornar homogêneas todas as comunidades naturais 
que existem no seu território, procurando impor a todos os cidadãos a mesma língua e os mesmos costumes, é 
fortemente limitado, porque os Estados federados dispõem de poderes suficientes para se governar 
autonomamente. Dessa forma, as instituições típicas de centralização estatal (os exércitos permanentes fundados 
na conscrição obrigatória, a escola de Estado, os grandes ritos públicos, a imposição a todas as coletividades 
territoriais menores do mesmo sistema administrativo e da tutela prefeitoral) são desconhecidas e, de qualquer 
forma, nunca se enraizaram profundamente nos Estados de regime federal ou fortemente descentralizados”. 
(BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 11. ed. Brasília: Editora da UnB, 1998, p. 481).   
89 Art. 60: “§4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais.” (grifo nosso) 
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eficiência ao maquinário público, de forma a otimizar a atividade exercida pela 

Administração Pública: 

 

A ideia principal é buscar uma divisão de tarefas que maximize a eficiência do 
setor público. Por exemplo, um governo estadual enfrentaria dificuldades  
operacionais para cobrar imposto de renda, pois os moradores daquele Estado 
podem ser donos de empresas ou trabalhar em outros Estados, e seria dispendioso 
(ou impossível) checar, em todo território nacional, as informações necessárias para 
tributar a totalidade da renda do indivíduo. As oportunidades para sonegação seriam 
amplas. Daí porque é mais eficiente que o imposto de renda seja cobrado pelo 
governo federal, que tem maior capacidade de obter dados sobre a renda do cidadão 
em qualquer lugar do país.90 (grifos nossos) 

 

Marcos Mendes esclarece que o denominado federalismo fiscal visa estipular os 

parâmetros necessários de racionalidade e eficiência econômica para orientar os ajustes na 

organização dos entes federados, de modo a garantir que a cobrança dos tributos seja feita 

pelo ente federado que possua melhor condição para tanto e aponta seis critérios que devem 

ser analisados para definir qual ente deve realizar a cobrança dos tributos:91 facilidade de se 

exportar o tributo; mobilidade da base tributária; economia de escala na administração do 

tributo; não induzir a alocação ineficiente de recursos econômicos; associação do tributo pago 

a benefícios providos pelo governo local e viabilidade administrativa para cobrança do 

tributo.  

Diante disso, podemos concluir que ao estruturar o sistema federativo de modo a 

garantir a eficiência na organização pública, o regime federativo está em harmonia com a 

exigência do disposto no artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que a 

Administração Pública deve obedecer o princípio da eficiência, devendo, portanto, toda 

atividade pública ser pautada nesse princípio. Assim, a estrutura normativa de nosso 

ordenamento jurídico não pode se afastar desse conceito, sob pena de inviabilizar os objetivos 

iniciais de nosso Estado previstos na Carta Magna. 

Ademais, a adoção do regime federativo sob esse ponto de vista não pode estar restrita 

apenas à ideia de cunho político e de divisão de tarefas, mas deve também ser analisada pelo 

cunho econômico, sob o ponto de vista da maximização de resultados, que deve ser sempre 

                                                 
90 BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Economia do setor público no Brasil. São Paulo: Campus, 2005, p. 421-2.  
91 MENDES, Marcos. Federalismo Fiscal. In BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Op. cit, p. 423 e 430. Marcos 
Mendes esclarece que: “Seria ingênuo, contudo, imaginar que um país venha a criar diferentes níveis de governo 
apenas para aumentar a eficiência do setor público como ente provedor de serviços. O federalismo, entendido 
como uma forma de organização do Estado, no qual há o compartilhamento de poder entre diferentes níveis de 
governo, é um conceito político mais antigo e mais amplo que a ideia de federalismo fiscal. Nessa expressão, o 
adjetivo ‘fiscal’ restringe o tipo de federalismo de que estamos falando. O termo federalismo, desacompanhado 
do adjetivo, diz respeito à divisão de poderes políticos e constitucionais entre os diferentes níveis de governo, 
indo muito além da mera divisão de tarefas administrativas”.  
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buscado pelas Autoridades Administrativas. Nesse sentido, se por um lado o regime 

federativo denota um modelo descentralizado de distribuição de poder no Estado, por outro, 

tal opção objetiva, por meio da pluralidade desses poderes autônomos, garantir a excelência 

da atividade estatal.  

Com isso, não temos nesse regime entes independentes, mas sim autônomos, para agir 

no âmbito da competência que lhe foi outorgada no pacto constitucional, sendo todos os entes 

coordenados por um poder federal que de forma centralizadora deve garantir que a atividade 

seja exercida da melhor forma possível e de maneira eficiente. 

No âmbito tributário, podemos dizer que, em consequência do regime federativo 

adotado, foi determinado pela Constituição Federal que o Estado Brasileiro fosse composto 

pela unidade de três ordens políticas, as quais são representadas pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, tendo sido discriminada a competência tributária 

de cada um desses entes federativos. Nessa seara, a coordenação centralizada é observada 

pelo disposto no artigo 146 da Constituição Federal,92 o qual determina que é de competência 

da União, como governo Federal, editar Leis Complementares para dirimir conflitos das 

normas tributárias. 

Portanto, se a descentralização inerente do modelo adotado fosse sinônimo de 

autonomia irrestrita, sem levar em consideração a necessidade de os entes federativos agirem 

de forma coordenada para garantir maior eficiência ao Estado Brasileiro como um todo, 

seriam inócuas as limitações existentes em nosso pacto federativo. Nesse sentido, explica 

                                                 
92 Art. 146: Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas; 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§12-3, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 
cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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Roque Antonio Carraza que os “princípios federativos, da autonomia municipal e da 

autonomia distrital, que se manifestam com intensidade máxima na ‘ação estatal de exigir 

tributos’, não podem ter suas dimensões reduzidas ou mesmo alteradas por normas 

infraconstitucionais”.93 

Nesse contexto, considerando o objeto do presente trabalho, é importante analisarmos 

a estrutura normativa do ICMS e compreendermos para qual ente federativo a Constituição 

Federal conferiu a competência tributária para instituição desse imposto. A competência 

tributária pode ser traduzida como a aptidão do ente federativo em criar os tributos, definindo 

todos os elementos de sua hipótese de incidência. 

É necessário mencionar que a delimitação da competência tributária é inerente ao 

princípio federativo consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio e, nos ensinamentos de 

Roque Antonio Carraza, para “comprovar essa asserção, basta uma superficial análise da Lei 

Maior, que elencou e distribui, cuidadosa e exaustivamente, as várias competências de cada 

uma das pessoas políticas”.94 

José Eduardo Soares de Melo95 ressalta que as pessoas políticas são dotadas de 

“privatividade para criar os tributos que lhes foram reservados pela Constituição Federal”, de 

modo que se trata de matéria de ordem pública, eivando-se de nulidade a instituição de um 

imposto “por parte de ente que não seja dotado de competência”, já que a competência é um 

“princípio constitucional que se caracteriza pela ‘privatividade, indelegabilidade, 

incaducabilidade, inalterabilidade, irrenunciabilidade e facultatividade do exercício’”. 

Assim, como bem colocado por Clélio Chiesa, o constituinte, para garantir a 

autonomia e harmonia dos entes federados, determinou expressamente os campos de atuação 

de cada um deles, com o objetivo de evitar eventuais conflitos e assegurar a autonomia 

financeira.96 Nesse contexto, leciona o autor que o sistema tributário possui quatro 

características:97 (i) exaustividade no delineamento do âmbito de outorga das competências 

impositivas; (ii) privatividade; (iii) rigidez das competências tributárias outorgada para cada 

ente e (iv) garantias aos contribuintes que implicam em limitações ao poder de tributar do 

legislador infraconstitucional.  

                                                 
93 CARRAZA, R. A. Curso Direito Constitucional Tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 
556. 
94 Ibidem, p. 326. 
95 MELO, J. E. S. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 148.   
96 CHIESA, C. ICMS: Sistema Constitucional Tributário - Algumas inconstitucionalidade da LC 87/96. São 
Paulo: LTR, 1997, p. 31.   
97 Ibidem, p. 29. 
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Para o foco do presente estudo, vamos analisar as diretrizes previstas na Constituição 

Federal para instituição do ICMS. No que concerne a competência tributária desse tributo, a 

Constituição Federal a outorgou aos Estados e ao Distrito Federal, conforme se verifica do 

artigo 155, inciso II da Constituição Federal: 

 

Art. 155: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
[…] 
II — operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior. (grifos nossos) 

 

A Constituição Federal não se limitou a definir apenas a competência tributária para a 

instituição dos impostos, mas também determinou as diretrizes que devem ser observadas 

pelos legisladores ordinários para instituir as normas jurídicas de criação desses tributos. 

Cumpre ressaltar que “à pessoa política autorizada pela Constituição Federal a tributar é dado 

instituir deveres instrumentais tributários”,98 sendo inconstitucional a tentativa de qualquer 

ente federativo disciplinar sobre tributos aos quais a Constituição Federal não lhes outorgou 

competência. 

Geraldo Ataliba destaca que  

 
o constituinte brasileiro esgotou a disciplina da matéria tributária, deixando à lei 
simplesmente a função de regulamentar. Nenhum arbítrio e limitadíssima esfera de 
discrição foi outorgada ao legislador ordinário. A matéria tributária é 
exaustivamente tratada pela nossa Constituição, sendo o nosso sistema tributário 
todo moldado pelo próprio constituinte, que não abriu à lei a menor possibilidade de 
criar coisa alguma — se não expressamente prevista — ou mesmo introduzir 
variações não prévia e explicitamente contempladas. Assim, nenhuma contribuição 
pode a lei dar à feição do nosso sistema tributário. Tudo foi feito e acabado por 
nosso constituinte.99 

 

No caso específico do ICMS, ainda que os Estados e o Distrito Federal sejam 

autônomos para instituição desse tributo, em cada uma das unidades federativas o legislador 

ordinário deve observar o arquétipo definido na Constituição Federal para instituição e 

definição dos deveres instrumentais do ICMS que estão previstos no §2º e seguintes do artigo 

155, conforme será explorado detalhadamente no próximo tópico.  

Dessa forma, será analisado, a seguir, se a estrutura normativa do ICMS acarreta a 

descentralização normativa, de modo que interfira na eficiência desse tributo e contrarie as 

                                                 
98 CARRAZA, R. A. Curso Direito Constitucional Tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 
336. 
99 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 18.  
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normas centralizadoras previstas na Carta Magna para impedir os conflitos de normas desse 

tributo. 

 

2.2 Estrutura normativa do ICMS e a função normativa da Lei Complementar nº 87/96  

 

Conforme mencionado anteriormente, a Constituição Federal, ao conferir aos Estados 

e ao Distrito Federal a competência tributária do ICMS, determinou, também, as diretrizes 

que devem ser seguidas para instituição e definição dos deveres instrumentais desse tributo, 

de modo que sua estrutura normativa deve ser pautada nas diretrizes previstas no §2º do artigo 

155 da Constituição Federal.  

Tais diretrizes não podem ser ignoradas pelo legislador ordinário, conforme visto no 

tópico anterior. O legislador ordinário deve seguir estritamente os ditames constitucionais, 

não podendo ampliar, modificar ou limitar as diretrizes estampadas na Constituição Federal 

para instituição ou definição dos deveres instrumentais do tributo, sob pena de acarretar a 

inconstitucionalidade do tributo instituído. Isso porque, é “pressuposto imprescindível de 

validade de qualquer exigência tributária que a hipótese de incidência esteja adequada à 

hipótese descrita constitucionalmente”.100 

Antes de analisarmos especificamente os pontos do presente estudo, é importante 

esclarecer que o legislador constitucional previu três hipóteses de incidência diferente para o 

ICMS, conforme se depreende do artigo 155, inciso II da Constituição Federal, o legislador 

ordinário pode instituir este imposto sobre: (i) operações relativas à circulação de 

mercadorias; (ii) operações sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e; (iii) operações de comunicação. Aqui não nos interessa analisar cada uma 

dessas hipóteses de incidência, tendo em vista que o enfoque desta pesquisa recai sobre a 

estrutura geral do tributo e a problemática que a descentralização normativa eventualmente 

possa causar em descumprimento ao princípio da eficiência. 

Assim, superada a questão da existência de diversas hipóteses de incidência sobre o 

mesmo rótulo, o que, segundo Clélio Chiesa, já é objeto de inúmeras confusões para sua 

aplicação,101 neste trabalho serão analisadas questões específicas da estrutura do ICMS, a fim 

de verificar se estas estão de acordo com os ditames constitucionais, especialmente com o 

princípio da eficiência.  
                                                 
100 CHIESA, C. ICMS: Sistema Constitucional Tributário - Algumas inconstitucionalidade da LC 87/96. São 
Paulo: LTR, 1997, p. 73. 
101 Idem. 
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Nesse contexto, serão examinadas as diretrizes contidas no §2º do artigo 155 da 

Constituição Federal, especificamente no tocante aos deveres instrumentais da sistemática da 

substituição tributária, da concessão de benefícios fiscais, bem como das normas gerais da 

instituição desse tributo por cada ente federativo, para então concluir se os litígios que 

envolvem esse imposto decorrem da descentralização normativa do tributo em nosso 

ordenamento jurídico e se, por esse motivo, estaria descumprindo o princípio da eficiência. 

Tais questões, de acordo com o inciso XII, do §2º do artigo 155 da Constituição 

Federal,102 cabem à Lei Complementar, o que faz sentido juridicamente, já que o legislador 

constituinte procurou centralizar as questões controvertidas desse tributo, cujo âmbito é 

nacional,103 a fim de evitar conflitos entre as legislações estaduais. Diante disso, torna-se 

necessário verificarmos se tal norma conseguiu essa centralização, de modo a impedir 

eventuais conflitos normativos em decorrência da possibilidade de cada um dos 27 entes 

federativos poder instituir tal tributo e definir seus deveres instrumentais. 

Nesse contexto, é importante lembrar que, de acordo com o artigo 59104 da 

Constituição Federal, a Lei Complementar está entre as espécies normativas estabelecidas em 

                                                 
102 “§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993) 
[…] XII - cabe à lei complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à 
circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 
mencionados no inciso X, “a”; 
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o 
exterior, de serviços e de mercadorias; 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e revogados. […].” 
103 Geraldo Ataliba, nos lembra que “embora sua cobrança seja estadual, não há dúvida que a legislação que o 
condiciona é necessariamente nacional, exatamente porque as operações mercantis em grande parte se sucedem 
numa cadeia que começa e termina em diversas unidades da Federação, ou a produção das mercadorias, cuja 
comercialização é tributável, se desdobra pelo território de diversos Estados. Outra vezes, em virtude da técnica 
de não cumulatividade do tributo, ex vi do próprio Texto Constitucional, as matérias-primas ou componentes da 
mercadoria se originam de outros Estados”. (ATALIBA, Geraldo. Eficácia dos convênios para isenção do ICM. 
Revista de Direito Tributário, São Paulo, Revista dos Tribunais, n.11-12, p. 122, 1980).  
104 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 
(grifos nossos) 
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nosso ordenamento jurídico pelo legislador constituinte, sendo que no parágrafo único do 

dispositivo citado existe menção explícita de que tal norma será utilizada para dispor sobre: “a 

elaboração, redação, alteração e consolidação das leis”. De acordo com o artigo 69 da 

Constituição Federal, tal espécie normativa, para ser instituída, exige quórum especial para 

sua aprovação, tal característica é o aspecto formal que a diferencia das outras normas, 

conforme lembra o ilustre jurista Hugo de Brito Machado, de modo que “a competência do 

órgão que a emite e o procedimento adotado em sua elaboração determinam sua espécie e 

posição hierárquica”105 no sistema jurídico. 

Paulo de Barros Carvalho ressalta que, em decorrência da superioridade hierárquica 

formal da Lei Complementar, nenhuma lei ordinária, delegada, medida provisória, decreto 

legislativo ou resolução poderá inobservar as formalidades impostas por esta.106 

Em âmbito tributário, a Constituição Federal, no artigo 146,107 determinou que cabe à 

Lei Complementar a função de dispor sobre as normas gerais de direito tributário. Isso não 

autoriza a União a “ocupar-se com peculiaridades da tributação de cada pessoa política”, 

qualquer interpretação diversa seria “desconjuntar os princípios federativos”.108 

Como vimos, a Constituição Federal detalha em miúdos as características dos tributos 

de competência de cada ente federativo, de modo que a Lei Complementar que for editada 

                                                 
105 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 
79.   
106 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 213.  
107 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas; 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 
cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
108 CARRAZA, R. A. Curso Direito Constitucional Tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 
p. 555.  
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não poderá modificar os ditames constitucionais. Tal norma deverá observar exatamente as 

diretrizes expostas na Constituição Federal, não cabendo a inovação, modificação ou 

ampliação dos preceitos constitucionais, sob pena de ser considerada inconstitucional. Nas 

palavras de Roque Antonio Carraza, “a lei complementar só será válida quando se entrosar 

com as linhas mestras do texto Supremo”.109 O ilustre professor completa seus ensinamentos 

ressaltando que tal norma só tem o poder de declarar aquilo que já está determinado na 

Constituição Federal: 

 

Assim, proclamamos, desde agora, que tal lei complementar só pode explicitar o que 
está implícito na Constituição. Não pode inovar, mas, apenas, declarar. Para além 
destas augustas fronteiras, o legislador complementar estará arrogando-se 
atribuições que não lhe pertencem e, deste modo, desagregando princípios 
constitucionais que deve acatar, máxime os que concedem autonomia jurídica às 
pessoas políticas no que concerne à decretação e arrecadação dos tributos de suas 
competências.110 

 

Os limites dessa autuação são facilmente compreendidos, à medida que a Constituição 

Federal, como norma superior em nosso ordenamento jurídico, definiu de forma rígida as 

competências tributárias, as quais não podem sofrer qualquer tipo de alteração pelas normas 

ordinárias, razão pela qual a própria Constituição Federal determinou que cabe à Lei 

Complementar apenas dispor sobre “conflitos de competência entre as entidades tributantes 

ou regular as limitações constitucionais ao exercício da competência tributária”.111 Para José 

Eduardo Soares de Melo, justamente em decorrência das disposições específicas contidas na 

Constituição Federal, quanto às competências de cada ente e à materialidade dos tributos, é 

que tal norma pode ser entendida como “mero veículo de natureza interpretativa”.112 

Nesse ponto, é importante mencionarmos que a competência da União para editar 

normas gerais em matéria tributária causou, na doutrina, pontos de divergências, tendo 

surgido duas correntes relevantes de interpretação quanto à função da União, são elas: 

corrente dicotômica, a qual fora desenvolvida por Geraldo Ataliba e acompanhada por ilustres 

juristas como Roque Antonio Carraza, sendo essa corrente que defendemos no presente 

estudo; e a corrente tricotômica, a qual fora desenvolvida por Rubens Gomes de Souza. 

De acordo com a corrente tricotômica, a competência da União para editar Leis 

Complementares em âmbito tributário teria três funções, são elas: (i) dispor sobre conflitos de 

                                                 
109 CARRAZA, R. A. Curso Direito Constitucional Tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 
p. 553. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 MELO, J. E. S. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 197. 
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competência entre as entidades federadas; (ii) regular as limitações constitucionais do poder 

de tributar; e (iii) editar normas gerais em matéria tributária.  

Ocorre que, como bem observa o ilustre professor Paulo de Barros Carvalho, a 

interpretação dada por essa corrente, da forma como disposta pelo legislador, deixa de levar 

em consideração “a imprecisão e a insegurança do conceito de normas gerais de direito 

tributário”, o que violaria dois princípios essenciais à existência do sistema constitucional 

brasileiro, são eles: o princípio federativo e, como consequência, o princípio da isonomia das 

pessoas políticas.113 Com isso, da forma como a corrente tricotômica interpreta as “normas 

gerais”, o princípio federativo estaria sendo inobservado, à medida que a União estaria 

adentrando no campo de competência tributária de outro ente federativo. É por essa razão que 

se conclui, na corrente dicotômica, que a função da União para editar as normas gerais em 

âmbito tributário é restrita ao dispor sobre os conflitos de competência entre as entidades 

federadas e regular as limitações constitucionais,114 conforme demonstramos pelos 

ensinamentos de Roque Antonio Carraza.  

Por sua vez, o ilustre professor Paulo de Barros Carvalho, ao discorrer sobre a função 

da Lei Complementar, explicita que essa legislação opera no ordenamento jurídico como dois 

instrumentos jurídicos diversos, são eles:  

(i) como instrumento das chamadas “normas gerais de direito tributário”, isto é, 
introduzindo aqueles preceitos que regulam as limitações constitucionais ao 

                                                 
113 Paulo de Barros Carvalho faz crítica à esta teoria “na medida em que fosse deferida à legislação 
complementar produzir, indiscriminadamente, regras jurídicas que penetrassem o recinto das competências 
outorgadas aos Estados-Membros, ainda que sob o pretexto de fazê-lo mediante normas gerais, estar-se-ia 
trincando o postulado federativo, encarnado, juridicamente, na autonomia recíproca da União e dos Estados, sob 
o pálio da Constituição. Ao mesmo tempo, se tais preceitos, protegidos pela capa da generalidade, pudessem 
invadir as prerrogativas constitucionais de que usufruem os Municípios, sem limitações determinadas, precisas e 
antecipadamente conhecidas, teríamos inevitável esvaziamento do princípio que assegurava autonomia àquelas 
pessoas políticas. (...) Ora, se pensarmos que, além disso, as duas sentenças constitucionais expressas 
sustentavam a máxima implícita da isonomia das pessoas políticas – União, Estados, DF e Municípios -, 
intuiríamos, com facilidade, o fator decompositivo que ela (a interpretação literal) representava, em termos de 
exegese do sistema constitucional que vigorava no Brasil.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 
Tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 204). 
114 Geraldo Ataliba, expoente dessa corrente, ensina que: “É ínsita ao regime federal a autonomia dos Estados. O 
nosso regime constitucional, por outro lado, consagrou solenemente a autonomia dos Municípios, assegurando-
lhes, entre outras, a faculdade privativa da ‘administração própria’ no que concerne ao seu peculiar interesse (art. 
28, inciso II). Garante-lhes também a faculdade de decretarem e arrecadarem os próprios tributos, aplicarem suas 
receitas e organizarem os serviços públicos de sua competência (a e b do item II do art. 28). 9. Do exposto 
decorre que as normas gerais de direito financeiro não podem ultrapassar os lindes dos campos da competência 
exclusiva dos Estados e Municípios. Por outro lado, deve ser salientado que, ao falar a Constituição em norma 
‘geral’, quis salientar o aspecto de generalidade que deviam revestir os mandamentos, a esse título expedidos 
pelo legislador ordinário federal. Na verdade, da própria natureza da norma é ser ‘geral’. Insistindo o legislador 
no pleonasmo, quis fazer patente sua deliberação no sentido de que essa competência se restrinja, realmente, 
àquelas normas cujo caráter de generalidade excluísse, de toda forma, as minúcias, os pormenores - a 
abrangência de qualquer aspecto particular. É essencial atentar para a circunstância de que não foi relegada, sem 
restrições, à legislatura ordinária a competência a que se refere a letra b. inciso XV, do art. 5 da Constituição.” 
(ATALIBA, Geraldo. Normas gerais de direito financeiro. Revista de Direito Administrativo, vol. 82, p. 39-
60).  
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exercício do poder tributário, bem como os que dispõem sobre conflitos de 
competência entre as pessoas políticas de direito constitucional interno; e (ii) como 
veículo deliberadamente escolhido pelo legislador constituinte, tendo em vista a 
disciplina jurídica de certas matérias.115  

 

Com isso, pode-se concluir que, independentemente de como esse instrumento será 

utilizado, a Lei Complementar, como leciona José Eduardo Soares de Melo, “objetiva 

explicitar a norma constitucional de eficácia limitada,116 caracterizando-se como lei nacional, 

que fundamenta a legislação federal, estadual e municipal”.117 

Em relação à estrutura normativa do ICMS, no §2º do artigo 155 da Constituição 

Federal, há expressa menção das questões que devem ser tratadas pela Lei Complementar e, 

conforme veremos adiante, a utilização da Lei Complementar para disciplinar temas 

controversos no  tocante ao ICMS poderia ser uma forma de evitar eventuais conflitos que a 

instituição desse tributo pudesse causar, de modo a buscar um elo que centraliza e unifica esse 

tributo para que não haja distorção em âmbito nacional, já que os 27 entes federativos 

possuem competência tributária para instituição do tributo em sua jurisdição. 

Diante disso, como este estudo está focado na estrutura normativa do ICMS, iremos 

analisar as disposições contidas no inciso XII, do §2º do artigo 155 da Constituição Federal, 

bem como a Lei Complementar que fora editada com base nesse dispositivo, a fim de 

verificar se tal norma assume a função que lhe foi delegada pela Constituição Federal e 

alcança o objetivo do legislador constituinte.  

De acordo com o inciso XII, do §2º do artigo 155 da Constituição Federal, entre outras 

questões, cabe à Lei Complementar: “(i) dispor sobre substituição tributária; (ii) disciplinar o 

regime de compensação do imposto; e (iii)  regular a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados […]”. Como já mencionado, não pretendemos aqui esgotar todas as questões que 

foram expostas pela Constituição Federal, tendo em vista que trataremos das questões 

pontuais que geram conflitos entre os entes federativos competentes e os contribuintes desse 

imposto. 

                                                 
115 CARVALHO, Paulo de Barros. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do 
ICMS. In: MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de 
benefícios no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 50. 
116 Importante lembrar quais são as classificações das normas de acordo com a sua eficácia e aplicabilidade, 
quais sejam: “I - normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral; II- normas de eficácia 
contida e aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não-integral; III – normas de eficácia limitada, 
compreendendo: a) declaratórias de princípios instintivos ou organizativos; b) declaratórias de princípios 
programáticos.” (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 2ª ed. São Paulo: RT, 
1982, p. 75).   
117 MELO, J. E. S. de. 8. ed. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 200. 
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As questões controversas foram intencionalmente colocadas pelo legislador 

constituinte para serem tratadas por meio da Lei Complementar, com o intuito de definir um 

arquétipo específico, para que os entes federativos competentes pudessem instituir o ICMS de 

maneira uniforme. Isso porque o ICMS deve ser instituído pelos entes competentes por meio 

das normas jurídicas infraconstitucionais pautadas pelas diretrizes da Constituição Federal, 

bem como na Lei Complementar prevista na Carta Magna. Tal estrutura procurou dirimir 

qualquer conflito que o ICMS pudesse gerar em decorrência de sua abrangência nacional, 

mesmo sendo um imposto de competência Estadual e Distrital. 

Nesse sentido, a Lei Complementar possui relevante papel no ordenamento jurídico 

como instrumento de ajuste do sistema tributário, à medida que “calibra a produção legislativa 

ordinária em sintonia com os mandamentos supremos da Constituição”,118 sendo um 

mecanismo necessário para garantir a harmonia do sistema jurídico em razão do ICMS, 

conforme mencionado, possuir característica nacional. O ilustre professor Paulo de Barros 

Carvalho acrescenta a importância desse instrumento normativo como meio de “pormenorizar 

as várias outorgas de competência atribuídas às pessoas políticas”, de forma a garantir os 

preceitos constitucionais em eventual conflito que a atividade no legislador ordinário possa 

causar: 

 

Quando, porém, qualquer daquelas diretrizes da Lei Maior estiver na iminência de 
ser violada, pelo exercício regular da atividade legiferante das pessoas políticas, 
podendo configurar-se conflito jurídico no campo das produções normativas, 
ingressa a lei complementar colocando no ordenamento jurídico “normas gerais de 
direito tributário”, atuando na regulação das limitações constitucionais ao poder de 
tributar e regendo matérias que, a juízo do constituinte, parecem suscitar maior 
vigilância, estando por merecer, por isso, cuidados especiais.119 

 

Ives Gandra da Silva Martins, no mesmo sentido, esclarece que a Lei Complementar 

não inova, pois seria inconstitucional, razão pela qual sua função é tornar “clara a intenção do 

constituinte, caracterizando-se como uma norma de integração entre os princípios gerais da 

Constituição e os comandos da legislação ordinária”.120 

Para fins do presente estudo, vamos analisar a Lei Complementar nº 87/96, 

denominada Lei Kandir, promulgada em 13 de setembro de 1996 com o intuito de tratar sobre 

                                                 
118 CARVALHO,  Paulo de Barros. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do 
ICMS. In: MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de 
benefícios no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 49. 
119 Ibidem, p. 51 
120 MARTINS, I. G da S.; BASTOS. C. R. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 79, vol 6, tomo I.  
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as matérias previstas no inciso XII, do §2º do artigo 155 da Constituição Federal.121 Tal 

norma estabeleceu quais seriam os fatos que gerariam a incidência do imposto,122 bem como 

aqueles nos quais o imposto não irá incidir,123 determinou quem seria o contribuinte do 

imposto124 e previu a hipótese da responsabilidade tributária por meio da substituição 

                                                 
121 Importante ressaltar que antes da promulgação da Lei Complementar nº 87/96, com base no artigo 34, § 8º, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os Estados e o Distrito Federal celebraram o Convênio 66/88 
nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, para fixar normas para regular provisoriamente 
a instituição do ICMS. 
122  Art. 2° O imposto incide sobre: 
        I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em 
bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 
        II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, 
mercadorias ou valores; 
        III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 
        IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária 
dos Municípios; 
        V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de 
competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do 
imposto estadual. 
        § 1º O imposto incide também: 
        I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que 
não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;       (Redação dada pela Lcp 114, 
de 16.12.2002) 
        II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 
        III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 
adquirente. 
        § 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. 
123  Art. 3º O imposto não incide sobre: 
        I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 
        II - operações e prestações que destinem, ao exterior, mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 
industrializados semielaborados, ou serviços; (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)    (Vide Lei 
Complementar nº 102, de 2000) 
        III - operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização; 
        IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial; 
        V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, 
pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao 
imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 
complementar; 
        VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento 
industrial, comercial ou de outra espécie; 
        VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor 
em decorrência do inadimplemento do devedor; 
        VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário; 
        IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para 
companhias seguradoras. 
        Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o 
fim específico de exportação para o exterior, destinada a: 
        I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; 
        II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 
124 Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 
caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 
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tributária do contribuinte de fato.125 No que tange à sistemática da substituição tributária, a 

Lei Complementar determinou as diretrizes para que fosse apurada a base de cálculo126 e a 

possibilidade de ser incluído como fato gerador a entrada no estabelecimento do adquirente 

ou no local indicado por ele.127 

Em suma, a Lei Complementar traçou as diretrizes para que os entes federados, ao 

instituir este tributo, pudessem definir de forma uniforme o contribuinte, o fato gerador, a 

                                                                                                                                                         
        Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito 
comercial:   (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)        
        I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade;   (Redação dada pela Lcp 
114, de 16.12.2002) 
        II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 
        III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;  (Redação dada pela Lcp 114, 
de 16.12.2002) 
        IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica 
oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização.      (Redação dada pela 
LCP nº 102, de 11.7.2000) 
125 Importante mencionar que a mencionada Lei previu a possibilidade de ser estabelecida a responsabilidade 
tanto nas operações subsequentes como nas operações antecedentes. Tal sistemática teve sua constitucionalidade 
discutida, sendo que após a edição da Emenda Constitucional nº 3/93 com a implementação do § 7º no artigo 
150 da Constituição Federal125, tal discussão restou pacificada.  
126   Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 
        I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação 
praticado pelo contribuinte substituído; 
        II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes: 
        a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído 
intermediário; 
        b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes 
ou tomadores de serviço; 
        c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. 
        § 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o 
imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando: 
        I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;       (Redação dada pela Lcp 114, de 
16.12.2002) 
        II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada; 
        III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do 
imposto. 
        § 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por 
órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço 
por ele estabelecido. 
        § 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer 
como base de cálculo este preço. 
        § 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços 
usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através 
de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se 
a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. 
        § 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do caput, corresponderá à 
diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do 
Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação 
própria do substituto. 
        § 6o Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em relação às operações ou 
prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, 
relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua 
apuração as regras estabelecidas no § 4o deste artigo. 
127 Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador 
do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 
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base de cálculo do imposto e as regras referentes à sistemática da substituição tributária, entre 

outras. Ademais, definiu as regras para a compensação dos créditos sobre as operações 

anteriores, de modo a assegurar a não cumulatividade do imposto prevista pela Constituição 

Federal.128 

                                                 
128 Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de 
mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor 
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de 
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real 
ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou 
prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do 
estabelecimento. 
§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte 
pessoal. 
§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita: 
I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto 
resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior; 
II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem 
tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior. 
§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou em parte, a 
vedação prevista no parágrafo anterior. 
§ 5o Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de 
mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado:     (Redação dada pela 
LCP nº 102, de 11.7.2000)   (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)       (Vide Lei Complementar nº 102, de 
2000) 
I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada 
no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento;       (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso I, em 
relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações 
de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;  (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
III – para aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será 
obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da 
relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e 
prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao 
exterior ou as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 120, de 2005) 
IV – o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso 
o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;      (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro anos contado 
da data de sua aquisição, não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este 
parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;  (Inciso Incluído pela LCP nº 102, 
de 11.7.2000) 
VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da 
compensação prevista neste artigo e no art. 19, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, 
para aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágrafo; e      (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 
11.7.2000) 
VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo 
remanescente do crédito será cancelado.      (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
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Tal norma, contudo, foi omissa no que diz respeito a assuntos dispostos na alínea “g”, 

do inciso XII, do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, a qual determina que cabe à Lei 

Complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”. Com isso, 

conforme veremos adiante, a Lei Complementar nº 24/75, a qual fora recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, continua em vigor para dispor sobre essas questões. 

É importante mencionar que a Lei Complementar nº 87/96 não previu qualquer sanção 

para os entes federados que descumprissem suas diretrizes, nem determinou um instrumento 

jurídico capaz de garantir que os entes federados seguissem de forma uniforme as suas 

determinações quando da instituição do imposto e dos respectivos deveres instrumentais, 

razão pela qual, como será abordado, a descentralização normativa gera uma divergência 

entre os entes federados a respeito desse tributo. 

Dessa forma, iremos analisar mais à frente as questões específicas da implementação 

da sistemática da substituição tributária, bem como da concessão de benefícios fiscais, para 

então concluirmos os efeitos da descentralização normativa no tocante aos assuntos sob 

análise. 

2.3 Sistemática da substituição tributária 

 

                                                                                                                                                         
§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito 
a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta 
ou não tributada seja relativa a: 
I - produtos agropecuários; 
II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. 
Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço 
tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento: 
I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na 
data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço; 
II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto; 
III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 
IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. 
§ 2o Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou 
prestações destinadas ao exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e 
periódicos.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 120, de 2005) 
§ 3º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 20 e o caput deste artigo, não impedem a 
utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria. 
Art. 22. (VETADO) 
Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao 
estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos 
na legislação. 
Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de 
emissão do documento. 
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A sistemática da substituição tributária foi implementada com o propósito de ser uma 

ferramenta para simplificar o sistema tributário de arrecadação do ICMS e para auxiliar os 

Estados na fiscalização dos contribuintes. 

Ela foi originalmente instituída em nosso ordenamento jurídico no texto original do 

Código Tributário Nacional. O artigo 58, §2º, II do mencionado diploma legal previa tal 

mecanismo, tendo sido tal dispositivo revogado pelo Decreto-Lei nº 406/1968, o qual 

regulamentou no artigo 6º, § 3º,129 alínea “a”, a chamada substituição “para trás”,130 bem 

como previu a chamada substituição “para frente”,131 nas alíneas “b” e “c” do mencionado 

dispositivo.132 

Anos mais tarde foi editada a Emenda Constitucional nº 03/93, a qual implementou o 

§ 7º no artigo 150 da Constituição Federal, o qual previu a possibilidade de a Lei atribuir ao 

“sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto 

ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente”.133 Com isso, a sistemática da 

substituição tributária foi mais uma vez instituída no ordenamento jurídico. Tal mecanismo 

teve sua constitucionalidade amplamente discutida, e depois de ter sido pacificada a discussão 

com a Emenda Constitucional, só foi possível, no entanto, viabilizar a aplicabilidade deste 

mecanismo com a edição da Lei Complementar nº 87/96. 

                                                 
129 “§ 3º - A lei estadual poderá atribuir a condição de responsável: (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 
1983) 
a) ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao imposto devido na operação ou 
operações anteriores promovidas com a mercadoria ou seus insumos; (Incluída pela Lei Complementar nº 44, de 
1983)” 
130 Ricardo Lobo Torres esclarece que “a substituição “para trás” ocorre quando o substituto, que é um 
contribuinte de direto (comerciante ou industrial), adquire mercadoria de outro contribuinte, em geral produtor 
de pequeno porte ou comerciante individual, responsabilizando-se pelo pagamento do tributo devido pelo 
substituído e pelo cumprimento das obrigações tributárias.” O autor nos lembra que tal sistemática “não desperta 
muita controvérsia, desde que o substituto esteja vinculado ao substituído pela situação que constitui a obrigação 
principal.” (TORRES, R. L. Substituição Tributária e Cobrança Antecipada do ICMS. In: ROCHA, Valdir de 
Oliveira (coord.).. ICMS- Problemas Jurídicos. São Paulo: Dialética, 1996,  p. 188).  
131 Ricardo Lobo Torres, esclarece que “a substituição “para frente” ocorre quando uma terceira pessoa, 
geralmente industrial, se responsabiliza pelo pagamento do tributo devido pelo comerciante atacadista ou 
varejista, que revende a mercadoria por ele produzida.”. (Op. cit). 
132 “(...) b) ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo comerciante 
varejista; (Incluída pela Lei Complementar nº 44, de 1983) 
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante atacadista e pelo comerciante varejista; 
(Incluída pela Lei Complementar nº 44, de 1983)” 
133 “Art. 150: §7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.” Insta mencionar, que a 
restituição do imposto já causou divergência, sendo que o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIN 1.851-
4/AL manifestou o entendimento de que o fato gerador do ICMS substituição tributária seria definitivo, de modo 
que não seria possível determinar o complemento de eventual imposto pago a menor (caso em que o preço 
determinado seria maior do que efetivamente praticado quando da operação com o consumidor final) ou a 
restituição do valor de imposto pago a maior (caso em que o preço determinado seria menor do que efetivamente 
praticado quando da operação com o consumidor final). 
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Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 155, §2º, XII, “b”134 da Constituição 

Federal, cabe à Lei Complementar dispor sobre a sistemática da substituição tributária no 

âmbito no ICMS. Ocorre que a Lei Complementar nº 87/96, conforme será demonstrado 

adiante, delegou ao legislador estadual tal atribuição em descumprimento ao disposto na 

Constituição Federal. 

É importante mencionar que a aplicação dessa sistemática também pode ser 

fundamentada no disposto no artigo 128 do Código Tributário Nacional, o qual possibilita à 

lei excluir a responsabilidade do contribuinte para atribuir a responsabilidade do crédito 

tributário para terceira pessoa, desde que relacionado ao fato gerador da obrigação.135 Assim, 

a substituição tributária nada mais é do que uma modalidade de responsabilidade tributária, à 

medida que o substituto, embora não realize o fato gerador do tributo, é atribuído pela lei 

como sujeito passivo dessa obrigação. 

Cumpre esclarecer que no âmbito do ICMS podemos identificar duas modalidades de 

substituição tributária, são elas: (i) substituição tributária para trás e (ii) substituição tributária 

para frente. Para nosso estudo, no entanto, a diferenciação dessas duas modalidades não é 

necessária, mas é importante mencionar que a substituição tributária para frente foi a 

modalidade que originou discussão quanto à sua constitucionalidade, uma vez que o fato 

gerador nesse caso é presumido que ocorrerá no futuro, sendo a cobrança do tributo realizada 

de forma antecipada. 

Em que pese toda a discussão quanto às normas infringidas para a validade de tal 

disposição136, é fato que sua constitucionalidade fora garantida em razão de uma causa maior, 

qual seja, a de permitir uma forma mais simplificada para a fiscalização e arrecadação do 

ICMS. Esse fundamento pode ser observado nas decisões dos Tribunais Superiores, bem 

como no entendimento defendido por alguns juristas, conforme pode ser verificado do trecho 

abaixo: 

 

Em conclusão, a substituição tributária para frente constitui instituto, consagrado 
pelo nosso direito, que antes mesmo da vigência da atual Constituição, teve a sua 
compatibilidade com a Lei reconhecida pelo Excelso Pretório. A sua adoção 

                                                 
134 “Art.155: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) XII - cabe à lei 
complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária;” 
135“Art. 128:Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação.” 
136 CARRAZA, R. A. ICMS. 13. ed. São Paulo: Malheiros Editora, 2009, p. 311-333.  
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constitui exigência da sociedade moderna, visando a dar aplicação ao princípio da 
praticabilidade da tributação. Apoia-se, aqui e alhures, em dois valores básicos: 
necessidade de evitar a evasão fiscal (segurança fiscal) e necessidade de assegurar 
recursos com alto grau de previsão e praticabilidade (certeza fiscal).137  

 

Como podemos observar, a sistemática da substituição tributária foi implementada 

pelo legislador em nosso sistema com o objetivo de permitir maior eficiência e simplicidade, 

de modo a ser utilizado como um mecanismo para aprimorar a fiscalização e para aumentar a 

arrecadação. 

Contudo, a mera possibilidade de aperfeiçoar a fiscalização não pode ser sobreposta às 

externalidades negativas que conseguimos testemunhar de tal sistemática, a qual, conforme 

passaremos a analisar, não é capaz de preencher os requisitos necessários de uma estrutura de 

um sistema tributário eficiente. 

Para análise da complexidade da sistemática da substituição tributária mascarada sob o 

manto da simplicidade do sistema de arrecadação, precisamos lembrar que o ICMS é um 

tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal,138 com isso, a competência para 

tratar das questões desse tributo e de seus reflexos é de cada ente Estadual, como já 

abordamos anteriormente. 

No que tange à sistemática da substituição tributária, o legislador constituinte, com o 

intuito de evitar qualquer discrepância desse mecanismo no caso da competência desse 

instituto ser de cada um dos entes federativos, determinou expressamente no artigo 155, § 2º, 

XII, “b”,139 da Constituição Federal que caberia à lei complementar dispor sobre a sistemática 

da substituição tributária. Ocorre que, a Lei Complementar nº 87/96, ao dispor sobre esse 

assunto, tratou esse mecanismo de forma genérica e delegou sua atribuição para cada um dos 

entes federativos, conforme pode ser observado nos artigos 5º e seguintes desse diploma legal. 

Para o estudo em questão, é relevante mencionar alguns artigos da Lei Complementar 

nº 87/96, pelos quais é possível verificar que foi delegada a definição das regras da 

implementação da sistemática da substituição tributária para a lei ordinária de cada ente 

federativo: “Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do 

                                                 
137 RIBEIRO, A. de P. Substituição Tributária para frente. Revista do CEJ,  nº 03, p. 105,  dez/97.  
138 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.” 
139 “Art.155: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) XII - cabe à lei 
complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária;” 
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imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões 

daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”. 

Com isso, podemos constatar que a Lei Complementar, em vez de explicitar a forma 

como a responsabilidade de terceiros deveria ser definida pelos entes federativos competentes, 

limitou-se a possibilitar que cada um dos entes competentes para instituição do ICMS 

pudessem definir a responsabilidade de terceiros, sem limitar em suas diretrizes uma linha 

única para instituição dessa responsabilidade. 

Da mesma forma, delegou à Lei Ordinária, e, portanto, aos entes federados, dispor 

sobre quais seriam as mercadorias ou bens que devem ser objeto da sistemática da 

substituição tributária, delegando aos entes federados a opção de determinar a 

responsabilidade na condição de substituto tributário, conforme se depreende da leitura do 

artigo 6º da Lei Complementar nº 87/96: 

 

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a 
qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a 
condição de substituto tributário. 
§1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre 
uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou 
subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e 
interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.  
§2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou 
serviços previstos em lei de cada Estado. 

 

Nesse contexto, recentemente o Conselho Nacional de Política Fazendária celebrou o 

Convênio 92/2015, o qual “estabelece a sistemática de uniformização e identificação das 

mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de 

antecipação de recolhimento do ICMS”. Tal medida visa acabar com a possibilidade de os 

Estados e Distrito Federal incluírem produtos no regime da sistemática da substituição 

tributária sem a respectiva autorização do Conselho, tendo sido descrito todos os bens que 

podem ser incluídos nessa sistemática. Ademais, por meio da alteração trazida pelo Convênio 

146/2015, fora criado o Código Especificador de Substituição Tributária, com o intuito de 

uniformizar os bens sujeitos à sistemática da substituição tributária.  

Diante da recente alteração, não é possível mensurar se tal medida de fato trará 

unidade ao sistema, visto que, conforme será demonstrado no tópico próprio, o CONFAZ não 

possui condições de exigir o cumprimento de seus convênios pelos entes federados, de modo 

que resta verificar se todos os Estados e o Distrito Federal irão cumprir com essas 
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determinações e deixar de incluir os bens que não constam da lista apresentada no Convênio 

no regime da substituição tributária.  

É importante mencionar que, em decorrência da celebração desses convênios, 

podemos concluir que a Lei Complementar não cumpriu com a função que a Constituição 

Federal lhe delegou, pois, ao ter delegado ao legislador de cada ente federativo dispor sobre 

quais bens poderiam ser incluídos na sistemática da substituição tributária, deixou de 

centralizar tal questão, causando divergências e tratamentos diferenciados entre os bens de 

acordo com o ente federativo, razão pela qual fora editado o Convênio 92/2015, com o 

objetivo de unificar tais questões e diminuir as divergências desses tratamentos diferenciados, 

ocasionado por uma legislação esparsa. 

Isso, contudo, não soluciona integralmente a problemática da descentralização 

normativa dessa sistemática, já que no que diz respeito à base de cálculo, que deve ser 

considerada para fins de substituição tributária, a Lei Complementar concedeu aos entes 

federados a determinação sobre os critérios para a definição da margem do valor agregado 

que deveria ser considerado como base de cálculo para as operações subsequentes, fazendo 

com que não houvesse uma forma de calcular tal imposto de maneira uniforme, uma vez que 

cada ente federativo definiu os critérios que lhe entendiam corretos. Ademais, delegou aos 

entes federados a possibilidade de definir o preço final como base de cálculo, conforme pode 

ser observado da leitura do dispositivo abaixo: 

 

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 
I — em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor 
da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 
II — em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das 
parcelas seguintes: 
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou 
pelo substituído intermediário; 
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou 
transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações 
subsequentes. 
§1º Na hipótese de responsabilidade tributária, em relação às operações ou 
prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações 
será pago pelo responsável, quando: 
I - da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço; (Redação dada 
pela LCP 114, de 16.12.2002); 
II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada; 
III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato 
determinante do pagamento do imposto. 
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou 
máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, 
para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, 
poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. 
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§ 4º A margem a que se refere a alínea “c” do inciso II do caput será estabelecida 
com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por 
levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros 
elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, 
adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para 
sua fixação ser previstos em lei. 
§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do 
caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota 
prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a 
respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação 
própria do substituto. 
§ 6º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em relação 
às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à 
mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua 
apuração as regras estabelecidas no § 4º deste artigo. (grifos nossos) 

 

Verifica-se, portanto, que o dispositivo acima trouxe algumas regras gerais para que os 

entes federados pudessem definir a melhor metodologia para estipular o preço que será 

eventualmente praticado quando da operação com o consumidor final, para que o preço possa 

ser utilizado como base de cálculo. Ocorre que tais metodologias não levam em consideração 

os fatores comerciais e concorrenciais que cada produto/ bem/ serviço pode sofrer e como se 

comporta a economia deles nas diferentes regiões brasileiras. Com isso, cada ente federativo 

define a melhor forma de realizar a apuração da base de cálculo e acaba se afastando de uma 

estrutura centralizada e unificada para os contribuintes se pautarem. 

Depreende-se, portanto, que a Lei Complementar, em descumprimento ao que 

determina a Constituição Federal, não dispôs exaustivamente da sistemática da substituição 

tributária. Com isso, delegou aos entes federativos a competência que, via de regra, seria 

indelegável, visto que atribuída pela Constituição Federal. Para nosso estudo, não nos cabe 

analisar a legalidade/constitucionalidade de tais dispositivos, de modo que iremos nos 

restringir apenas aos motivos aos quais tais disposições tornam a sistemática da substituição 

tributária um mecanismo de alta complexidade para os contribuintes. 

Em decorrência da Lei Complementar não ter definido todos os pontos necessários 

para a implementação de uma sistemática única, bem como em razão de ter delegado à lei 

ordinária a função de legislar sobre pontos específicos da implementação dessa sistemática, 

sobretudo a forma como deve ser apurada a base de cálculo do imposto, temos como primeiro 

grande problema do mecanismo da substituição tributária a possibilidade de esse sistema ser 

definido por 27 entes federativos diferentes. Note-se que, como consequência, cada ente 

federativo define quais são as obrigações acessórias a serem observadas, a forma de apuração 

e cálculo do tributo e quais os produtos que estarão sujeitos à sistemática da substituição 

tributária. 
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A complexidade do sistema da substituição tributária decorre, portanto, da inexistência 

de uma norma centralizada e única, definindo tais regras para todos os entes federativos. No 

contexto da análise de operações intraestaduais o contribuinte talvez não tenha muitos 

problemas, a não ser estar apto a se adequar a 27 normas diversas para o cumprimento da 

sistemática da substituição tributária. Contudo, em operações interestaduais, a complexidade 

para a observação e o cumprimento das normas impostas será ampliada, visto que cada Estado 

terá suas obrigações a serem observadas pelo contribuinte, de modo que o contribuinte deve 

observar as regras internas dos entes de origem e destino para verificar como cumprir com os 

deveres instrumentais exigidos por cada ente federado. 

Isso porque a Lei Complementar delegou a cada um dos entes federados a 

possibilidade de definir quais as mercadorias, os bens e os serviços estariam sujeitos à 

sistemática da substituição tributária, fazendo com que um produto, um bem ou um serviço 

tenha tratamento diverso em cada uma das unidades federadas, o que requer do contribuinte 

uma atenção redobrada quando realizar operações em Estados diversos. 

Nesse contexto, podemos fazer nossa primeira crítica concreta ao sistema. A 

simplicidade administrativa, que em um primeiro momento justificaria uma das qualidades de 

eficiência desse sistema, não consegue ser visualizada nessa sistemática sob a ótica dos 

contribuintes. Isso porque o simples fato de permitir que os 27 Estados diferentes possam 

atribuir normas e regras para a sistemática da substituição tributária interna desses entes faz 

com que a operacionalização desse sistema para os contribuintes tenha uma alta 

complexidade, sem falar no custo financeiro que acaba sendo suportado.140 Nesse sentido, 

temos a crítica do ilustre Roque Antonio Carraza: 

 

Com isto, frustrou-se o desígnio constitucional de assegurar que o regime da 
substituição tributárias, no ICMS, seja uniforme em todas as unidades federativas. 
Os apontados artigos 5º e 6º “permitem” que cada Estado e o Distrito Federal 
venham a disciplinar o assunto, como melhor lhes convier, ensejando, destarte, o 
surgimento de substituições tributárias de ICMS anômalas e inconciliáveis, capazes 
de criar verdadeiras guerras fiscais e limitar, ao arrepio do art. 150, V, da CF, o 
tráfego de bens pelo território nacional.141 

 

                                                 
140 No estudo realizado por Roberto Biava Júnior e José Carlos Tiomatsu Oyadomari é ressaltado o fato de que  
há pouca produção acadêmica focada no impacto financeiro que acarreta a sistemática da substituição, já que os 
estudos existentes são focados nas questões jurídicas dessa sistemática. Apesar disso, considerando as 
simulações que foram realizadas no estudo baseadas na legislação tributária que rege a sistemática da 
substituição tributária, é possível concluir que tal sistemática gera impacto financeiro na lucratividade e nos 
custos empresarias. (OYADOMARI, J. C. T.; BIAVA JR, R. Impactos da Substituição Tributária no ICMS 
na Lucratividade e nos custos empresariais. Revista de Contabilidade da Ufba, Salvador- Ba, v. 4, n. 2, p. 71-
91, maio-agosto2010). 
141 CARRAZA, R. A. ICMS. 13. ed. São Paulo: Malheiros Editora, 2009, p. 318. 
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Não é demais lembrar que uma cadeia complexa de arrecadação, como ocorre com a 

sistemática da substituição tributária, gera custos excessivos para o contribuinte na tentativa 

de cumprir com o sistema imposto, os quais poderiam ser evitados se houvesse uma única 

norma com as regras a serem seguidas. 

Note que não se pode argumentar no sentido de que a substituição tributária alcança a 

simplicidade desejada, à medida que isso é um instrumento eficaz de arrecadação para a 

Administração Pública. Isso porque a simplicidade desse sistema precisa ser verificada tanto 

para a Administração Pública quanto para os contribuintes, ou seja, o sistema precisa ao 

mesmo tempo ser mais fácil de administrar e menos custoso para se concretizar.142 

Nesse contexto, interessante demonstrar o grande número143 de normas que são 

editadas pelos entes federativos sobre essa sistemática: 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Do gráfico acima, podemos constatar que a partir da Emenda Constitucional nº 03/93 

foram editados 5436 atos dispondo sobre a substituição tributária de forma independente 

pelos entes federativos. Com isso, tal sistemática está longe de atingir a facilidade de 

                                                 
142ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org.). O sistema tributário no Brasil: reformas e mudanças. In ______; 
______. Economia do Setor Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
143 Anexo B: Fora realizado um levantamento da quantidade de atos/normas editados pelos entes federativos a 
partir da Emenda Constitucional nº 03/93 relacionados à sistemática da substituição tributária, tendo sido 
apurada uma quantidade total de 5436 normas. 
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compreensão para os contribuintes, fazendo com que sua complexidade afaste a transparência 

fiscal. Isto porque a existência de um grande número de normas a serem observadas, além de 

acarretar aos contribuintes dificuldade em se estabelecer uma base de cálculo ideal, faz com 

que estes não possuam condições de verificar exatamente o que está sendo pago mediante 

esse tributo.  

Ademais, como ressalvado pelo professor José Antonio Minatel, “é da essência dessa 

técnica legislativa que seja previsto um mecanismo para que o substituto possa se ressarcir, 

economicamente e perante o substituído, de encargo financeiro que lhe é atribuído pela lei.” 

Isso porque o ônus financeiro do tributo deve recair sobre o contribuinte substituído e não ser 

suportado pelo substituto, já que este não deve arcar com “sacrifício de seu próprio 

patrimônio”, sob pena de “configurar exigência antecipada e indevida”.144 

Nesse contexto, as simulações que foram realizadas no estudo Impactos da 

Substituição Tributária no ICMS na Lucratividade e nos custos empresariais145 demonstram 

que a sistemática da substituição tributária causa impacto direto no fluxo de caixa dos 

contribuintes substitutos. Além disso, existe o impacto direto na margem de lucro desses 

contribuintes, a qual acaba sendo reduzida, pois o tributo efetivamente recolhido pode ter sido 

apurado considerando uma base de cálculo maior que o valor da operação com o consumidor 

final. Pelas simulações realizadas neste estudo foi concluído que:  

 

Considerando a sistemática da substituição tributária antecipada em que não há 
alteração nos valores que foram utilizados como base de cálculo: há um ônus a ser 
suportado pelas empresas substitutas, à medida que essas empresas se disporiam de 
seu capital de giro para antecipar ao governo o valor de imposto a ser recebido;   
Considerando a sistemática da substituição tributária antecipada em que há um 
“desconto” sobre o preço previsto que fora utilizado como base de cálculo: nesses 
casos ficou demonstrado que ocorre o recolhimento a maior do ICMS devido, 
incidindo uma alíquota efetiva maior do que a alíquota determinada na legislação; 
Considerando a sistemática da substituição tributária antecipada e a realização de 
operações que envolvam empresas enquadradas no Simples Nacional: nesses casos 
ficou demonstrado que ocorre o recolhimento a maior do imposto, incidindo uma 
alíquota efetiva que não corresponde ao tratamento diferenciado que essas empresas 
deveriam possuir. 

 

Não obstante as simulações apresentadas no estudo mencionado, podemos citar como 

exemplos concretos notícias que relatam o impacto que a sistemática da substituição tributária 

                                                 
144 MINATEL, José Antonio.  Modo de Operacionalização e Atividade Fiscalizatória na Substituição Tributária. 
In ______. Curso Avançado de Substituição Tributária. São Paulo: IOB, 2010, p. 497-498. 
145 OYADOMARI, J. C. T.; BIAVA JR, R. Impactos da Substituição Tributária no ICMS na Lucratividade e nos 
custos empresariais. Revista de Contabilidade da Ufba, Salvador- Ba, v. 4, n. 2, p. 71-91, maio-agosto2010.    
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acarreta nas empresas. É o caso da notícia veiculada em abril de 2016146, Preço dos 

brinquedos vai cair em 2016, prevê indústria, em que restou consignada a declaração do 

representante das indústrias de brinquedos que a substituição tributária consumia quase 25% 

“do capital de giro das nossas empresas. Ao não ter mais essa despesa e o varejo não ser mais 

onerado com esse custo, o preço do brinquedo vai cair daqui para a frente. Todo o impacto 

financeiro do custeio de 25% do capital de giro não tem mais”. 

No mesmo sentido, outra notícia, veiculada em maio de 2015147, Substituição 

tributária dobra carga de empresas pequenas, na qual o vice-presidente da Associação 

Comercial do Paraná (ACP) e coordenador do conselho de assuntos tributários e financeiros 

afirma que  

O impacto para as micros e pequenas empresas é desastroso. Primeiro pela 
antecipação do recolhimento e segundo porque é arbitrada uma margem de lucro 
sobre as operações que muitas vezes não corresponde à realidade, o que faz com que 
as empresas paguem mais impostos e, por tabela, aumentem os preços. 

 

Com isso, temos que a sistemática da substituição tributária não consegue alcançar a 

eficiência econômica necessária para a existência de um sistema tributário ideal, já que causa 

nitidamente distorção no mercado, e, muito menos, observa a equidade e a neutralidade fiscal 

desejáveis para um sistema ideal. 

Por fim, cumpre ser mencionado que, no levantamento realizado no presente estudo, 

ficou constatado que 43% das decisões analisadas possui como objeto discussões envolvendo 

as regras decorrentes da sistemática da substituição tributária, seja em decorrência das 

questões acima mencionadas que não foram devidamente delimitadas pela Lei Complementar, 

seja em decorrência da competência tributária que garante a autonomia legislativa dos 27 

entes federativos, de modo a ocasionar legislações arbitrárias e diversificadas sobre o tema. 

 

2.4 Concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais  

 

Superada a análise da sistemática da substituição tributária - na qual restou 

demonstrada que a Lei Complementar nº 87/96 deixou de tratar de forma exaustiva sobre o 

tema, o que resulta na existência de legislações diversas sobre o assunto, levando à 

                                                 
146 Disponível em 
<http://noticias.r7.com/economia/precodosbrinquedosvaicairem2016preveindustria06042016>. 
147 Disponível em 
<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/substituicaotributariadobracargadeempresaspequenaseu8d8p12ow
66xvlh3vwl09h72>. 
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descentralização normativa desse tema -, analisaremos as normas relacionadas às isenções, 

incentivos e benefícios fiscais, questões que também foram delegadas à competência da Lei 

Complementar, nos termos do inciso XII, alínea “g” do § 2º do artigo 155,148 para 

verificarmos se a Lei Complementar, ao dispor sobre o tema, atingiu a unidade necessária 

para impedir que cada ente federativo disponha sobre o tema de forma diversa. 

 

2.4.1 Lei Complementar n° 24/75 vigente e a guerra fiscal 

 

Conforme anteriormente mencionado, a Lei Complementar nº 87/96 fora editada com 

a finalidade de cumprir com a exigência prevista na Constituição Federal de dispor sobre as 

matérias que foram elencadas no inciso XII, do § 2º do artigo 155. Ocorre que, apesar da 

exigência prevista na Carta Magna de que as questões relativas às isenções, incentivos e 

benefícios fiscais devessem ser tratadas na Lei Complementar, tal norma foi omissa em 

relação a esse assunto, de modo que permanecem vigentes ainda hoje as disposições contidas 

na Lei Complementar nº 24/75. 

Com isso, podemos afirmar que no tocante a esse assunto tão polêmico, a função 

normativa esperada quando da edição da Lei Complementar nº 87/96 não foi atingida em 

nítido descumprimento ao preceito constitucional. Vale lembrar que, ao deixar de tratar de um 

assunto que fora expressamente delegado pela Constituição Federal, o legislador ordinário se 

afastou da exigência contida no artigo 37 da Constituição Federal, descumprindo, entre 

outros, com o princípio da eficiência, à medida que a eficiência do ordenamento jurídico 

estruturado pelo legislador constituinte depende da atividade do legislador ordinário no estrito 

limite que lhe é delegado. 

Vale lembrar que a Lei Complementar nº 24/75 fora editada na vigência da 

Constituição Federal de 1967, de modo que foi recepcionada no ordenamento jurídico quando 

da promulgação da Constituição Federal de 1988 nos pontos em que não apresentasse 

contradição aos novos ditames constitucionais.149 

                                                 
148 XII - cabe à lei complementar: 
(...) 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (...) (grifo nosso) 
149 De acordo com o artigo 34, do § 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, seriam 
recepcionadas pelo novo sistema jurídico tributário as normas então vigentes, desde que não contrariassem as 
novas diretrizes, bem como as novas normas que seriam editadas pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. (grifo nosso) 
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É importante mencionarmos que o legislador constituinte, preocupado com os 

possíveis impactos negativos que pudessem ser gerados pela concessão unilateral de 

benefícios fiscais pelos entes federados, além de exigir que essas questões tivessem suas 

diretrizes centralizadas na Lei Complementar, previu “todo um sistema de controle da 

determinação de alíquotas estaduais e interestaduais pelo Senado Federal”,150 nos termos dos 

incisos IV, V e VI do §2º do artigo 155151 da Constituição Federal. 

Nos dispositivos mencionados, o legislador constituinte determinou que o Senado 

Federal estabeleça: (i) as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de 

exportação, por aprovação pela maioria absoluta; (ii) as alíquotas mínimas nas operações 

internas, mediante aprovação pela maioria absoluta; e (iii) fixe alíquotas máximas nessas 

mesmas operações, mediante aprovação de dois terços dos membros. Ademais, determinou 

que, salvo acordo de todos Estados e do Distrito Federal, as alíquotas internas não podem ser 

inferiores às previstas para as operações interestaduais. 

Com tais medidas, o legislador constituinte objetivava impedir eventuais conflitos que 

pudessem ser causados em decorrência de uma legislação descentralizada, mesmo motivo de 

ter delegado à Lei Complementar tratar sobre a concessão de isenções, incentivos e benefícios 

fiscais, a fim de centralizar as diretrizes dessas questões, para que cada ente federativo não 

obtivesse vantagem indevida ao dispor sobre o assunto. 

É importante ressaltar que no tocante à exigência prevista no inciso VI do § 2º do 

artigo 155 da Constituição Federal, conclui o ilustre professor Ives Gandra da Silva Martins 

que o legislador constitucional impôs a unanimidade152 de votos, visto que não estabeleceu 

                                                 
150 CARVALHO, Paulo de Barros. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do 
ICMS. In: MARTINS, I. G. da S.; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de 
benéficos no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 7. 
151 Art. 155: (...)§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) 
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, 
aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 
interestaduais e de exportação; 
V - é facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada 
pela maioria absoluta de seus membros; 
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de 
Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, “g”, 
as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não 
poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais; (...)  
152 Ives Gandra da Silva Martins, ao comentar o inciso IV, lembra: “Em outras palavras, o inciso IV estabelece 
regra de unanimidade para evitar descompetitividade nas deliberações de Estados e Municípios. Por isto, o 
constituinte não fala em maioria, nem em 2/3, como nos incisos anteriores para definição das alíquotas internas 
QUE PODERÃO SER INFERIORES ÀS ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS, mas em unanimidade, ou seja, a 
deliberação de todos os entes regionais. (...) Por esta linha de raciocínio, entendo que a unanimidade exigida pelo 
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“quórum menor para aprovação de estímulos fiscais”.153 Isso porque teve como objetivo “não 

provocar favorecimento que desse a qualquer um deles (Estados e Distrito Federal) maior 

competitividade no mercado interno”.154 

Nesse contexto, divergimos de tal entendimento de forma respeitosa e corroboramos 

com o posicionamento de Paulo de Barros Carvalho, no sentido de a Constituição Federal não 

estipula “disposição alguma, expressa nem implicitamente, que seja necessário haver 

unanimidade na aprovação de diplomas normativos pelos Estados e pelo Distrito Federal, para 

fins de concessão de isenções, incentivos ou benefícios de ICMS”. Depreende-se da leitura do 

inciso VI do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, que o legislador constituinte permitiu 

que os Estados e o Distrito Federal em comum acordo pudessem estabelecer alíquotas 

internas inferiores às operações interestaduais, nos casos específicos de benefícios fiscais.155 

Assim, considerando que o legislador constituinte delegou à Lei Complementar dispor 

sobre o assunto, a unanimidade exigida decorreu justamente das disposições contidas nesse 

instrumento legal, conforme será analisado adiante.  

No que concerne especificamente aos ditames que são traçados pela Lei 

Complementar nº 24/75, as isenções serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios 

celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, os quais serão celebrados em 

reuniões nas quais são convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, 

sob a presidência de representantes do Governo Federal.156 

Com relação à concessão de benefícios fiscais, a Lei Complementar nº 24/75 previu a 

exigência da decisão unânime dos Estados representados para autorizar a concessão de 

benefícios fiscais, nos termos do artigo 2º, §2º desse diploma legal, bem como previu as 

                                                                                                                                                         
CONFAZ não decorre da legislação infraconstitucional, mas decorre, à luz da Constituição de 1988, do próprio 
texto supremo (...)” (Op. cit., p. 10).  
153 Nesse contexto, importante mencionar a posição do Ilustre Professor Ives Gandra da Silva Martins, que em 
decorrência do entendimento de que a unanimidade decorre da exigência constitucional, de modo que “dentro 
das regras constitucionais de que os Estados não estão obrigados a suportar políticas destinadas a promover o 
reequilíbrio regional, cabendo esta atribuição exclusivamente à União – retirar o direito de o Estado opor-se a 
incentivos fiscais de ICMS de outra unidade que lhe prejudique (...) é abolir o verdadeiro pacto federativo”, 
razão pela qual entende que a exigência da unanimidade caracteriza-se como uma cláusula pétrea constitucional, 
“não podendo ser alterada nem por legislação inferior nem por emenda constitucional, por força do, sendo a 
necessidade do § 4º, inciso I, do artigo 60 da CF/88. (MARTINS, I. G. da S. Estímulos Fiscais no ICMS e a 
unanimidade constitucional. In: MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a 
concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 22).  
154 Ibidem, p. 8. 
155 Idem.  
156 Paulo de Barros Carvalho, nos lembra que “atualmente, esse colégio denomina-se Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ, sendo curioso notar que consiste em entidade carente de regular constituição 
jurídica, por falta de veículo introdutor de caráter legal”. (CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, 
incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra 
fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 54). 



76 

 

regras para que os Convênios fossem ratificados e o prazo para que o Poder Executivo de 

cada ente federativo editasse o Decreto interno para ratificar ou não as disposições dos 

convênios, sem os quais se daria a concordância tácita do ente federativo. 

Vale mencionar, no entanto, que no que concerne à concessão dos benefícios fiscais, 

não há que se falar em concordância tácita dos entes federativos, visto que a Lei 

Complementar exigiu a unanimidade de votos para concessão dos benefícios fiscais. 

Nesse contexto, é importante lembrar que segundo Ives Gandra da Silva Martins, 

configura cláusula pétrea a necessidade de todos os Estados e o Distrito Federal concordar 

com tal disposição, não podendo ser modificado em nosso sistema, a fim de garantir o 

princípio federativo. Por outro lado, Paulo de Barros Carvalho entende que as regras 

concernentes à concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais não podem ser 

interpretadas de forma tão rígida, razão pela qual defende a possibilidade de ser aprovada a 

concessão de benefícios fiscais, nos casos em que o ente federativo comprovadamente esteja 

em situação econômico-produtiva precária, por dois terços dos entes federativos, o que 

tornaria “factível o estímulo para desenvolvimento de Estados menos favorecidos”.157 

Não obstante tais entendimentos, o fato é que a legislação complementar prevê 

expressamente a necessidade da decisão unânime dos Estados para concessão dos benefícios 

fiscais, de modo que qualquer alteração só poderá ocorrer mediante a edição de uma nova Lei 

Complementar revogando tal exigência. Diante da inexistência de tal norma, caberia aos entes 

federativos observar tal disposição. No entanto, em razão da inexistência de um instrumento 

eficaz que limitasse a autonomia dos estados de legislarem sobre o assunto, têm-se a 

concessão de benefícios fiscais por parte dos Estados sem a observância de tal disposição. 

Tal atitude gera a denominada “Guerra Fiscal”, que se trata de um mecanismo  de 

política de desenvolvimento utilizado pelos entes federativos para possibilitar o 

desenvolvimento industrial e regional, de modo a caracterizar uma disputa no contexto 

federativo, a qual só existe em decorrência do “arranjo legal da tributação” do ICMS aliado à 

“fragilidade da capacidade de serem reguladas as relações federativas”.158  

No que diz respeito às possíveis sanções aos entes federados que deixam de cumprir 

de forma arbitrária com os ditames da Lei Complementar, foram previstas, no artigo 8º do 

diploma legal, sanções para os casos de inobservância das suas disposições, são elas: (i) a 

nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da 

                                                 
157 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 56-57. 
158 PRADO, S.; CALVACANTI, C. E. A Guerra Fiscal no Brasil. São Paulo: Edições FUNDAP, 2000,  p. 9. 
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mercadoria; e (ii) a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou 

ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que tais disposições, como 

veremos adiante, contrariam o princípio da não cumulatividade, bem como prevê competência 

tributária para ente federativo diverso do que foi eleito pela Constituição Federal de 1988, 

motivo pelo qual entendemos que tal norma não fora recepcionada no ordenamento jurídico. 

Nesse contexto, Paulo de Barros Carvalho nos lembra que a Lei Complementar, ao 

prever como sanção a ineficácia do crédito fiscal aos contribuintes envolvidos nas operações 

ilegitimamente beneficiadas, “autorizando simultaneamente a exigência do imposto 

reduzido”, afronta o ordenamento jurídico, na medida em que “a literalidade de tal dispositivo 

poderia levar ao equivocado entendimento de que, independentemente de julgamento por 

parte do tribunal competente - o STF, as normas relativas à concessão de benefícios não 

teriam presunção de validade e o princípio da não cumulatividade do ICMS não deveria ser 

respeitado”.159 

Vale lembrar que o princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS está previsto 

na Constituição Federal no artigo 155, § 2º, incisos I160 e determina que ocorra o surgimento 

de uma relação de crédito em favor do sujeito passivo a cada operação realizada passível de 

incidência do ICMS, criando um sistema de abatimento correspondente aos montantes 

cobrados nas operações anteriores. 

Com base nesse princípio, o contribuinte do ICMS tem legitimidade para lançar o 

valor do ICMS cobrado nas operações anteriores em sua contabilidade a título de crédito. 

Ademais, o legislador determinou as limitações do referido princípio no próprio texto 

constitucional, delimitando as únicas hipóteses que a aplicação dessa determinação pode ser 

afastada, são elas: nos casos de isenção e de não incidência, quando não existir determinação 

legal em contrário. 

Assim, referido princípio “aponta uma diretriz imperativa, que dá ao contribuinte o 

direito subjetivo de ver observado, em cada caso concreto, o princípio da não cumulatividade 

do ICMS”.161 Nesse sentido, cumpre serem mencionados os ensinamentos de Paulo de Barros 

                                                 
159 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 72. 
160 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - (...) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado 
ou pelo Distrito Federal; (...)” (grifos nossos) 
161 CARRAZA, R. A. ICMS. 13. ed. São Paulo: Malheiros Editora, 2009, p. 339. 



78 

 

Carvalho, o qual demonstra a obrigatoriedade da observação desse princípio pelas 

Autoridades Administrativas, reforçando o entendimento de que o direito ao crédito é uma 

garantia constitucional do contribuinte, à qual não pode ser afastada arbitrariamente senão 

segundo os termos da Carta Magna: 

 

O primado da não cumulatividade é uma determinação constitucional que deve ser 
cumprida, assim por aqueles que dela se beneficiam, como pelos próprios agentes da 
Administração Pública. E tanto é verdade, que a prática reiterada pela aplicação 
cotidiana do plexo de normas relativas ao ICM e IPI consagra a obrigatoriedade do 
funcionário, encarregado de apurar a quantia devida pelo contribuinte, de 
considerar-lhe os créditos, ainda que contra sua vontade.162 

 

Ressalta-se que a Constituição Federal, ao delimitar a sistemática do princípio em 

comento, determinou no artigo 155, § 2°, XII163 que compete à Lei Complementar disciplinar 

a forma do regime de compensação desse tributo. Diante disso, o princípio da não 

cumulatividade, em consonância com a determinação constitucional, é devidamente garantido 

na Lei Complementar n° 87/96.164 

Vale ressaltar que cabe à Lei Complementar n° 87/96, ao dispor sobre o princípio da 

não cumulatividade, disciplinar a forma como esse regime de compensação será realizado, ou 

seja, cabe à referida Lei apenas dispor sobre a periodicidade e a maneira como o contribuinte 

deverá proceder à apuração do imposto, não podendo estabelecer qualquer vedação à 

aplicação do mencionado princípio, sob pena de padecer de inconstitucionalidade. Da mesma 

forma, não podemos considerar recepcionado no ordenamento jurídico qualquer vedação ao 

crédito prevista na Lei Complementar n° 24/75, em desconformidade com os preceitos 

constitucionais.  

Nesse sentido, é importante que sejam mencionados os ensinamentos de José Eduardo 

de Melo: 

 

O que é importante salientar, porém, é que esse regime de compensação, (ou, como 
entendemos, regime de apuração), não altera o conteúdo nuclear do princípio da 
não cumulativade. Esse “regime” comete apenas e tão somente os aspectos 

                                                 
162 CARVALHO, Paulo de Barros. A Regra-matriz do ICM. Tese de Livre-Docência, Faculdade de Direito da 
PUC/SP, 1981, p. 377.  
163 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) §2.º O imposto previsto no 
inciso II atenderá ao seguinte:(...) XII - cabe à lei complementar: (...) c) disciplinar o regime de compensação do 
imposto;(...)” 
164 Art. 19. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à 
circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. (grifos nossos) 
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temporal e pessoal da apuração do imposto devido. […] o regime somente 
disciplinará a forma e a periodicidade dessa compensação, sem, contudo, impor 
qualquer restrição ao direito do creditamento.165 (grifos nossos) 

 

Está claro que o princípio da não cumulatividade deve ser observado para a apuração 

do ICMS, sendo que qualquer restrição não prevista constitucionalmente que contraria a Carta 

Magna caracteriza vício de inconstitucionalidade, razão pela qual afrontam o ordenamento 

jurídico vigente as disposições contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 24/75, tendo em 

vista que limitou o direito ao crédito em hipótese não prevista na Constituição Federal. 

Ademais, como bem ressaltado por Paulo de Barros Carvalho, a anulação dos efeitos da 

norma jurídica “concessiva de benefício fiscal teria como resultado restabelecer a exigência 

dos valores dispensados e não alternativa ou cumulativamente, implicar a anulação do crédito 

de ICMS e a exigência do imposto pelo Estado de destino”.166 

Com isso, o ilustre professor concluiu, e corroboramos com tal entendimento, que o 

artigo 8º da Lei Complementar não fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma 

vez que a sanção prevista é nitidamente contrária ao princípio da não cumulatividade, bem 

como possibilita que o ente federativo de destino exija ICMS, que a Constituição Federal 

conferiu competência tributária para outra pessoa política exigir, afrontando, também, o 

princípio federativo.167 

Nesse sentido, José Souto Maior Borges nos lembra que a Constituição Federal elegeu 

as ações diretas de inconstitucionalidade para serem propostas perante o Supremo Tribunal 

Federal como um mecanismo para questionar normas que contrariam os preceitos 

constitucionais, razão pela qual não poderia um Estado-membro, de forma unilateral, 

invalidar uma norma editada por outro: 

 

Não pode, entretanto, um Estado-membro da Federação impugnar, glosando-o, o 
crédito de ICMS destacado em documento fiscal, sob o pretexto de violação ao art. 
155, §2°, alínea “g” da CF. […] Não será correto reconhecer ao Estado-membro 
competência para, independente de um posicionamento jurisdicional, sobretudo em 
ação declaratória de inconstitucionalidade por lei ou dos atos infralegais 
impugnáveis, glosar o crédito havido como indevido. Ser ou não devido o 
creditamento do ICMS, nas relações interestaduais, é algo que somente pode ser 

                                                 
165 MELO, J. E. S. A Não cumulatividade tributária. 3. ed. São Paulo: Dialética, 1998, p. 106. 
166 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 66. 
167 Paulo de Barros Carvalho completa seu entendimento afirmando que: “Havendo descumprimento da forma 
exigida para concessão de isenção, benefício ou incentivo fiscal, incumbe ao Judiciário apreciar sua 
constitucionalidade, e, caso, seja declarada inconstitucional, cabe ao Estado de origem da mercadoria a exigência 
do tributo que havia sido dispensado, sendo inadmissível a vedação do crédito do contribuinte ou a cobrança do 
ICMS pelo Estado destinatário do bem. O ordenamento jurídico brasileiro não dá margem para entendimento 
diverso.”. (Op. cit., p. 75). 
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indicado, em nosso regime federativo, pelo Supremo Tribunal Federal. O contrário 
importaria admitir pudesse um Estado-membro desconstituir por portas travessas a 
legalidade editada por outro, com comportamento ofensivo à federação, naquilo que 
é atributo essencial do pacto federativo nacional, a harmonia interestadual. E, 
portanto, instaurar-se-ia o império da desarmonia, contra a arquitetônica 
constitucional do federalismo brasileiro.168 

 

A guerra fiscal, nesse contexto, contraria o princípio federativo, à medida que o Estado 

obrigado a reconhecer créditos inexistentes, sem que tenha concordado com tal medida, faz 

com que as empresas de seu território sofram com a concorrência desleal, já que compete com 

empresas que se beneficiam de incentivos concedidos sem o unânime consenso e, na maior 

parte das vezes, sem ser amplamente divulgados, de modo que os adquirentes dos produtos 

não possuem conhecimento desses benefícios e, mesmo assim, arcam com o ICMS da 

operação. Com isso, o “pacto federativo se torna uma farsa” e a “tríplice autonomia (política, 

administrativa e financeira) acaba sendo abalada”.169 

Não podemos deixar de mencionar que, além da carência de uma regulamentação 

unificadora, a problemática da “guerra fiscal” pode ser relacionada ao fato de o ICMS adotar 

na sua sistemática o princípio da origem, “condição essencial que permite ao governo local 

negociar com cada empresa as condições e eventualmente a própria obrigatoriedade do 

recolhimento do imposto”. Com isso, mesmo que o mercado consumidor esteja localizado em 

outra região, para o Estado é interessante atrair investimento mediante a renúncia da 

arrecadação.170  

Ives Gandra da Silva Martins ressalta que a regionalização desse tributo, 

independentemente da “vocação nacional” que possui, decorreu do entendimento, na época, 

de que os Estados deveriam possuir receita própria, não obstante o impacto que seria causado 

nas operações interestaduais em decorrência dos Estados vinculados às operações.171 

Ademais, o ilustre professor nos lembra que a Constituição Federal previu, no artigo 151, 

inciso I, que a responsabilidade de dispor sobre as políticas de reequilíbrio regionais,172 em 

matéria tributária, cabe à União, de modo que os entes federativos, de forma arbitrária, 

                                                 
168 BORGES, J. S. M. O ICMS e os benefícios fiscais concedidos unilateralmente por Estado-membro. In 
______. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2000, p. 124, vol. 4.  
169 CARVALHO, P. de B. Estímulos Fiscais no ICMS e a unanimidade constitucional. In: MARTINS, I. G. da S; 
CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São 
Paulo: Noeses, 2012, p. 23.  
170 PRADO, S.;  CALVACANTI, C. E. A Guerra Fiscal no Brasil. São Paulo: Edições FUNDAP, 2000, p. 15. 
171 CARVALHO, P. de B. Op.cit., p. 5. 
172 Ives Gandra da Silva Martins leciona que: “apenas e exclusivamente a União pode fazer políticas que afetam 
a competividade, em prol de desenvolver regiões mais pobres do país. Essa é a única forma de descompetividade 
que é considerada constitucional e que não fere nem o inciso II do art. 150, nem o inciso IV do artigo 170, 
porque viabiliza alcançar as regras do artigo 155, § 2º, incisos IV, V e VI da Lei Maior.” (Op. cit., p. 5).  



81 

 

concedem benefícios fiscais, também violam as disposições constitucionais, além das normas 

infraconstitucionais sobre o tema. 

Depreende-se, portanto, que a falta de uma regulamentação uniforme e com previsão 

de uma sanção que fosse legítima dentro do ordenamento jurídico, causa diversos litígios que 

contrariam o princípio federativo, conforme podemos observar, por exemplo, da análise das 

discussões judiciais que envolvem as discussões em que o crédito de ICMS é considerado 

indevido por ter sido ilegitimamente concedido por outro Estado-membro.173 

Com isso, podemos afirmar que a Lei Complementar nº 24/75 não alcança os objetivos 

que o legislador constituinte esperava desse instrumento, à medida que, ao dispor sobre 

questões controversas, não teve a capacidade de impedir os conflitos entre os entes 

federativos, conforme foi constatado dos questionamentos que envolvem essas questões. 

Dessa forma, tal norma não teve o condão centralizador que seria necessário para impedir os 

conflitos que esse assunto causa em decorrência da edição e das normas de forma 

desordenada, de modo que a estrutura atual não atinge a eficiência exigida pelo artigo 37 da 

Constituição Federal.  

Vale ressaltar que tal instrumento, ao deixar de alcançar a finalidade que lhe foi 

outorgada pelo legislador constituinte, faz com que os conflitos entre os Estados-membros 

gerem um impacto negativo tanto para Administração Pública quanto para os contribuintes, os 

quais arcam com o ICMS destacado nos documentos fiscais. Isso porque não há obrigação aos 

contribuintes que estão situados no Estado destinatário, nem condições para apurar a eventual 

existência de um benefício concedido unilateralmente por outro Estado-membro ao seu 

fornecedor, de modo que, existindo o amparo documental com a descrição dos elementos da 

operação comercial praticada, não há como se exigir o montante do benefício fiscal que 

eventualmente fora concedido ao fornecedor, sendo o direito ao crédito relativo às operações 

anteriores mantido, mesmo no caso do eventual benefício fiscal ser considerado 

inconstitucional pelo STF, já que em uma situação como essa caberá ao sujeito competente 

recolher o montante de imposto que deixou de ser recolhido.174 

José Eduardo Soares de Melo, na mesma linha, lembra-nos que, apesar de os entes 

federativos que se sentirem lesados possuírem substancial fundamento para pleitear a 

                                                 
173 Anexo A: Conforme podemos observar da “Análise dos processos ” referente ao levantamento realizado na 
jurisprudência judicial, 13% das decisões levantadas decorrem de benefícios fiscais concedidos de forma 
unilateral. 
174 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 38. 
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invalidação dos incentivos outorgados unilateralmente, eles não podem atingir terceiros 

estranhos aos benefícios com suas medidas.175 

Nesse sentido, vale mencionar a análise realizada pelo Ministério da Fazenda 

divulgada na Cartilha da Reforma Tributária de 2008, em que resta claro que a guerra fiscal é, 

sem dúvida, o grande problema desse imposto, trazendo consequências para os contribuintes, 

de modo a influenciar nos investimentos empresarias, visto que a  

 

empresa não sabe se seus concorrentes receberão benefícios que podem 
comprometer sua capacidade de competir e sobreviver no mercado. Essa 
insegurança leva os empresários a investir menos ou então a exigir um retorno mais 
alto dos investimentos, prejudicando os consumidores. 

 

Em tal análise, o Ministério Público reforça a insegurança jurídica decorrente dessa 

situação, conforme pode ser verificado do trecho abaixo: 

 

Hoje, a insegurança atinge até mesmo as empresas que receberam incentivos e que 
não sabem se conseguirão mantê-los: por conta de decisões judiciais reconhecendo a 
inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, inclusive obrigando a cobrança 
retroativa dos impostos que deixaram de ser pagos; porque vários Estados não estão 
aceitando o crédito de ICMS de produto que receberam incentivos em outras 
unidades da Federação.176 

 

Assim, a problemática ocasionada em decorrência dessa disputa, como bem ressaltado 

pelo ilustre Paulo de Barros Carvalho, extrapola o âmbito jurídico, visto que reflete no campo 

econômico das unidades federadas, à medida que afeta diretamente tanto os contribuintes que 

usufruem dos benefícios quanto aqueles que possuem relação comercial com os 

beneficiados.177 Nesse contexto, o ilustre professor nos lembra que as regras de concessão dos 

benefícios fiscais possuem caráter extrafiscal: 

 

Os benefícios fiscais configuram um estímulo de índole econômica, introduzido pelo 
Poder Público, para que se tenha o exercício de determinadas atividades provadas, 
consideradas relevantes pelo legislador e que propiciem atingir os objetivos 
extrafiscais. Dentre eles, podemos citar: i) a redução das desigualdades regionais; ii) 
a promoção do emprego, especialmente em áreas onde o desemprego é grande ou 
haja carência de empregos a certas categorias de trabalhadores; iii) a captação de 

                                                 
175 MELO, J. E. S. ICMS: Teoria e prática. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 292. 
176 BRASIL. Ministério da Fazenda. Cartilha - reforma tributária. Brasília, DF, 28 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf>. Acesso 
em: 15/05/2016. 
177 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 25. 
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investimentos a fim de promover a atividade econômica e empresarial em 
determinadas regiões do País; iv) o fomento das exportações, entre outros.178 

 

Nessa mesma linha, Adilson Rodrigues Pires, ao tratar sobre a extrafiscalidade dos 

tributos, lembra-nos que os impostos estaduais por natureza não teriam tal característica, no 

entanto, o ICMS se transformou em “extraordinário mecanismo de atração de investimentos, 

o que se consegue mediante a concessão de isenções”, dando ensejo à guerra fiscal e à 

constante disputa entre os entes federados.179 

Ademais, podemos afirmar que a guerra fiscal contraria o princípio da eficiência, à 

medida que os Estados-membros, ao abdicarem de parte de suas receitas, a longo prazo 

acabam tornando “mais problemático o financiamento agregado dos encargos financeiros que 

esses governos vêm assumindo crescentemente”, conforme aponta o estudo realizado por 

Sérgio Prado.180  

Além disso, os instrumentos que são utilizados na tentativa de uniformizar e 

padronizar a instituição desse tributo se mostram ineficazes, à medida que, em decorrência 

das desigualdades regionais, ao não serem resolvidas por meio de políticas públicas do 

governo central, acabam, de forma autônoma, os entes federados contrariando os preceitos 

legais em busca de desenvolvimento social, já que não há um instrumento coercitivo que traga 

consequências imediatas diante disso. Somado a esses pontos, temos a lentidão do judiciário 

em oferecer uma solução mais célere aos conflitos que lhe são demandados, o que auxilia para 

a continuidade dessa disputa entre os Estados e o Distrito Federal.181 

2.5 Estrutura do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ 

 

O Conselho Nacional de Política Fiscal, o CONFAZ, é o órgão formado pela reunião 

de representantes dos Estados e do Distrito Federal, bem como por representante do governo 

federal para deliberar sobre a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS. 

Como nos lembra Paulo de Barros Carvalho, esse órgão carece de regular constituição 

                                                 
178 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 38. 
179 PIRES, Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil. In ______. 
Incentivos Fiscais. Questões pontuais nas esferas federais, estadual e municipal. São Paulo: MP Editora, 2007, 
p. 28. 
180 PRADO, S.; CALVACANTI, C. E. A Guerra Fiscal no Brasil. São Paulo: Edições FUNDAP, 2000, p. 65. 
181 PEIXOTO, D. M. Guerra Fiscal via ICMS: Controle dos Incentivos Fiscais e os casos “FUNDAP” e 
“COMUNICADO CAT n. 36/2004. In ______. Incentivos Fiscais. Questões pontuais nas esferas federal, 
estadual e municipal. São Paulo: MP Editora, 2007, p. 90. 
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jurídica, uma vez que não há qualquer veículo introdutor de caráter legal desse órgão no 

ordenamento jurídico.182 

O CONFAZ teve seu regimento interno aprovado por meio do Convênio 133/97, tendo 

sido ratificado em âmbito nacional. No artigo 1º do regimento está disposto que a finalidade 

desse órgão é  

promover ações necessárias à elaboração de políticas e harmonização de 
procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos 
Estados e do Distrito Federal, bem como colaborar com o Conselho Monetário 
Nacional — CMN na fixação da política de Dívida Pública Interna e Externa dos 
Estados e do Distrito Federal e na orientação às instituições financeiras públicas 
estaduais. 

 

É relevante mencionar a competência prevista no artigo 3º do regimento para 

celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e 

benefícios fiscais “do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo 

com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar nº 24, 

de 7 de janeiro de 1975”. Com isso, temos que tal órgão foi criado com a finalidade de dar 

“operatividade técnica aos convênios”.183 

Isso porque, conforme previsto na Constituição Federal, foi delegado à Lei 

Complementar dispor sobre a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais no âmbito 

do ICMS. Diante disso, a Lei Complementar nº 24/75 determinou expressamente que tais 

assuntos seriam deliberados por meio de convênios, os quais seriam celebrados em reuniões 

realizadas entre representantes dos Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de 

representante do governo federal. 

Assim, temos que o CONFAZ assume tal competência e permite a operacionalização 

da celebração desses convênios, nos termos da Lei Complementar nº 24/75. Ocorre que tal 

órgão não possui qualquer condão coercitivo, à medida que não possui competência para 

punir o ente federativo que descumpra com os ritos necessários para a concessão dos 

benefícios fiscais. 

Sérgio Prado, em seu estudo, lembra-nos que, com a reforma constitucional de 1988, 

foi confirmado o processo de descentralização, de modo a ampliar a autonomia dos Estados e, 

como consequência, a esvaziar a “capacidade coercitiva do governo federal pela fragilização 

                                                 
182 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 54. 
183 RODRIGUES, M. T. M. Incentivos Fiscais – Desenvolvimento econômico e a jurisprudência do STF para o 
ICMS – “Guerra Fiscal” entre Estados. In ______. Incentivos Fiscais: Questões pontuais nas esferas federal, 
estadual e Municipal. São Paulo: MP Editora, 2007, p. 305. 
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do caráter impositivo das regras do Confaz”.184 Isso porque o Confaz não possui condições de 

impedir que cada ente federativo exerça seu direito subjetivo de editar normas relacionadas à 

concessão dos benefícios fiscais em contrariedade aos procedimentos legais que estão 

previstos na Lei Complementar nº 24/75. 

Nesse sentido, é importante mencionar os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho 

que ressaltam que a exigência da celebração dos convênios, prevista na Lei Complementar nº 

24/75 seria “parte do iter procedimental do exercício de competência legislativa para 

concessão ou revogação dos benefícios fiscais”, de modo que o ente federativo, ao legislar 

sobre o tema sem antes observar tal exigência, estaria descumprindo com o apropriado 

processo legislativo.185 

No entanto, a forma como o Confaz foi estruturado não permite que exija dos entes 

federados o respeito com as condições exigidas pela Lei Complementar, à medida que falta 

para esse órgão poder de coerção para aplicação de uma penalidade de forma imediata quando 

do descumprimento da exigência da celebração dos convênios na concessão dos benefícios 

fiscais. 

Com isso, podemos concluir que as disposições contidas na Lei Complementar não 

alcançaram o objetivo de centralizar os pontos controversos, de modo a impedir legislação 

arbitrária sobre o mesmo tema. Diante disso, os temas que foram outorgados pela 

Constituição Federal a serem tratados por tal instrumento, continuam sendo objeto de esparsa 

legislação por cada ente federativo, os quais, ao instituírem o ICMS e dispor sobre seus 

deveres instrumentais, legislam da forma como melhor convier para a política econômica e de 

desenvolvimento de sua região, razão pela qual entendemos que tal instrumento, como 

atualmente vigente,  não auxilia na eficiência da estrutura normativa do ICMS e acarreta uma 

ineficiente descentralização normativa desse imposto. 

                                                 
184 PRADO, S.;  CALVACANTI, C. E. A Guerra Fiscal no Brasil. São Paulo: Edições FUNDAP, 2000, p. 81. 
185 CARVALHO, P. de B. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais no âmbito do ICMS. In: 
MARTINS, I. G. da S; CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no 
âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 42-43. 
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3. EFICIÊNCIA FISCAL  

 

3.1 Conceito de eficiência  

 

Definir e compreender um conceito de eficiência é de suma importância na esfera 

tributária, visto que o próprio legislador constitucional incluiu tal característica como um dos 

princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, de modo que a Autoridade 

Tributária deve se pautar nessa norma para garantir a adequada arrecadação tributária, tanto 

para os contribuintes quanto para o Estado. Nesse sentido, é importante esclarecer que a 

eficiência foi incluída na Constituição Federal, no artigo 37,186 por meio da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, como mais um princípio a ser observado pela Administração 

Pública. 

Note-se que essa inserção não deve ser vista como um ato inócuo do legislador 

constitucional, razão pela qual analisar tal conceito e compreender se o sistema tributário 

atual tem se pautado em tal princípio é de extrema importância para validade dos atos 

administrativos e como consequência das medidas tributárias adotadas. 

Os princípios são inseridos no ordenamento jurídico por meio da Constituição Federal 

com o objetivo de garantir uma uniformidade ao sistema, visto que devem ser seguidos por 

toda a Administração Pública. Nesse sentido, doutrina o professor Ives Gandra da Silva 

Martins:  

Seja como for, os princípios aparecem como linhas diretivas que iluminam a 
compreensão de setores normativos, imprimindo-lhes caráter de unidade relativa e 
servindo de fator de agregação num dado feixe de normas. Exercem eles uma reação 
centrípeta, atraindo em torno de si regras jurídicas que caem sob seu raio de 
influência e manifestam a força de sua presença.187 

 

Por esse motivo, é importante que se verifique se o sistema tributário, especificamente 

o sistema jurídico em que está inserido o ICMS, está de acordo com tal princípio, caso 

contrário se faz necessária sua alteração para que a Administração Pública observe os ditames 

constitucionais e alcance a eficiência obrigatória quando da instituição e exigência de todos os 

tributos. 
                                                 

186 “Art. 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência […]” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (grifo nosso) 
187 CARVALHO, P. de B. Estímulos Fiscais no ICMS e a unanimidade constitucional. In: MARTINS, I. G. da S; 
CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São 
Paulo: Noeses, 2012, p. 18. 
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A eficiência, conforme menciona Richard Posner, está intrinsecamente ligada à ideia 

de maximização de resultados, no sentido de que tal resultado seja alcançado por meio da 

menor utilização de meios possíveis. Richard Posner acrescenta ao conceito de eficiência a 

ideia da necessidade da observação da satisfação de uma forma maximizada na exploração 

dos recursos, no sentido de que “há exploração dos recursos econômicos de tal forma que este 

valor - a satisfação humana é medida pela disposição agregada de pagar por estes bens e 

serviços - seja maximizado”.188 

Assim, a tributação deve ser utilizada como instrumento para reforçar e melhorar a 

eficiência econômica. É justamente essa característica que justifica medidas implementadas 

para a correção de falhas de mercados, bem como a utilização de tributos para direcionar a 

economia de forma que melhor convém ao Estado em um determinado momento. 

No âmbito econômico, o conceito de eficiência já foi explorado por diversos 

pensadores,189 sendo relevante mencionar a conhecida frase de Peter Drucker190 em que 

resume eficiência como a capacidade de “fazer as coisas bem-feitas”, que, de forma sucinta, 

traduz os conceitos de eficiência que são explorados. 

No âmbito jurídico constitucional, Alexandre de Moraes apresenta o conceito de 

eficiência ligado, inclusive, com a ideia da capacidade de a Administração Pública ser justa e 

imparcial em seus atos, buscando a menor burocracia possível para garantir a qualidade no 

exercício de sua atividade: “O administrador público precisa ser eficiente, ou seja, deve ser 

aquele que produz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas atividades sob o 

manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela objetividade e pela 

imparcialidade.”191 

                                                 
188 POSNER, Richard. Economic Analysis of Law. 8. ed. Nova York: Aspen, 2013, p. 10. 
189 No âmbito econômico, é relevante citar dois conceitos de eficiência que são utilizados como parâmetros para 
as teorias econômicas: O primeiro seria a eficiência de Pareto, denominada dessa forma em homenagem ao seu 
criador Vilfredo Pareto, de acordo com este conceito determinada situação seria Pareto eficiente quando se é 
impossível mudá-la de modo a deixar pelo menos uma pessoa em situação melhor sem deixar outra pessoa em 
situação pior, sempre sob o ponto de vista próprio do indivíduo interessado. Nesse caso, portanto, uma situação 
seria eficiente quando traz vantagem pelo menos para uma das partes envolvidas e não colocaria nenhuma outra 
parte em situação pior. Visando superar tal limitação foi criada um novo conceito, chamado de Kaldor-Hicks, 
esta é a definição mais explorada e abordada por Richard Posner (op. cit.), visto que no seu entender a eficiência 
de Pareto não teria muita aplicação prática no mundo real. “A broader objection to the criterion of Pareto 

superiority is that it has a few applications to the real world because most transactions (and if not a single 

transactions, then a series of like transactions) have effects on third parties” . De acordo com a teoria de Kaldor-
Hicks, a eficiência em uma determinada situação será verificada na medida em que o ganho dos vencedores seja 
suficiente para compensar os perdedores. (COOTER, R.; ULEN, T. Direito e economia. 10. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2010, p. 64). 
190 Peter Drucker foi considerado o pai da administração moderna. Foi o autor de diversas obras relevantes sobre 
os efeitos da globalização na economia, dentre as quais se destacam: Concept of the Corporation (1945), um 
estudo realizado na General Motors; The Post-Capitalist Society (1993) e Managing in the Next Society 
(2002). 
191 MORAES, A. de. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 108. 
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Assim, reforça-se a ideia de que o legislador constitucional, ao incluir tal conceito 

entre os princípios norteadores da Administração Pública, procurou garantir que os atos 

administrativos fossem pautados na maximização dos resultados buscados, para impedir 

desperdícios e custos, tanto aos administrados quanto para a própria Administração Pública. 

Por sua vez, para Marco Aurélio Greco, “o princípio da eficiência previsto no artigo 

37 da CF/88 não é meramente a eficiência econômica, mas também é a eficiência dos 

princípios e valores constitucionais”,192 à medida que o legislador observe as exigências 

constitucionais, motivo pelo qual a estrutura normativa do ICMS não pode se afastar dos 

preceitos exigidos pela Constituição, de modo que se faz necessário analisar se as normas 

relativas a este tributo atendem a eficiência exigida pelo legislador constitucional. 

 Ademais, em âmbito tributário, especificamente no que diz respeito à estrutura 

normativa do ICMS, a observação desse princípio é relevante à medida que tal tributo 

representa uma das maiores fontes de arrecadação pública,193 sendo, portanto, um tributo que 

onera boa parte das operações comerciais realizadas. Como consequência, atinge muitos 

contribuintes, razão pela qual a garantia da eficiência desse sistema se mostra de grande valor 

tanto para o Estado arrecadador como para os contribuintes desse tributo. 

A crítica desse tributo que se faz no presente estudo é sobre a forma como o sistema 

tributário do ICMS está estruturado, o que pode ser um grande obstáculo para se atingir a 

eficiência exigida pela Constituição Federal. Conforme explorado detalhadamente no item 

2.1, o ICMS é um tributo de competência estadual, de modo que as normas de sua instituição 

e as regras de arrecadação são completamente descentralizadas, visto que a Lei 

Complementar prevista na Constituição Federal para garantir a unificação dessas normas não 

atinge seu objetivo, à medida que não impede a autonomia de cada ente federativo legislar 

sobre benefícios fiscais e regras específicas da sistemática de arrecadação desse tributo. 

Com isso, a descentralização normativa, na qual o ICMS está inserido, impede o 

cumprimento do princípio da eficiência, já que aumenta a complexidade e burocratização das 

obrigações por parte dos contribuintes, uma vez que estes são obrigados a empregar esforços 

redobrados para se adequarem a legislações diversas e esparsas para um mesmo tributo, 

conforme restou constatado dos litígios envolvendo este tributo. Tal situação necessariamente 

se opõe à ideia de maximização defendida por Richard Posner, que seria inerente ao conceito 

de eficiência.  

                                                 
192 GRECO, M. A. Planejamento tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 354. 
193 De acordo com a informação disponibilizada pela Comissão Técnica Permanente do ICMS no ano de 2014, o 
montante total arrecada a título de ICMS foi de R$ 388.656.117,00. Disponível em: 
<http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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Não obstante a complexidade normativa e a dificuldade de adequação por parte dos 

contribuintes que geram os conflitos levantados, é fato que a perpetuação de conflitos em 

âmbito judiciário demonstra um custo adicional também para a Administração Pública, já que 

existe um grande volume de discussões que envolve este tributo, bem como requer a 

movimentação de 27 diferentes maquinários públicos para sua fiscalização e arrecadação. 

Assim, a eficiência dessa arrecadação não é alcançada pela Administração Pública, a qual 

necessita de recursos adicionais para arcar com os gastos das discussões judiciais e 

administrativas existentes para validar a estrutura normativa atual e a arrecadação do ICMS.  

 

3.2 Normas jurídicas como meio de atingir a eficiência econômica 

 

O sistema jurídico se estrutura por meio de um conjunto de normas hierárquicas entre 

si, de modo a criar a chamada pirâmide jurídica. Essa denominação ocorre devido à 

necessidade de as normas inferiores estarem de acordo com as superiores, assim são 

consideradas válidas, caso contrário, a norma194 será considerada inválida e, portanto, não 

produzirá efeitos. 

Conforme doutrina Paulo de Barros Carvalho, uma norma só é considerada válida 

quando é colocada no ordenamento jurídico pelo órgão legitimado a produzi-la, mediante o 

procedimento estabelecido para esse fim, assim a validade da norma é o “vínculo que se 

estabelece entre a proposição normativa e o sistema do direito posto”.195 

De acordo com o conceito trazido pela Enciclopédia Jurídica Soibelman, norma 

jurídica196 “é uma regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo ordenamento 

jurídico”. Nas palavras de Clélio Chiesa, as normas jurídicas formam o conjunto de elementos 

que integram o sistema do direito positivo, sendo elas as unidades que devem ser agrupadas 

                                                 
194 Importante mencionar que a doutrina classifica de diversas formas as normas jurídicas, variando tal 
classificação de acordo com o autor. A Enciclopédia Jurídica Soibelman traz algumas delas: “primárias, 
secundárias, gerais, individualizadas, fundamentais, derivadas, legisladas, consuetudinárias, jurisprudenciais, 
nacionais, internacionais, locais, de vigência determinada ou indeterminada, de direito público ou privado, 
substanciais, adjetivas, imperativas, supletivas, de ordem pública, repressivas, preventivas, executivas, 
restitutivas, rescisórias, extintivas, constitucionais, federais, estaduais, municipais, ordinárias, complementares, 
negociais, de equidade, positivas, de organização, de comportamento, instrumentais, preceptivas, proibitivas, 
permissivas, particulares, autônomas, rígidas, elásticas, formais, materiais, construtivas, técnicas etc.”. O 
presente estudo não visa analisar cada classificação de norma, visto que o foco se restringe à necessidade de 
todas as normas jurídicas introduzidas em nosso ordenamento jurídico precisarem observar os ditames da 
Constituição Federal, que, no caso estudado, é a necessidade de observar o princípio da eficiência consignado no 
artigo 37 da Constituição Federal. 
195 CARVALHO, P. de B. Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 82. 
196 Disponível em: <http://www.elfez.com.br/elfez/Normajuridica.html>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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sob um princípio unificador para a formação do sistema jurídico.197 Para Noberto Bobbio, “as 

normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com 

relações particulares entre si”.198 

No topo da pirâmide jurídica em nosso ordenamento jurídico, está a Constituição 

Federal, a qual deve ser observada pelas demais normas, pois confere fundamento de validade 

para essas, tendo em vista que “representa o escalão de direito positivo mais elevado. 

Sobremais, ela dá validade a si própria, já que encarna a soberania do Estado que a editou.”199 

A relevância da Constituição Federal no sistema jurídico pode ser compreendida através dos 

ensinamentos de Hans Kelsen: 

 

A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, 
situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes 
camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da relação de 
dependência que resulta do fato de a validade de uma norma, que foi produzida de 
acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por sua 
vez, é determinada por outra; e assim por diante, até chegar finalmente na norma 
fundamental - pressuposta. A norma fundamental - hipotética, nesses termos - é, 
portanto, o fundamento de validade último que constitui a unidade desta inter-
relação. Se começarmos levando em conta apenas a ordem jurídica do Estado, a 
Constituição representa o escalão de Direito positivo mais elevado.200 

 

Com isso, é imperativo que os ditames da Constituição Federal sejam observados 

quando da edição das normas jurídicas inferiores, visto que suas disposições não são meras 

recomendações, mas sim de uma lei fundamental do Estado que deve ser obrigatoriamente 

seguida.201 

Nesse contexto, na Constituição Federal temos normas que representam regras a serem 

seguidas e também temos disposições que devem ser acatadas que são denominadas por 

princípios jurídicos, os quais devem ser observados pela Administração Pública. Como bem 

menciona Roque Antonio Carraza, os princípios são os “alicerces”, as “vigas mestras” do 

ordenamento jurídico: 

 

Sendo o princípio, pois, a pedra de fecho do sistema ao qual pertence, desprezá-lo 
equivale, no mais das vezes, a incidir em erronia inafastável e de efeitos bem 

                                                 
197 CHIESA, Clélio. ICMS: Sistema Constitucional Tributário. Algumas inconstitucionalidades da LC n° 87/96. 
São Paulo: LTR, 1997, p. 23. 
198 CHIESA, Clélio. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: Editora da UnB, 1999, p. 19. 
199 CARRAZA, R. A. Curso Direito Constitucional Tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 
p. 28. 
200 KELSEN, H. Teoria Pura do Direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fonte, 1999, p. 240. 
201 CARRAZA, R. A. Op. cit., p. 28. Em sua obra, explica que “as normas constitucionais, além de ocuparem a 
cúspide da pirâmide jurídica, caracterizam-se pela imperatividade de seus comandos, que obrigam não só as 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, como o próprio Estado”. 
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previsíveis: o completo esboroamento da construção intelectual, a exemplo, como 
lembra Geraldo Ataliba, do que ocorreu na Abóbada, de Alexandre Herculano.202 

 

O legislador constituinte, para proteger os cidadãos de eventuais arbitrariedades que 

poderiam ser causadas pelo Estado, estabeleceu como direito e garantia individual no artigo 

5º, inciso II da Constituição Federal que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”, assim somente com a expedição de normas editadas 

pelos “representantes do próprio povo é que tem nascimento, modificação ou extinção de 

direitos e obrigações, competindo à Administração Pública expressa obediência ao princípio 

da legalidade (art. 37 da Constituição Federal)”.203 

Com isso, a Administração Pública só pode agir mediante a existência de uma norma 

jurídica válida em nosso ordenamento jurídico que autorize o ato administrativo a ser 

praticado. Isso porque, conforme dito anteriormente, de acordo com o artigo 37204 da 

Constituição Federal, a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade.  

Como bem ressalta o ilustre professor Ives Gandra da Silva Martins a “lei é o 

instrumento introdutor dos preceitos jurídicos que criam direitos e deveres correlatos”.205A 

norma jurídica, nesse contexto, deve ingressar em nosso ordenamento jurídico por meio do 

competente processo legislativo, de modo que a Administração Pública fica restrita a atuar no 

limite da lei. Com isso, podemos afirmar que a norma jurídica seria o instrumento por meio 

do qual a autoridade administrativa está autorizada a realizar os atos administrativos. 

Tais instrumentos devem estar pautados nos princípios norteadores da Administração 

Pública, isso porque a Constituição Federal tem como objetivo reunir os mandamentos 

lineares para a organização da estrutura do Estado federal, de modo que os princípios ali 

previstos representem os alicerces do sistema jurídico, os quais devem ser observados para 

garantir a harmonia interna desse sistema.206 Como bem explica Tércio Sampaio Ferraz Jr., a 

                                                 
202 CARRAZA, R. A. Curso Direito Constitucional Tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 
p. 30. 
203 MELO, J. E. S. de. 8. ed. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 18. 
204 Art. 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência […]” (grifo nosso) 
205 MARTINS, I. G. da S. Estímulos Fiscais no ICMS e a unanimidade constitucional. In: ______; 
CARVALHO, P. de B. Guerra fiscal: Reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São 
Paulo: Noeses, 2012, p. 21: “ […] Por força do princípio da legalidade (CRFB/88, art.5º, II) a potência de 
normas jurídicas inaugurais no sistema há de ser feita, exclusivamente, por intermédio de lei. Em qualquer 
segmento da conduta social, regulada pelo direito, é a lei o instrumento introdutor dos preceitos jurídicos que 
criam direitos e deveres correlatos”. 
206 José Eduardo Soares de Melo, ao se basear nos ensinamentos de Geraldo Ataliba, explica: “A Constituição 
Federal estabelece um sistema escalonado de normas, representado por uma autentica pirâmide jurídica que, 
visualizada de baixo para cima, compreende num patamar inicial o seu próprio alicerce, denominado 
‘princípios’, tendo sido pontificado que “o sistema jurídico - ao contrário de ser caótico e desordenado - tem 
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importância das diretrizes constitucionais decorre de sua característica como “lei 

fundamental” e “é um conjunto de normas articuladas que tecnicamente viabilizam os 

procedimentos para que realmente a atividade organizada da sociedade possa se 

desenvolver”.207 

Geraldo Ataliba reforça a importância dos princípios em nosso ordenamento jurídico e 

os define como “linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico”, 

os quais apontam os rumos que devem ser obrigatoriamente seguidos pelos órgãos do 

governo.208 

No que tange ao princípio da legalidade, a sua observação se faz necessária visto que 

tal princípio consubstancia os valores de certeza e de segurança jurídica, à medida que carrega 

de carga valorativa para coibir a discricionariedade do legislador.209 

No caso das normas do sistema tributário, a Constituição Federal no artigo 150, inciso 

I,210 exigiu expressamente que a instituição, majoração e extinção dos tributos devem sempre 

estar previstos em lei, bem como exigiu que, da mesma forma, os casos de subsídio, isenção, 

redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos aos 

tributos também devem ter menção em lei.  

Assim, no caso das normas de tributação, deve haver a observação do princípio da 

estrita legalidade para garantir a segurança jurídica ao sistema tributário. Como é possível se 

considerar, em âmbito tributário, o princípio da legalidade foi reforçado para prevenir que os 

                                                                                                                                                         
profunda harmonia interna. Esta se estabelece mediante uma hierarquia segundo a qual algumas normas 
descansam em outras, as quais, por sua vez, repousam em princípios que, de seu lado, se assentam em outros 
princípios mais importantes. Dessa hierarquia decorre que os princípios maiores fixam as diretrizes gerais do 
sistema e subordinam os princípios menores”. (MELO, F. S. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: 
Dialética, 2008).  
207 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 2001, p. 208. 
208 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 6-7. 
209 FIGUEIREDO, L. V. Princípio de proteção ao contribuinte, princípio da segurança jurídica. Revista de 
Direto Tributário, São Paulo, n. 47, p. 561, 2001. 
210 Art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
[…] 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (vide Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) 
§6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §2º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993).” 
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entes competentes instituam ou modifiquem os tributos que são de sua competência de forma 

arbitrária.211 

Note-se que a característica compulsória da exigência dos tributos é acobertada pela 

legalidade de tais atos, à medida que a tributação é considerada legal sempre que o tributo 

estiver devidamente previsto em uma norma jurídica válida. 

A necessidade da observação do princípio da legalidade em âmbito tributário ressalta a 

importância que as normas jurídicas possuem para garantir a harmonia do sistema de 

tributação e, como todo ato do Poder Público, devem estar pautadas nos princípios previstos 

no artigo 37 da Constituição Federal, dentre eles, o da eficiência. 

Assim, as normas jurídicas tributárias, como instrumentos da Administração Pública 

para modificar o sistema de tributação, devem viabilizar a eficiência administrativa, a qual se 

concretiza sempre que a Administração Pública, por meio de seus atos, consiga os melhores 

resultados com a utilização do menor número possível de recurso. 

Com isso, a burocratização do sistema do ICMS bem como a descentralização 

normativa, causada em decorrência da competência estadual desse imposto, são um obstáculo 

para alcançar a eficiência exigida, visto que as normas jurídicas, como estruturadas, além de 

gerar um grande volume de questionamento212 também exigem que cada ente federativo 

mantenha uma estrutura necessária para fiscalização e arrecadação de tal tributo. 

3.3 Características do sistema tributário ideal e eficiência fiscal como requisito 

 

A tributação é uma medida compulsória imposta pelos governos para financiamento 

de suas atividades. Diante disso, estruturar um sistema tributário sempre causa divergências e 

questionamentos, já que a maior parte dos contribuintes desejaria recolher menos do que é 

efetivamente exigido. Considerando esse fato, Joseph E. Stiglitz, em sua obra Economics of 

the Public Sector, defende a ideia de que para melhorar a forma de aumentar a arrecadação os 

                                                 
211 XAVIER, A. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1978, p. 37. De acordo com os ensinamentos do autor no ramo tributário “optou-se por uma formulação mais 
restrita do princípio da legalidade, convertendo-o numa reserva absoluta de lei, no sentido de que a lei, mesmo 
em sentido material, deve conter não só o fundamento da conduta da Administração, mas também o próprio 
critério da decisão no caso concreto”. 
212 Basta uma simples pesquisa de jurisprudência nos Tribunais Superiores para se certificar da quantidade de 
decisões que são proferidas relacionadas ao ICMS. No STJ, ao pesquisar decisões com o termo “ICMS” 
aparecem disponibilizado no sistema 73.688 decisões, enquanto no STF, ao realizar a mesma pesquisa, aparece 
disponibilizado no sistema 2.078 decisões, ou seja, apenas em âmbito judicial nos Tribunais superiores temos no 
total 75.766 decisões na base de dados desses Tribunais, o que demonstra a existência de grandes 
questionamentos em torno desse tributo. Além disso, conforme fora constatado no levantamento (Anexo A) 
realizado no presente estudo dentro do limite temporal analisado foi constatada a existência de 106 decisões 
originadas em decorrência de litígios ocorridos em razão da descentralização normativa do ICMS. 
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governos devem se pautar em cinco princípios para estruturar um sistema tributário ideal,213 

são eles: eficiência, simplicidade administrativa, flexibilidade, responsabilidade política e 

justiça fiscal. 

O conceito de eficiência, portanto, está entre as características intrínsecas de um 

sistema tributário ideal, razão pela qual a adequação do sistema tributário do ICMS é de suma 

importância para a validade dessa estrutura. Assim, para podermos aferir se o sistema de hoje 

teria condições mínimas de se enquadrar em um sistema ideal, é importante analisarmos as 

características dessa estrutura como um todo. 

O sistema tributário não pode ser examinado de forma isolada, sendo o principal 

desafio a estruturação desse sistema de forma que ele coexista com outros intrínsecos à sua 

realidade, à medida que o equilíbrio e a equidade entre sua coexistência com a realidade 

socioeconômica em que será contextualizado devem ser buscados. 

Nesse sentido, a busca por um sistema tributário ótimo, ou seja, que realize as funções 

de financiamento de políticas públicas, promoção dos direitos fundamentais, terá que vir 

igualmente acompanhado de regras que evitem, ao máximo, interferências nas decisões 

econômicas.214 

A busca pelo sistema tributário ideal deve observar o fato de a necessidade deste 

sistema gerar o mínimo de distorção econômica possível para os contribuintes, alcançando a 

neutralidade fiscal, bem como a justiça, quando de sua implementação. 

Por esse motivo, podemos afirmar que a ideia de um sistema tributário ótimo está 

relacionada à capacidade desse sistema de aplicar a equidade e a eficiência de forma 

simultânea.215 

Dessa forma, a visão de direito trazida por Paulo Caliendo nos auxilia a analisar a 

estrutura do sistema tributário, visto que, em seus ensinamentos, o direito é um sistema 

modulador de eficiência e equidade de um determinado sistema social,216 à medida que esse é 

o instrumento utilizado para a realização da eficiência em vista das exigências da igualdade e 

equidade. Essas diretrizes estão de acordo com os cinco princípios essenciais e desejáveis de 

um sistema tributário ideal abordados por Joseph Stiglitz. Nesse contexto, o sistema deve ser 

eficiente à medida que a tributação não deve ser distorcida a ponto de interferir na alocação 

eficiente de recursos. A ideia de eficiência econômica está ligada à capacidade de maximizar 

                                                 
213 STIGLITZ, J. E. Introduction to taxation. In ______. Economics of the Public Sector. 3. ed. Nova York: W. 
W. Norton & Company, 2000. 
214 CALIENDO, P. Direito tributário e análise econômica do direito. São Paulo: Elsevier, 2009, prefácio. 
215 ARVATE, P.; BIRDEMAN, C. (Org.). Economia do setor público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 175. 
216 CALIENDO, P. Op. cit., p. 77. 



95 

 

os resultados, ou seja, a “exploração dos recursos econômicos de tal forma que este valor - a 

satisfação humana é medida pela disposição agregada de pagar por estes bens e serviços - seja 

maximizado”,217 conforme já mencionado. 

Dessa forma, a eficiência econômica é representada à medida que um sistema 

conseguir alcançar e cumprir com o princípio da neutralidade fiscal já que esta é vista como 

uma forma de “menor impacto possível que a tributação pode realizar em uma economia 

imperfeita”.218 

Assim, a tributação deve ser utilizada como um instrumento para reforçar e melhorar a 

eficiência econômica. É justamente essa característica que justifica medidas implementadas 

para a correção de falhas de mercados, bem como a utilização de tributos para direcionar a 

economia de forma que melhor convém ao Estado em um determinado momento - que seria 

uma exceção à neutralidade fiscal necessária para eficiência do sistema. 

A característica da simplicidade administrativa está ligada à capacidade do sistema de 

ser simples e com baixo custo para a Administração Pública e para os contribuintes. O sistema 

tributário é simples à medida que tanto os contribuintes possam facilmente cumprir com as 

obrigações impostas, sem grandes obrigações acessórias que dificultem seu adimplemento, 

quanto a Administração Pública possa fiscalizar e obrigar o cumprimento dessas normas. 

Outra característica para se alcançar o sistema tributário ideal é a capacidade de o 

sistema se adequar à economia. Para Stiglitz, a flexibilidade é o atributo pelo qual o sistema 

tributário possa reagir rapidamente ou até mesmo de forma automática às mudanças das 

circunstâncias econômicas. 

O atributo da responsabilidade política é a capacidade de o sistema ser estruturado de 

forma transparente, possibilitando que os contribuintes tenham condições de avaliar aquilo 

que está pagando de modo a auferir como o sistema reflete em suas preferências. Nesse 

aspecto, a tributação do ICMS, como estruturada no Brasil, opõe-se à transparência defendida 

por Stiglitz, visto tratar-se de um tributo indireto, o qual dificilmente consegue ser visualizado 

pelos contribuintes de forma clara.  

Por fim, é essencial que o sistema seja estruturado de maneira a permitir a justiça 

fiscal. Segundo o conceito de Stiglitz, a estrutura está relacionada à equidade do sistema à 

medida que os contribuintes em situações similares devem ser tratados do mesmo modo, 

possibilitando impor uma carga tributária maior àqueles contribuintes que podem suportar 

uma tributação maior. 

                                                 
217 POSNER, R. Economic Analysis of Law. 8. ed. Nova York: Aspen Publishers, 2003, p. 10. 
218 CALIENDO, P. Direito tributário e análise econômica do direito. São Paulo: Elsevier, 2009, p. 100. 
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Em nosso sistema, podemos citar como uma forma de ditames para observação dessa 

característica a existência do princípio da isonomia tributária, previsto no artigo 150, inciso II 

da Constituição Federal. Esse princípio deve ser observado pela Autoridade Pública para 

instituição dos tributos, sendo que estabelece que é proibido instituir tratamento desigual entre 

contribuintes “que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em 

razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. É uma garantia assegurada ao 

contribuinte de que o Estado não agirá de forma arbitrária na instituição dos tributos. Tal 

diretriz está relacionada aos fundamentos do princípio da capacidade contributiva, previsto no 

artigo 145, parágrafo 1º219 da Constituição Federal, o qual, conforme ensinamentos de José 

Eduardo Soares de Melo, seria uma das bases da tributação:220 

 

Este princípio, que se vincula com o princípio da vedação de confisco, significa um 
dos fundamentos basilares da tributação, como autêntico corolário do princípio da 
isonomia, verdadeiro sinônimo da justiça fiscal. Constitui o elemento básico de onde 
defluem as garantias materiais diretas, de âmbito constitucional, como generalidade, 
igualdade e proporcionalidade. 

 

O princípio da capacidade contributiva está associado, ainda, à capacidade de 

concretizar a justiça fiscal, sendo que já foi considerado pelos doutrinadores o princípio mais 

democrático de todos, à medida que seu cumprimento consegue alcançar a transparência 

fiscal necessária para clareza dos contribuintes.221 

Observadas essas características que devem ser investigadas para a estruturação de um 

sistema tributário ideal, constata-se que a descentralização normativa impede a eficiência do 

ICMS, característica necessária para garantir um sistema tributário ideal. 

Nesse contexto, o presente estudo irá analisar as reformas tributárias que já foram 

sugeridas para o ICMS, a fim de se demonstrar que a problemática decorrente da 

descentralização normativa desse tributo tem sido pauta de discussão dessas reformas.  

                                                 
219 Art. 145: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
[…] §1º — Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte”. 
220 MELO, J. E. S. de. 8. ed. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 31.   
221 YAMASHITA, D.; TIPKE, K. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros, 
2002. 
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4. ANÁLISE DAS REFORMAS TRIBUTÁRIAS JÁ PROPOSTAS PARA 

O ICMS 

 

 

Não se pretende, nesse tópico, analisar de forma exaustiva todas as propostas de 

reforma tributárias que já foram apontadas durante a vigência da Constituição Federal de 

1988. Nosso objetivo é demonstrar, no que concerne ao ICMS, os pontos em comum das 

propostas de reformas tributárias que já foram apresentadas, com a finalidade de demonstrar 

que a problemática da descentralização normativa do ICMS já foi constatada pelo próprio 

Governo. 

Ressalte-se que, desde a vigência da referida Magna Carta, busca-se aperfeiçoar o 

sistema tributário do ICMS, especificamente para eliminar as distorções negativas que são 

geradas em decorrência da competência tributária ter sido delegado aos Estadual e Distrito 

Federal. 

Nesse sentido, cumpre ser mencionado que a grande discussão que gira em torno desse 

tributo é justamente a falta de uma legislação unificadora, de forma a simplificar o sistema e 

diminuir a burocratização desse imposto. A guerra fiscal é vista como o maior problema 

decorrente desse tributo.  

Tal fato pode ser constatado das inúmeras tentativas de reformas que foram propostas 

para o ICMS, sendo que todas as alterações relevantes acabam tendo o mesmo desfecho e são 

recusadas. Como exemplo dessas propostas, podemos mencionar a PEC 175/1995, enviada 

para o Congresso Nacional pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso, a qual continha, 

entre outras, as seguintes propostas de mudanças para o ICMS: 

 

i) o ICMS passa a ser instituído e regulado por lei complementar federal, e 
arrecadado e fiscalizado pela União, Estados e Distrito Federal; 
ii) o montante cobrado pela União será compensado com o a ela devido, o cobrado 
pelos Estados e Distrito Federal com o a eles devido; 
iii) os saldos credores favoráveis aos contribuintes serão ressarcidos em dinheiro; 
iv) a seletividade será obrigatória; 
v) são consideradas internas as operações de importação de mercadorias e serviços e 
interestaduais as entre contribuinte e não contribuinte; 
vi) todas as exportações de mercadorias e serviços gozarão de imunidade; 
vii) as alíquotas do ICMS federal e do estadual incidirão sobre a mesma base de 
cálculo; 
viii) as alíquotas serão uniformes por mercadorias ou serviços, sem distinção entre 
operações internas e interestaduais; 
ix) as alíquotas do ICMS federal serão fixadas em lei (proibida a utilização de 
medida provisória) e poderão ser alteradas pelo Poder Executivo, não se aplicando o 
princípio da anterioridade; 
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x) as alíquotas do ICMS estadual serão fixadas por três quartos dos Senadores, que 
poderão, na cobrança interestadual, introduzir gradualmente o princípio do destino 
ou da origem, com transferência da receita ao Estado destinatário; 
xi) a redução da alíquota interestadual importará acréscimo dos mesmos pontos 
percentuais na alíquota federal; 
xii) será mantida a imunidade nas operações interestaduais com petróleo e seus 
derivados e energia elétrica; 
xiii) a isenção e a não incidência serão uniformes em todo o País, exceto se a 
legislação determinar o contrário, não darão crédito na operação seguinte e 
permitirão o crédito relativo às operações anteriores; 
xiv) lei complementar determinará o local das operações e prestações.222 

 

Tal proposta acabou não sendo votada pelo plenário da Câmara dos Deputados e foi 

esquecida pelo Executivo, tendo sido retirada por este no início de 2003. Com a mesma 

intenção de se obter uma reforma tributária relevante, no início do Governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, foi enviada outra proposta ao Congresso Nacional, a PEC 41/2003, na qual, no 

tocante ao ICMS, foi sugerida, entre outras alterações, a uniformização da legislação deste 

imposto e a vedação de legislações autônomas por parte dos Estados e dos Distritos Federais, 

com a finalidade de combater a guerra fiscal. Tal medida também foi proposta com o intuito 

de facilitar o cumprimento das obrigações por parte dos contribuintes e por parte da 

Administração Pública, na medida em que a legislação descentralizada dificulta a fiscalização 

e arrecadação, conforme pode ser verificado dos motivos que levaram as sugestões na 

alteração da sistemática do ICMS, os quais estão expressos na Exposição de Motivo da PEC 

41/2003:223 

 

No tocante ao imposto de competência estadual sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação (ICMS), tem-se, atualmente, um quadro de 
grande complexidade da legislação. Cada um dos Estados mantém a sua própria 
regulamentação, formando um complexo de 27 (vinte e sete) diferentes legislações a 
serem observadas pelos contribuintes. Agrava esse cenário a grande diversidade de 
alíquotas e de benefícios fiscais, o que caracteriza o quadro denominado de “guerra 
fiscal”. 

 

Tais circunstâncias trazem prejuízos ao cumprimento das obrigações tributárias pelos 

contribuintes, dificultam a administração, a arrecadação e a fiscalização do imposto e 

remetem, ainda, a graves problemas econômicos, pois os diferentes tratamentos estabelecidos 

provocam, muitas vezes, desequilíbrios concorrenciais e insegurança na definição de 

investimentos. 

 

                                                 
222 BARBOSA, F. de H. (coordenador). Federalismo fiscal, eficiência e equidade: uma proposta de reforma 
tributária. Brasília: Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 60. 
223 Exposição de Motivos da PEC 41/2003. Disponibilizada no site do Ministério da Fazenda. 
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Para reversão desse quadro, atentando para a preservação da competência estadual 
desse tributo, propõe-se a uniformização das legislações, com regulação do imposto 
exclusivamente por normas de caráter nacional. Assim, o ICMS passará a ser 
regulado por lei complementar e por regulamento editado por órgão colegiado 
composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, sendo vedada adoção 
de norma estadual autônoma.  

 

Apesar de tal proposta ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados, não teve a 

mesma sorte no Senado, uma vez que não foi aprovada neste órgão. Não obstante, houve 

novas tentativas por parte do Executivo que sequer lograram êxito em serem aprovadas pela 

Comissão Especial, tendo sido realizada outra tentativa em 2008 com a apresentação da PEC 

233/2008, a qual convém mencionarmos por se tratar de uma das últimas propostas relevantes 

no que concerne à tentativa de centralização do ICMS, bem como em razão de ter ficado claro 

em seus motivos a problemática que se enfrenta em decorrência da estrutura atual desse 

tributo. 

Nesse contexto, importante mencionar trecho da cartilha da reforma tributária de 2008 

disponibilizada no site do Ministério da Fazenda224, em que se denota a preocupação com a 

insegurança jurídica que a existência das legislações arbitrárias causa no sistema tributário: 

 

Numa situação em que os Estados vêm concedendo benefícios fiscais mediante 
negociações caso a caso, sem qualquer coordenação, a guerra fiscal tem produzido 
uma verdadeira anarquia tributária, gerando uma enorme insegurança para os 
investidores.225 

 

De acordo com a proposta de reforma tributária de 2008, entre outros objetivos, 

buscava-se “simplificar o sistema tanto no âmbito dos tributos federais quanto do ICMS, 

eliminar tributos, reduzir e desburocratizar a legislação tributária e acabar com a guerra fiscal 

entre os Estados, com impactos positivos para o investimento e a eficiência econômica.” 

No que concerne ao combate à guerra fiscal, outro objetivo que foi exposto seria o de 

“aperfeiçoar a política de desenvolvimento regional, medida que isoladamente já é 

importante, mas que ganha destaque no contexto da reforma tributária como condição para o 

fim da guerra fiscal.” 

Tendo em vista que, para nosso estudo,  são relevantes apenas as sugestões de 

alteração no que concerne à sistemática do ICMS, importa mencionar que em tal proposta foi 

                                                 
224 Importante mencionar que esta reforma sugeria a alteração do sistema tributário do ICMS para que fossem 
centralizadas as diversas legislações sobre o tema em uma única lei e que tal imposto passasse a ser cobrado no 
destino das mercadorias e não na origem, como atualmente. 
225 BRASIL. Ministério da Fazenda. Cartilha - reforma tributária. Brasília, DF, 28 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf>. Acesso 
em: 15/05/2016, p. 06. 
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sugerida a criação do “novo ICMS”, mediante a simplificação do sistema com a unificação 

das 27 leis instituidoras deste tributo editada por cada ente federativo, por uma única 

legislação. Com isso, a competência tributária desse imposto seria conjunta, de modo que a 

competência individual de cada Estado e Distrito Federal seria mitigada para que houvesse 

uma normatização única por meio da Lei Complementar.226 

Com base nesse novo sistema, o imposto continuaria sendo cobrado pelos Estados e 

Distrito Federal e o Senado seria competente para definir as alíquotas nacionalmente 

uniformes. Caberia ao CONFAZ a proposta das alíquotas que seriam enquadradas para cada 

tipo de bens e serviços, no entanto, a aprovação ou rejeição de tal proposta seria feita pelo 

Senado.  

Com tal proposta, seria possível manter a arrecadação por parte dos Estados e do 

Distrito Federal, mas o Senado funcionaria como órgão centralizador da definição das 

alíquotas, de modo que tais entes estariam impedidos de legislar de forma diversa, já que o 

ICMS estaria sujeito a uma única legislação. 

Para acabar com a guerra fiscal, a proposta previa para as operações interestaduais a 

cobrança do imposto no estado de destino, sendo mantida uma alíquota de 2% na origem para 

atender as reivindicações dos governos estaduais, o que, no entender do Governo, não seria 

um montante passível de gerar a guerra fiscal.  

Ademais, para que fosse garantido que nenhum Estado sofresse perdas com a reforma 

sugerida, seria criado um Fundo de Equalização de Receitas - FER, regulamentado por Lei 

Complementar. Foi proposto que os recursos fossem utilizados “de forma decrescente para 

compensação dos Estados pela desoneração das exportações e de forma crescente para 

equalização dos efeitos da Reforma Tributária”. 227  Além disso, com o objetivo de coibir a 

prática unilateral de concessão de incentivos, foi proposta a suspensão da transferência do 

Fundo de Participação dos Estados nos casos em que fossem concedidos benefícios 

irregulares durante a fase de transição. 

A transição para essa sistemática seria feita de forma gradual e se completaria após 

oito anos da aprovação da reforma, momento em que entraria em vigor o Novo ICMS. 

Tal reforma, assim, como outras que foram sugeridas, não foi acatada em decorrência 

da forte oposição dos governos dos Estados em perder a autonomia da arrecadação deste 

                                                 
226 Importante mencionar que para a utilização desse instrumento como lei instituidora foi proposta a alteração 
do artigo 61 da Constituição Federal para que houvesse previsão constitucional sobre essa utilidade da Lei 
Complementar . 
227 BRASIL. Ministério da Fazenda. Cartilha - reforma tributária. Brasília, DF, 28 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf>.Acesso 
em: 15/05/2016, p. 11. 
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imposto. Como podemos ver das notícias disponibilizadas no site do Ministério da 

Fazenda228, por exemplo, em 2001 o Governo já pretendia fazer a reforma do ICMS 

objetivando os mesmos pontos de alteração: (i) simplificar a legislação, mediante a unificação 

da legislação e das alíquotas; e (ii) medidas para eliminar a guerra fiscal. No mesmo sentido, 

o então Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 2013, novamente tentou reivindicar as 

alterações necessárias para melhoria da sistemática do ICMS, defendendo a necessidade de 

uma legislação unificada, a fim de impedir os efeitos negativos que tal tributo acaba gerando 

na produção,229 no entanto, tais propostas não foram levadas a cabo, sendo que a sistemática 

desse tributo permanece descentralizada até hoje. 

Diante disso, podemos constatar que a problemática decorrente da descentralização 

normativa desse imposto é reconhecida pelo próprio Governo que, por inúmeras vezes, tentou 

modificar tal estrutura para garantir a uniformização desse imposto que possui caráter 

nacional, no entanto, todas as tentativas se mostraram infrutíferas em decorrência da oposição 

política, em nítida contrariedade aos ditames constitucionais que prezam pela eficiência do 

sistema. 

Nesse sentido, vale mencionar o entendimento exposto por Murilo de Oliveira 

Junqueira em seu estudo sobre a falta de aprovação das reformas tributárias que são sugeridas 

no Brasil, no qual apresenta a conclusão de que não são levadas a cabos tais reformas em 

decorrência das grandes alterações que são propostas. Tal conclusão pode ser verificada do 

trecho abaixo: 

 
Todas procuram unificar a legislação do ICMS, proibir a guerra fiscal, instituir o 
princípio do destino, reformar as vinculações constitucionais, aumentar a 
progressividade e a eficiência do sistema. Mas, acima de tudo, buscam fazer grandes 
alterações estruturais no sistema tributário. A grande quantidade de propostas leva 
ao surgimento de muitas clivagens. Como é muito difícil para os negociadores 
operarem em tantas dimensões diferentes, surgem incertezas quanto ao resultado 
final da reforma, aumentando a aversão ao risco dos atores.230 
 

Depreende-se da conclusão do estudo apresentado que deveria o Governo propor 

modificações graduais a fim de tentar modificar o sistema tributário para que se torne mais 

                                                 
228 Notícia veiculada em 16/03/2001 no site do Ministério da Fazenda.  Disponível em 
<http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias/2001/r010316/?searchterm=%22reforma%20tribut%C3%A1ria
%22> . 
229 Notícia veiculada em 21/03/2013 no site do Ministério da Fazenda. Pretendia o então Ministro da Fazenda 
que a Proposta prevista no Projeto de Resolução 1/2013 e na Medida Provisória 599/2012 fossem aprovadas para 
que houvesse as alterações necessárias na sistemática de arrecadação do ICMS.  Disponível em 
<http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias/2013/marco/ministro-afirma-que-icms-e-o-tributo-que-mais-
atrapalha-a-producao/?searchterm=%22refor%E2%80%A6> .  
230 JUNQUEIRA, Murilo de Oliveira. O Nó Tributário: porque não se aprova uma reforma tributária no Brasil. 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras  e Ciências Humana - USP, São Paulo, 2010.  
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eficiente. Além disso, no que concerne ao ICMS, o estudo apurou que em todas as propostas 

de reformas tributárias são sugeridas alterações para centralizar a legislação desse tributo, de 

modo que podemos concluir que a descentralização normativa acarreta os grandes problemas 

que hoje se tentam solucionar.  

Como vemos, a intenção de ver reformada a sistemática do ICMS não é nova, sendo 

objeto de várias reformas tributárias. No entanto, tal modificação deixa de obter êxito por 

falta de interesse dos Governos Estaduais, em razão da incerteza da arrecadação que um novo 

imposto poderia trazer. Nesse contexto, ao constatarmos que em todas as reformas se 

procurou unificar a legislação desse tributo, reforçamos nosso entendimento de que a 

descentralização normativa acarreta consequências negativas, levando ao descumprimento do 

artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que a estrutura descentralizada se afasta da 

eficiência exigida pela Magna Carta.  
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CONCLUSÃO - INEFICIÊNCIA DA ESTRUTURA NORMATIVA DO 

ICMS 

 

A eficiência é um dos princípios norteadores da Administração Pública, 

expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Por se tratar de um princípio 

constitucional, sua observação se faz obrigatória pelas Autoridades Públicas, uma vez que os 

princípios constitucionais são as diretrizes fundamentais de nosso ordenamento jurídico, razão 

pela qual não se trata de meras recomendações aos legisladores infraconstitucionais. 

Diante disso, o sistema tributário, ao ser estruturado, não pode se afastar do princípio 

da eficiência, ou seja, no caso sob estudo podemos afirmar que a estrutura jurídica do ICMS 

deve obrigatoriamente ser pautada para garantir a eficiência desse tributo, sob pena de 

violação dos ditames constitucionais. 

Nesse contexto, a eficiência como disposta pelo legislador constituinte, deve ser 

compreendida tanto como a eficiência econômica quanto a eficiência jurídica deste tributo. 

Com relação à eficiência da estrutura jurídica, tal tributo deve estar pautado nas linhas 

norteadoras da Constituição Federal, a fim de garantir que os princípios e os valores 

constitucionais sejam observados.231 Por sua vez, a compreensão econômica do conceito de 

eficiência requer que a estrutura do sistema tributário seja organizada, de forma a garantir a 

maximização de resultados, de modo que a tributação seja feita de maneira a permitir os 

melhores métodos de arrecadação e de cumprimento por parte dos contribuintes, sem que haja 

burocratização e complexidade que poderiam ser evitadas. 

No que concerne ao ICMS, pudemos constatar que tal tributo, como estruturado, 

afasta-se do princípio da eficiência por se tratar de um tributo com caráter nacional com uma 

estrutura normativa descentralizada. Isto porque a problemática da presente questão gira em 

torno da competência do ICMS ser determinada pela Constituição Federal como estadual, de 

modo que cada um dos 27 Estados Federativos e o Distrito Federal legislam, de forma 

relativamente autônoma, sobre esse imposto, conforme se depreende do artigo 155, II da 

Constituição Federal. 

Nesse contexto, o legislador constituinte determinou a utilização da lei complementar 

tal qual prevista no artigo 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal para 

centralização da regulamentação das normas gerais do ICMS, com o intuito de que os 

Estados-membros, quando da edição das leis instituidoras deste imposto, pudessem se utilizar 
                                                 
231 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 354. 
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de uma diretriz centralizadora, de modo que o imposto fosse instituído de maneira uniforme 

peles entes competentes. 

Ocorre que, conforme foi demonstrado, tal norma não tem o condão de centralizar as 

questões que tornariam ineficiente este tributo, na medida em que seu âmbito de atuação é 

restrito: dispõem, apenas, quanto às normas gerais relativas à instituição do ICMS (i.e. fato 

gerador, base de cálculo e contribuintes), não afastando a autonomia dos Estados e do Distrito 

Federal em face dos temas que, efetivamente, geram os conflitos, o que resulta na diminuição 

da eficiência do ICMS. Isto porque a existência de diversas normas tratando de forma diversa 

sobre essas questões acabam por gerar litígios e complexidade para cumprimento das regras 

por parte dos contribuintes. 

Assim, ficou demonstrado que em decorrência da legislação infraconstitucional de 

cada Estado da Federação poder legislar de forma autônoma quanto ao ICMS, temos 27 

legislações diversas de instituição desse tributo, cada qual com sua peculiaridade, o que por si 

só demonstra que a Administração Pública utiliza de diversos recursos para a instituição desse 

imposto, o que acarreta a complexidade desse sistema.  

Nesse aspecto, foi demonstrado que o próprio Governo Federal, ao propor inúmeras 

reformas para este imposto se tornar mais centralizado e uniforme, constatou que os 

problemas decorrentes desta estrutura não alcançam apenas os contribuintes, mas, também, o 

Fisco, à medida em que existe uma fiscalização descentralizada exigindo que cada ente 

federativo organize seu maquinário administrativo para fiscalização e arrecadação.232 

Não obstante a complexidade decorrente da descentralização normativa que acarreta 

um grande número de normas existentes para instituição do ICMS em cada Estado, o fato é 

que a Lei Complementar nº 87/96, que deveria tratar dos assuntos problemáticos e traçar as 

diretrizes necessárias para que haja a instituição uniforme desse tributo, é falha, na medida em 

que, conforme restou demonstrado, acaba por delegar aos entes federativos competência que 

lhe foi outorgada pela Constituição Federal no que concerne à sistemática da substituição 

tributária. Como analisado, tal instrumento delega aos entes federativos a definição dos 

produtos, da base de cálculo e dos deveres instrumentais dessa sistemática, o que permite a 

existência de diversas legislações diversas sobre o tema. 

Ademais, tal norma fora omissa quanto às diretrizes para a concessão de incentivos 

fiscais, de modo que permanece em vigor, atualmente, a Lei Complementar nº 24/75, a qual, 

                                                 
232 BRASIL. Ministério da Fazenda. Cartilha - reforma tributária. Brasília, DF, 28 fev. 2008. Disponível 
em:<http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf>. 
Acesso em:15/05/2016, p. 06.  
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frise-se, fora editada com base em outra Constituição Federal, de forma que as normas 

coercitivas ali previstas não foram recepcionadas pelo novo ordenamento jurídico em razão de 

contrariarem seus preceitos. Somado a isto, o Confaz, órgão cuja competência seria de 

celebrar os convênios que tratam sobre a concessão de benefício fiscal, não possui condições 

de obrigar os entes federativos que, de forma unânime, aceitem tratar sobre determinados 

incentivos fiscais, nem muito menos possui condição de punir o ente federativo que deixe de 

observar a necessidade da existência de um convênio aceito de forma unânime para conceder 

um benefício fiscal. 

Dessa forma, conforme demonstrado do levantamento dos litígios existentes,  

pudemos constatar que a maior parte dos questionamentos que envolve o ICMS decorre da 

discussão quanto à concessão irregular de benefícios fiscais, bem como decorrem da 

complexidade do adimplemento das diversas regras previstas para a sistemática de 

substituição tributária, de modo que foi constatado que gera controvérsia a definição de base 

de cálculo, a possibilidade de restituição do montante recolhido a maior, bem como do 

pagamento de eventual complemento de imposto pago a menor, a definição de produtos 

incluídos na sistemática que não era uniforme para todos os entes federativos, entre outras 

questões instrumentais que, caso existisse uma única norma centralizadora, tais litígios 

deixariam de existir. 

Assim, por inexistir uma norma que defina de forma exaustiva a instituição do ICMS, 

bem como que tenha condão coercitivo para obrigar os Estados e o Distrito Federal a 

exercerem sua autonomia de instituir este tributo de forma uniforme, o ICMS se torna um 

imposto de alta complexidade, dificultando a adimplência por parte dos contribuintes e 

gerando diversos questionamentos em âmbito judicial. 

Dessa forma, constatamos que as normas jurídicas dessa estrutura não alcançaram o 

objetivo do legislador constitucional em definir um arquétipo específico para que o ente 

competente pudesse instituir o ICMS de forma uniforme, determinando que questões 

controversas fossem definidas por meio de uma Lei Complementar. 

Tal estrutura procurou dirimir qualquer conflito que o ICMS poderia gerar em 

decorrência de sua abrangência nacional mesmo sendo um imposto de competência Estadual e 

Distrital. Ocorre que essa estrutura normativa não alcança o objetivo desejado pelo legislador 

constitucional visto que não tem o condão de prevenir os conflitos entre as normas de cada 

ente federativo, de modo que tal tributo não alcança a eficiência necessária e exigida pela 

Constituição Federal. Neste sentido, o professor Celso Antônio Bandeira De Mello leciona: 
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 
representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-
se toda a estrutura nelas esforçada.233 

 

Portanto, a existência de uma estrutura normativa complexa e descentralizada impede 

o alcance da eficiência que deve ser observada pela Administração Pública, nos termos do 

artigo 37 da Constituição Federal, violando um princípio constitucional que se caracteriza 

como comando obrigatório, conforme ensinamentos acima transcritos. Com isso, as normas 

que regulamentam e instituem o ICMS não estão de acordo com os ditames constitucionais, 

de modo que deixam de ser aplicadas corretamente para garantir a harmonia do sistema. 

Nesse sentido, Clélio Chielsa nos lembra que as normas precisam estar de acordo com 

os princípios basilares para que haja um sistema ordenado: 

 

Sabe-se que é pressuposto inafastável para boa funcionalidade do sistema jurídico 
que suas normas sejam corretamente aplicadas, que a sua interpretação seja 
consentânea com os princípios basilares do sistema. É preciso que suas unidades 
normativas não sejam vistas como um amontoado caótico de elementos, mas como 
um sistema ordenado que tem uma finalidade a cumprir.234 

 

Assim, a estrutura atual impede o sistema ordenado e, como consequência, não 

maximiza os resultados dessa arrecadação já que onera tanto o erário público quanto o 

contribuinte em decorrência da descentralização normativa ocasionada pela autonomia dos 

entes federados com competência para instituir este imposto. 

Insta mencionar que, conforme fora demonstrado no presente estudo, esta 

problemática fora constatada pelo próprio Governo Federal que por inúmeras vezes tentou 

emplacar uma reforma tributária, sugerindo a alteração dessa estrutura para uma centralizada 

no poder da União, com a finalidade de acabar com as externalidades negativas que têm 

gerado a descentralização normativa. 

Apesar de tais tentativas não terem obtido sucesso, é fato que o debate sobre a reforma 

tributária do ICMS é de extrema relevância, pois envolve um dos tributos de maior 

representação arrecadatória. Desse modo, a diminuição nos conflitos existentes em 

                                                 
233 MELLO, C. A. B. de. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 748. 
234 CHIESA, C. ICMS: Sistema Constitucional Tributário - Algumas inconstitucionalidade da LC 87/96. São 
Paulo: LTR, 1997, p. 115. 
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decorrência de uma possível falha normativa garantiria uma maior segurança jurídica à 

estrutura, de modo a permitir maior eficiência desse tributo. 

Como vimos, todas as reformas tributárias tiveram em comum a tentativa de retirar a 

autonomia plena dos Estados e do Distrito Federal para instituir e dispor sobre os deveres 

instrumentais do ICMS, com a finalidade de garantir uma estrutura normativa centralizada. 

Contudo, tais propostas não obtiveram êxito em decorrência da forte oposição dos governos 

estaduais quanto aos possíveis resultados que a falta de autonomia para arrecadação deste 

tributo pudesse gerar a longo prazo,235 à medida que este tributo representa importante fonte 

de renda desses entes federativos. 

No entanto, a incerteza de eventual falta de repartição dessa receita não pode se 

sobrepor ao fato de que a estrutura atual contraria os ditames constitucionais, na medida em 

que não atinge a eficiência desejada, a qual seria possível ser atingida com a existência de 

normas centralizadoras que diminuíssem os conflitos existentes, os quais, conforme foi 

possível verificar do levantamento realizado no presente estudo, decorrem da autonomia dos 

entes federativos poderem legislar em decorrência da competência tributária definida pela 

Magna Carta somado à inexistência de uma norma centralizadora prevendo, de forma 

exaustiva, as diretrizes para que houvesse a instituição de forma uniforme das obrigações 

decorrente desse imposto. 

 
Portanto, restou demonstrado que a maior parte dos conflitos que envolvem o ICMS 

decorrem da descentralização normativa que não permite a unidade na instituição desse 

imposto de caráter nacional. Assim, em decorrência da descentralização normativa garantida 

pela competência tributária dos Estados e do Distrito Federal para instituição do ICMS e 

somada pelo fato de a Lei Complementar nº 87/96 não atingir a finalidade de garantir a 

instituição unificada do ICMS, temos que a eficiência exigida pela Magna Carta não é 

atingida por esse imposto. 

 

                                                 
235 Importante ressaltar a conclusão apresentada por Murilo de Oliveira Junqueira que nos lembra: “as três 
propostas analisadas compartilham os principais pontos. Todas procuram unificar a legislação do ICMS, proibir 
a guerra fiscal, instituir o princípio do destino, reformar as vinculações constitucionais, aumentar a 
progressividade e a eficiência do sistema. Mas, acima de tudo, buscam fazer grandes alterações estruturais no 
sistema tributário. A grande quantidade de propostas leva ao surgimento de muitas clivagens. Como é muito 
difícil para os negociadores operarem em tantas dimensões diferentes, surgem incertezas quanto ao resultado 
final da reforma, aumentando a aversão ao risco dos atores.”  
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ANEXO A 

ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 



Contagem de Grupo

Litigio decorre em razão da norma descentralizada Total

Não 36

Sim 70

Total Geral 106

Contagem de Grupo

Grupo Total

sem relação com o estudo 17

interpretação da norma 19

incentivos fiscais em desconformidade com regras do CONFAZ 14

regras de ST descentralizada 45

exigência de obrigações 11

Total Geral 106

Estados
Litígios 

envolvidos 

Acre 3

Alagoas 3

Amapá 5

Amazonas 1

Bahia 6

Ceará 6

Distrito Federal 7

Espírito Santo 3

Goiás 10

Maranhão 5

Mato Grosso 7

Mato Grosso do Sul 6

Minas Gerais 15

Pará 7

Paraíba 3

Paraná 6

Pernambuco 6

Piauí 4

Rio de Janeiro 14

Rio Grande do Norte 4

Rio Grande do Sul 15

Rondônia 3

Roraìma 3

Santa Catarina 6

São Paulo 14

Sergipe 5

ANÁLISE DOS PROCESSOS

34%

66%

Litigio decorre em razão da norma descentralizada

Não Sim

sem relação com o 
estudo
16%

interpretação da 
norma
18%

incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ
13%

regras de ST 
descentralizada

43%

exigência de 
obrigações

10%

Grupos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Entes federativos envolvidos nas discussões 



Processo Data da Publicação Espécie Ementa/Assunto
Órgão 

Julgador
Matéria Tributária - ICMS  

Litígio decorre em 
razão da norma 
descentralizada

Grupo

Justificativa: 
motivo para 

enquadrar no 
grupo classificado

Ente Federativo 
envolvido 

EDcl no HC 196262 / MG 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO HABEAS CORPUS
2011/0022593-0

19/12/2014 Penal

PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 
MODIFICATIVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. GUERRA FISCAL ENTRE  ESTADOS FEDERADOS. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, por 
construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Constatada a existência de omissão no julgado acerca da atipicidade da conduta, a questão deve ser alvo de enfrentamento. 3. O 

trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus constitui "medida excepcional, só admitida quando restar rovada, inequivocamente, sem a necessidade de 
exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 
materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014). 4. Hipótese em que os embargantes foram denunciados pela prática dos delitos 

descritos nos artigos 1º, IV, e 2º, II, da Lei 8.137/1990, por duas vezes, porque teriam reduzido o valor a pagar a título de ICMS-ST em operações interestaduais de compra e venda de 
baterias automotivas. 5. Situação que retrata a guerra fiscal entre estados federados, consubstanciada na concessão de incentivo fiscal a uma das partes da operação comercial, sem 

amparo em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, conforme determina a LC n. 24/1975. 6. "A guerra fiscal não se limita à alocação dos empreendimentos. Mesmo quando definidos os 
lugares de instalação, os embates continuam quando as unidades começam a funcionar, pois é comum a circulação de mercadorias entre estabelecimentos de Estados distintos, ensejando 

discussão acerca da validade e do abatimento do crédito relativo à operação anterior (entrada) na operação subsequente (saída), o que, caso não existisse o conflito, deveria ser aceito 
normalmente, em face do princípio da não-cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, CF/88)." (FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A Extrafiscalidade e a Concretização do Princípio da Redução 

das Desigualdades Regionais. Quartier Latin, São Paulo, 2010, p. 134). 7. Afasta-se a configuração do delito capitulado no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/1990, se os dados informados na nota 
fiscal são exatos e correspondem à realidade, refletindo fiel e cabalmente os detalhes da operação de compra e venda de mercadoria, com os lançamentos tributários exigidos por lei e já 
com pagamento antecipado e tempestivo do ICMS devido.8. O aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de diferenças de alíquotas interestaduais, ainda que possa ser passível de 

eventual condenação no âmbito fiscal (pagamento de créditos glosados), não caracteriza o delito descrito no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990. 9.  Não se pode imputar a prática de crime 
tributário ao contribuinte que recolhe o tributo em obediência ao princípio constitucional da não-cumulatividade, bem como mantém a  fidelidade escritural dentro das normas (em princípio) 

válidas no âmbito dos respectivos entes da Federação. 10. Embargos acolhidos, para não conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, de ofício, determinando o trancamento da ação 
penal por atipicidade da conduta.

5ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no RMS 44350 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA

2013/0387149-2

03/12/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. RESOLUÇÃO 3.166/2001 DA SECRETARIA DE 
FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESTRIÇÃO AO CREDITAMENTO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (ICMS) PELO ESTADO DE DESTINO EM FACE DE INCENTIVO FISCAL 

CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE IMPOSTO DEVIDO E RECOLHIDO. 1. Discute-se neste recurso ordinário se o estado de destino 
pode, com base em ato normativo por ele expedido (Resolução 3.166/2001 da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais), glosar o crédito de ICMS relativo a entrada de mercadoria vinda de 

outra Unidade da Federação que deixa de recolher o imposto na origem em face da concessão de benefício fiscal. 2. Não é o caso de aplicação da Súmula 266/STF, haja vista que a 
impetração busca, de forma preventiva, evitar novas autuações relativas à glosa de créditos de ICMS. 3.  Deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Fazenda, pois, na 
espécie, a violação do direito líquido e certo vindicado pela impetrante decorre diretamente de ato de responsabilidade dessa autoridade (Resolução 3.166/2001 da Secretaria de Fazenda 

de Minas Gerais), emitido no intuito de mitigar os efeitos de denominada "guerra fiscal", porquanto "veda a apropriação de crédito de ICMS nas entradas, decorrentes de operações 
interestaduais, de mercadorias cujos remetentes estejam beneficiados com incentivos concedidos em desacordo com a legislação de regência do imposto", gerando, portanto, efeitos 

concretos imediatos em relação ao creditamento do ICMS nas operações interestaduais. 4. Reza o art. 155, § 2º, I, da Constituição que o ICMS "será não-cumulativo, compensando-se o 
que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal". "A expressão montante cobrado, contida na segunda parte do art. 155, § 2º, I, da CF, deve ser juridicamente entendida como montante devido e, não, como montante efetivamente 
exigido (CARRAZZA, Roque Antonio, in ICMS, 13ª ed., Malheiros, São Paulo: 2009, pg. 358-361). Assim, nos casos em que o benefício fiscal concedido não importa isenção ou não-

incidência, o contribuinte faz jus o crédito integral do ICMS devido junto ao estado de origem. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.312.486/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
DJe 17/12/2012; EDcl no RMS 32.937/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/03/2012; RMS 31.714/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

19/09/2011; RMS 32.453/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/06/2011; REsp 1.125.188/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/05/2010. 5. 
"Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses (legítimos) entre os Estados periféricos e os centrais do sistema 
tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis" (RMS 38.041/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Seção, DJe 04/11/2013). 6. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Sim
incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ

Benefício fiscal sem 
aprovação de 

CONFAZ
Minas Gerais

RMS 38041 / MG
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2012/0105358-8

04/11/2013
Tributário e 

Administrativo

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. GUERRA FISCAL. TENSÃO CRIADA ENTRE OS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS FEDERADOS 
DO BRASIL. CONFAZ. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PELA VIA JURISDICIONAL, COM AFASTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.   A impropriamente 

denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos Estados eriféricos do capitalismo brasileiro, para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus 
territórios; a exigência de serem as Resoluções do CONFAZ aprovadas por unanimidade dá aos Estados centrais o poder de veto naquelas deliberações, assim cirando a tensão entre os 
sistemas tributários dos Estados Federados do Brasil. 2.   Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses (legítimos) 
entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis. 3.   Recurso 

provido.

1ª Seção Sim Sim
incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ

Benefício fiscal sem 
aprovação de 

CONFAZ
Minas Gerais

RMS 33524 / PI
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2011/0004872-3

07/03/2014
Tributário e 

Administrativo

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. GUERRA FISCAL. TENSÃO CRIADA ENTRE OS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS FEDERADOS 
DO BRASIL. CONFAZ. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PELA VIA JURISDICIONAL, COM AFASTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.   A impropriamente 

denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos Estados periféricos do capitalismo brasileiro, para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus 
territórios; a exigência de serem as Resoluções do CONFAZ aprovadas por unanimidade dá aos Estados centrais o poder de veto naquelas deliberações, assim cirando a tensão entre os 
sistemas tributários dos Estados Federados do Brasil. 2.   Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses (legítimos) 
entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis. 3.   Recurso 

provido.

1ª Seção Sim Sim
incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ

Benefício fiscal sem 
aprovação de 

CONFAZ
Piauí

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palavra - chave : GUERRA FISCAL



RMS 29568 / AM
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2009/0096410-0

30/08/2013 Tributário

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. ICMS. DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO E 

RECOLHIMENTO ANTECIPADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas praticado com base na Lei Complementar Federal nº 
123/2006 (que disciplinou, também, o Simples Nacional), o

qual exige, além do pagamento do Simples Nacional em documento único de arrecadação - em que já está inserido o ICMS (art. 13, VII, da LC
nº 126/2006) -, o recolhimento antecipado do ICMS no regime comum, sem nem mesmo abater o valor já recolhido no referido sistema especial (Simples Nacional). Requerimento para que 

seja garantido à impetrante, ora recorrente, o direito de se recolher, quanto ao ICMS, apenas "aquele inserido no bojo do 'Simples Nacional'", objeto de um único documento de arrecadação 
(art. 13, VII, da LC nº 126/2006), excluindo-se a antecipação. 2. Os arts. 146, III, "d" e parágrafo único, e 170, IX, da Constituição Federal revelam que o Simples Nacional não se define 

como novo tributo, mas como um sistema - considerado em seu todo - mais benéfico de cobrança de impostos já existentes, favoravelmente às microempresas e às empresas de pequeno 
porte. Tem-se, assim, o sistema comum, nele inseridos os não optantes, e o sistema especial denominado Simples Nacional, integrado pelas empresas optantes. 3. Importa, no caso em 
debate, o sistema como um todo, não a forma pela qual cada tipo de imposto é cobrado isoladamente, sendo inviável acolher a pretensão da recorrente de cindir o Simples Nacional para 
afastar a antecipação do ICMS prevista no § 1º, inciso XIII, alínea "g", do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 123/2006. Em outras palavras, aplicam-se todas as normas do Simples 
Nacional ou nenhuma, não se admitindo a criação de um sistema híbrido, um tertium genus para efeito da cobrança de tributos das MEs e das EPPs, formado, apenas, pelas normas mais 

benéficas, extraídas do sistema comum e do sistema especial.
4. Ausência de contrariedade aos princípios constitucionais da igualdade e da capacidade contributiva, salientando-se que a optante pelo Simples Nacional é, sempre, beneficiada em 

relação às empresas médias ou de grande porte. 5. Nos termos do art.  art. 13, VII e § 1º, "g", da Lei nº 123/2006, em determinadas hipóteses, caberá ao contribuinte ou responsável, a 
título de ICMS, pagar um determinado percentual no documento único de arrecadação e, ainda, antecipá-lo "nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do 

recolhimento". Com
efeito, não se cuida de um bis in idem, mas, sim, da obrigação de recolher um único imposto (ICMS) calculado parte de uma forma e parte de outra, somando-se as importâncias alcançadas, 

inexistindo dupla tributação. 6. Princípio da não cumulatividade não violado, sendo absolutamente desnecessário abater da antecipação o valor do ICMS incluído no "documento único" 
previsto no caput do art. 13. 7. Inaplicável o art. 152 da Constituição Federal, o qual busca, tão somente, impedir a chamada "guerra fiscal", não tratada neste feito. Discute-se nos 

presentes autos a simples opção de enquadramento no Simples Nacional e a consequente obrigação de se submeter às suas regras, integralmente. 8. Não se estando diante da criação ou 
majoração de tributos, mas de um regime mais benéfico de tributação, não incide a norma do 150, II, "b" e "c", da Constituição Federal, pertinente ao princípio da anterioridade. Ademais, a 

Lei Complementar nº 123/2006 foi publicada em 15.12.2006, entrando em vigor, na parte relativa ao "regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte" somente em 1º 
de julho de 2007, conforme disposto no art. 88 da própria Lei Complementar (texto original). Assim, mesmo não se cuidando de instituição ou de majoração de tributos, o referido diploma 

satisfaz o mencionado art. 150. 9. Recurso ordinário não provido.

2ª Turma Sim Não interpretação da norma

possibilidade de se 
afastar a 

antecipação do 
ICMS prevista no § 

1º, inciso XIII, alínea 
"g", do art. 13 da Lei 

Complementar 
Federal

RMS 39554 / CE
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2012/0241391-0

10/05/2013 Tributário

TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MULTA. LEI SUPERVENIENTE. 
RETROATIVIDADE BENIGNA. 1. O benefício fiscal de redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, sendo devido o estorno proporcional do crédito de ICMS, nos termos do art. 

155, § 2º, II, "b", da CF, não havendo falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Precedentes do STF. 2. Os convênios do ICMS têm a função de uniformizar, em âmbito nacional, a 
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais pelos Estados (art. 155, § 2°, XII, "g", da CF/1988). Em última análise, trata-se de instrumento que busca conferir tratamento federal 

uniforme em matéria de ICMS, como forma de evitar a denominada guerra fiscal. 3. Nos termos da cláusula primeira, § 1°, do Convênio ICMS 128/1994, ficam os Estados e o Distrito 
Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único do Convênio ICM 66/88, de 14 de dezembro de 1988, nas operações de 
que trata o caput desta cláusula. 4. A teleologia do instituto e a própria literalidade da norma revelam que a hipótese é de mera autorização, de modo que não há obstáculo a que a legislação 
estadual impeça o aproveitamento integral do crédito. 5. O art. 106, II, "c", do CTN, estabelece que a lei tributária deve retroagir quando cominar penalidade menos severa que a prevista na 

lei vigente ao tempo da sua prática, razão pela qual há que ser reduzida a sanção, nos termos do superveniente Decreto 27.487/2004. 6. Recurso Ordinário parcialmente provido.

2ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 

estorno do crédito 
em decorrência da 

redução da base de 
cálculo de produto 

destinado para cesta 
básica

Ceará

AgRg no REsp 1290193 / SE
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2011/0259879-5

26/08/2013 Previdenciário

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA IRREGULAR. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta 

Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é inaplicável o artigo 543-C do diploma processual civil para fins de sobrestar o julgamento, nesta Instância, dos 
recursos especiais afetados como representativos da controvérsia. 2. É incabível a execução fiscal para cobrar benefícios previdenciários pagos indevidamente. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. 

5ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

EDcl no HC 196262 / MG 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO HABEAS CORPUS
2011/0022593-0

19/12/2014 Penal

PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 
MODIFICATIVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. GUERRA FISCAL ENTRE  ESTADOS FEDERADOS. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, por 
construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Constatada a existência de omissão no julgado acerca da atipicidade da conduta, a questão deve ser alvo de enfrentamento. 3. O 

trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus constitui "medida excepcional, só admitida quando restar rovada, inequivocamente, sem a necessidade de 
exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 
materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014). 4. Hipótese em que os embargantes foram denunciados pela prática dos delitos 

descritos nos artigos 1º, IV, e 2º, II, da Lei 8.137/1990, por duas vezes, porque teriam reduzido o valor a pagar a título de ICMS-ST em operações interestaduais de compra e venda de 
baterias automotivas. 5. Situação que retrata a guerra fiscal entre estados federados, consubstanciada na concessão de incentivo fiscal a uma das partes da operação comercial, sem 

amparo em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, conforme determina a LC n. 24/1975. 6. "A guerra fiscal não se limita à alocação dos empreendimentos. Mesmo quando definidos os 
lugares de instalação, os embates continuam quando as unidades começam a funcionar, pois é comum a circulação de mercadorias entre estabelecimentos de Estados distintos, ensejando 

discussão acerca da validade e do abatimento do crédito relativo à operação anterior (entrada) na operação subsequente (saída), o que, caso não existisse o conflito, deveria ser aceito 
normalmente, em face do princípio da não-cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, CF/88)." (FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A Extrafiscalidade e a Concretização do Princípio da Redução 

das Desigualdades Regionais. Quartier Latin, São Paulo, 2010, p. 134). 7. Afasta-se a configuração do delito capitulado no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/1990, se os dados informados na nota 
fiscal são exatos e correspondem à realidade, refletindo fiel e cabalmente os detalhes da operação de compra e venda de mercadoria, com os lançamentos tributários exigidos por lei e já 
com pagamento antecipado e tempestivo do ICMS devido.8. O aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de diferenças de alíquotas interestaduais, ainda que possa ser passível de 

eventual condenação no âmbito fiscal (pagamento de créditos glosados), não caracteriza o delito descrito no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990. 9.  Não se pode imputar a prática de crime 
tributário ao contribuinte que recolhe o tributo em obediência ao princípio constitucional da não-cumulatividade, bem como mantém a  fidelidade escritural dentro das normas (em princípio) 

válidas no âmbito dos respectivos entes da Federação. 10. Embargos acolhidos, para não conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, de ofício, determinando o trancamento da ação 
penal por atipicidade da conduta.

5ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no RMS 39406 / PA
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA

2012/0231332-0

02/12/214 Tributário

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. ICMS. PROTOCOLO CONFAZ 21/2011. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E DO GOVERNADOR. ATOS REPUTADOS COMO COATORES NÃO INSERIDOS EM SUAS COMPETÊNCIAS. 
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico no âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no sentido de reconhecer-se a ilegitimidade do 

Secretário de Estado da Fazenda e do Governador para figurar em polo passivo de mandado de segurança no qual se discuta a validade de atos de fiscalização e lançamento fiscais 
relativos à aplicação do Protocolo Confaz 21/2011. II - A Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a

decisão agravada. III - Agravo regimental improvido.

1ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 
Instituição de novas 
regras de cobrança

Mato Grosso do Sul

Palavra - chave : BENEFÍCIO FISCAL IRREGULAR

Palavra - chave : CONFAZ



AgRg no RMS 39587 / MS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA

2012/0234258-7

24/09/2014 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DF. SEGURANÇA. DECRETO 13.162/2011. PROTOCOLO CONFAZ 21/11. ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DA 
EMPRESA IMPETRANTE. PEDIDO GENÉRICO. ATAQUE AO CARÁTER NORMATIVO INADMISSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado 

de Segurança no qual os recorrentes buscam impedir que o Estado do Mato Grosso do Sul, por meio das autoridades coatoras, exija delas o pagamento do tributo inconstitucional criado 
pelo Protocolo ICMS CONFAZ 21/11, que se encontra em plena vigência, incidente sobre as vendas realizadas diariamente pelas impetrantes, por telefone ou internet. 2. O Tribunal de 

Justiça acolheu a preliminar de carência de ação alegada pelo Estado, extinguindo, por conseguinte, o presente mandamus, sob o fundamento de que "o presente writ, de fato, não ataca 
atos concretos passados e tampouco atos futuros determináveis, tendo em vista que, segundo se infere do próprio pedido, a impetrante requer a concessão de uma ordem judicial com 
objetivo de normalizar, através de um comando geral e abstrato, situações futuras e indeterminadas" (fls. 407-408, e-STJ). 3. Na hipótese em exame, o que se tem é um ataque direto e 

frontal ao conteúdo da norma, e é por isso que não se mostra possível a comprovação, de plano, de direito líquido e certo a ser tutelado. Aplicação da Súmula 266/STF.
4. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo 
espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 5. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a 
extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, o que não ocorreu na espécie. 6. Deve ser mantido o acórdão recorrido, em face da ausência de demonstração de 

ofensa a direito líquido e certo, a ser amparado pela via do mandamus. 7. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 
Instituição de novas 
regras de cobrança

Mato Grosso do Sul

AgRg no RMS 45274 / MS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA

2014/0063181-7

18/08/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO ESTADUAL  3.162/2011 E PROTOCOLO CONFAZ 
21/2011. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POR SE 

TRATAR DE IMPETRAÇÃO QUE VISA EVITAR A PRÁTICA DE LANÇAMENTO FISCAL. PRECEDENTES. I. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI 
PARGENDLER, DJU de 16/02/1998), deixou anotado que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os orgãos 

subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito". II. Especificamente em mandados de 
segurança análogos, oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a Segunda Turma do STJ, ao julgar, sob a relatoria do Ministro ARI PARGENDLER, tanto o RMS 

40.373/MS (DJe de 14/05/2013), quanto o RMS 38.960/MS (DJe de 22/05/2013), proclamou que o respectivo Secretário de Estado da Fazenda não está legitimado a figurar, como 
autoridade coatora, em

mandados de segurança que visam evitar a prática de lançamento fiscal. A Primeira Turma do STJ, ao julgar igualmente o RMS 37.270/MS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 
22/04/2013), decidiu, ao apreciar espécie análoga, que não compete diretamente ao Secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, mas, sim, aos Agentes Fiscais, a fiscalização 

e a cobrança do ICMS, na hipótese prevista no Decreto Estadual 13.162/2011 e no Protocolo CONFAZ 21/2011, conforme a inteligência dos arts. 219, § 1º, incisos I e II, da Lei Estadual 
1.810/97 (Código Tributário Estadual), e 123, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto Estadual 9.203/1998 (Regulamento do ICMS). III. No caso, é inaplicável a teoria da encampação, na medida em que 
a indevida presença do Secretário de Estado da Fazenda no polo passivo do mandado de segurança modifica a regra de competência jurisdicional, disciplinada pela Constituição Estadual 

(art. 114, II, b). IV. Agravo Regimental improvido.

2ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 
Instituição de novas 
regras de cobrança

Mato Grosso do Sul

REsp 1402295 / MT
RECURSO ESPECIAL

2013/0298705-9
24/10/2013 Tributário

TRIBUTÁRIO. ICMS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. DIFERENCIAL DE ICMS. PROTOCOLO CONFAZ 21/11 E DECRETO ESTADUAL. MATÉRIA APRECIADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM 
SOB ÓTICA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. SUPOSTA OFENSA A SÚMULA JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE 

DO APELO NOBRE. 1. A conclusão do acórdão proferido pela instância de origem a partir da interpretação de norma constitucional não pode ser avaliada no âmbito do apelo nobre. 2. 
Examinar lei local é medida inviável nesta sede, a teor de entendimento firmado na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Tese de afronta a entendimento consolidado em súmula de jurisprudência não autoriza o manejo do recurso especial. 4. Recurso especial não conhecido. 

2ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 
Instituição de novas 
regras de cobrança

Mato Grosso 

REsp 1383350 / PA
RECURSO ESPECIAL

2013/0058875-7
26/09/2013 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. OMISSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA 
AÇÃO. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. CABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de 

Segurança impetrado com a finalidade de afastar a exigência de ICMS, pelo Estado do Pará, sobre operações interestaduais de comercialização de mercadorias adquiridas em loja virtual na 
Internet por  onsumidor final não contribuinte do imposto domiciliado naquele ente federativo. 2. O Tribunal a quo deferiu a liminar, nos termos do pedido inicial, para determinar que a 

autoridade indicada como coatora - o Secretário de Estado da Fazenda - não exija o pagamento do tributo, na forma do Protocolo CONFAZ 21/2011 e do Decreto Estadual 79/2011, e para 
suspender a exigibilidade do crédito constituído. 3. A análise da preliminar de violação do art. 535 do CPC permite concluir que assiste razão ao recorrente, no que concerne à omissão 

apontada às fls. 297-299 quanto aos seguintes temas: a) ilegitimidade passiva da autoridade coatora, por força da impossibilidade de a Teoria da Encampação ser aplicada quando 
acarretar modificação de competência jurisdicional; b) não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese. 4. Ambas as questões foram debatidas no Agravo Regimental e 

reiteradas nos aclaratórios (fls. 253-263), os quais, entretanto, não alcançaram êxito (fls. 283-286). A propósito, a matéria omitida diz respeito a preliminares de mérito e, por conseguinte, 
devem ser apreciadas anteriormente à investigação do próprio fumus boni iuris e do periculum in mora. 5. Desse modo, afigura-se indiscutível a existência de omissão sobre pontos 

fundamentais para o deslinde da controvérsia, os quais devem ser objeto de prequestionamento, requisito indispensável para que o STJ possa conhecer do Recurso Especial. 6. Recurso 
Especial provido para anular o acórdão recorrido.

2ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 
Instituição de novas 
regras de cobrança

Pará

RMS 38041 / MG
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2012/0105358-8

04/11/2013
Tributário e 

Administrativo

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. GUERRA FISCAL. TENSÃO CRIADA ENTRE OS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS FEDERADOS 
DO BRASIL. CONFAZ. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PELA VIA JURISDICIONAL, COM AFASTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.   A impropriamente 

denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos Estados periféricos do capitalismo brasileiro, para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus 
territórios; a exigência de serem as Resoluções do CONFAZ aprovadas por unanimidade dá aos Estados centrais o poder de veto naquelas deliberações, assim cirando a tensão entre os 
sistemas tributários dos Estados Federados do Brasil. 2.   Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses (legítimos) 

entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis. 3. Recurso 
provido.

1ª Seção Sim Sim
incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ

Glosa de crédito de 
ICMS em razão de 

benefício fiscal 
concedido pelo ente 
federado de origem 
da mercadoria sem 

observância das 
regras do CONFAZ.

Minas Gerais

RMS 33524 / PI
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2011/0004872-3

07/03/2014
Tributário e 

Administrativo

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. GUERRA FISCAL. TENSÃO CRIADA ENTRE OS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS FEDERADOS 
DO BRASIL. CONFAZ. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PELA VIA JURISDICIONAL, COM AFASTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.   A impropriamente 

denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos Estados periféricos do capitalismo brasileiro, para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus 
territórios; a exigência de serem as Resoluções do CONFAZ aprovadas por unanimidade dá aos Estados centrais o poder de veto naquelas deliberações, assim cirando a tensão entre os 
sistemas tributários dos Estados Federados do Brasil. 2.   Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses (legítimos) 
entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis. 3.   Recurso 

provido.

1ª Seção Sim Sim
incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ

Benefício fiscal sem 
aprovação de 

CONFAZ
Piauí

AgRg no AREsp 105071 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2011/0237740-0

06/09/2013
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535/CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO CONVÊNIO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM 
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ART. 19 DA LC 87/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não ocorreu ofensa ao art. 

535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à 
alegada ofensa ao convênio CONFAZ 156/94, porque o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 3. Quanto à 
alegação de afronta à Lei Estadual 6.763/75, o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local, pretensão 

insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF.
4. O art. 19 da Lei Complementar 87/96 não foi apreciado pelo Tribunal a quo, e, na petição dos embargos de declaração opostos na origem, sequer se indicou a violação a mencionado 

dispositivo legal. Incidência da Súmula 282/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

1ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 

discussão quanto a 
possibilidade do 

regulamento prever 
regras para 

aproveitamendo do 
crédito de ICMS

Minas Gerais



AgRg no REsp 1197495 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2010/0103408-0

30/08/2013 Tributário

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INOBSTANTE SEJAM ESSENCIAIS E SUJEITOS À COBRANÇA DE TARIFA, OS SERVIÇOS CONEXOS AO DE 
COMUNICAÇÃO (PREPARATÓRIOS, ACESSÓRIOS OU INTERMEDIÁRIOS) NÃO SE CONFUNDEM COM A ATIVIDADE FIM DE TRANSMISSÃO (EMISSÃO OU RECEPÇÃO) DE 

INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, ESTA SIM, SUJEITA AO ICMS. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA: RESP. 1.176.753/RJ, REL. MIN. MAURO CAMPBELL 
MARQUES, DJE 19.12.2012. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.   A prestação de serviços conexos ao de comunicação (que são 

preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade fim do processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de 
qualquer natureza, esta sim, passível de incidência pelo ICMS. 2.   Desse modo, a despeito de alguns deles serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e admitirem a 

cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço
público), por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS. Precedente: REsp. 
1.176.753/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2012, representativo da controvérsia. Ressalva do ponto de vista do Relator. 3.   Agravo Regimental desprovido.

1ª Turma Sim Não interpretação da norma
interpretação da 

norma

AgRg no RMS 34548 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA

2011/0094328-6

19/06/2013
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REGIME ESPECIAL ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão que denegou o 
pleito de reconhecimento de créditos de ICMS pagos a maior, por ter sido desconsiderada pela Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro a redução de base de cálculo do ICMS nos 
termos em que autorizado pelo Convênio CONFAZ 130/07, e a autorização para compensar os créditos então reconhecidos. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de 

mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 
37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013). 3. Hipótese em que as provas apresentadas com a petição do writ não se prestam 

ao fim almejado, precisamente porque não indicam de modo objetivo os pressupostos que amparam a pretensão recursal. Está, assim, evidenciado que a formulação de juízo quanto ao 
pedido da impetrante requer dilação probatória, o que não é possível na via processual do mandado de segurança, que pressupõe a pré-constituição da prova. Agravo regimental improvido.

2ª Turma Sim Sim sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

Rio de Janeiro

AgRg no RMS 39596 / CE
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA

2012/0238759-9

02/04/2013
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO 30.542/2011 DO ESTADO DO CEARÁ. 
PROTOCOLO ICMS 21/2011. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança pelo qual a 

impetrante combate em caráter genérico e abstrato disposições contidas em decreto estadual (Decreto 30.542/2011, autorizado pelo Protocolo ICMS 21/2011) que faz incidir ICMS sobre as 
mercadorias adquiridas em outra Unidade da Federação por meio de comércio eletrônico. 2. Essa pretensão de cunho normativo fica evidenciada no pedido inicial, pelo qual a impetrante 
requer a concessão da ordem para "declarar a inconstitucionalidade do Decreto nº 30.542, de 2011, e ilegalidade do Protocolo ICMS CONFAZ nº 21/2011 e, por consequência, declarar 

inexigível o ICMS nos termos do referido Decreto". 3. Incide, pois, na espécie, o óbice contido na Súmula 266/STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 4. Agravo 
regimental não provido.

1ª Turma Sim Sim exigência de obrigações 
Instituição de novas 
regras de cobrança

Mato Grosso do Sul

REsp 1487376 / PE
RECURSO ESPECIAL

2014/0262128-8
03/02/2015 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
REGIME PRÓPRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter 

o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente (a
legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado). Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Depreende-se do acórdão recorrido 

que a decisão transitada em julgado, de natureza mandamental, impediu que a autoridade coatora continuasse a proceder ao desconto da contribuição por ocasião do pagamento dos 
vencimentos. Não houve determinação para que o

substituto legal tributário se responsabilizasse pela restituição do indébito. 3. A UFPE agia apenas como substituto legal tributário no recolhimento das contribuições previdenciárias, e não 
como sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Nesse caso, a União, a quem as contribuições eram destinadas, é a legitimada passiva para a demanda em que se pleiteia a restituição 

tributária. 4. Tal orientação está alinhada à ratio que inspirou os seguintes precedentes: REsp 1.152.707/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/2/2010; REsp 
1.059.355/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/9/2008; REsp 1.083.005/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2010. 5. Recurso Especial não 

provido.

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no REsp 1419382 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2013/0384876-5

02/12/2014
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNRURAL. ARTIGO 166 DO CTN. 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, QUANDO NÃO COMPROVADO QUE SUPORTOU O ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DO STJ. 1. À luz do art. 166 do Código Tributário Nacional - CTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial segundo o qual o 

responsável tributário, recolhedor, em tese, do crédito tributário por substituição processual, só tem legitimidade ativa ad causam para a ação de repetição de indébito, quando comprovar ter 
pago o tributo. Fora as hipótese do art. 166 do CTN, o responsável tributário não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, a restituição do tributo que recolheu. A respeito: EDcl no 

AgRg no REsp 1418303/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014; AgRg no REsp 1418207/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,  Segunda Turma, DJe 
02/05/2014; AgRg no REsp 1437789/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2014. 2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e 
suficiente para  dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 3. Tanto as razões do embargos aclaratórios, quanto as que embasam o recurso especial, 
deixam de impugnar o acórdão recorrido, no fundamento em que se apoiou o Tribunal de origem para negar a legitimidade da recorrente. A pretensão recursal, então, encontra óbice na 

Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no REsp 1370908 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2013/0053610-0

04/12/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO POR DECRETO. AFRONTA AO 
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126/STJ. ONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. De início, observa-se que as razões do 

agravo regimental não impugnam o fundamento da decisão agravada quanto à inviabilidade de análise da questão atinente à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Incide, 
no ponto, o óbice da Súmula 182 do STJ. 2. Inviável a modificação do acórdão recorrido para reconhecer a legalidade da notificação, visto que o acórdão envolve fundamento constitucional 

que não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, qual seja, não observância do princípio da reserva
legal, porquanto vedada a fixação de regime de tributação por substituição por meio de decreto. Incidência da Súmula 126/STJ. 3. Consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador frente às circunstâncias 
fáticas presentes nos autos, razão pela qual insuscetível de revisão em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba

honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Instituição da 

sistemática da ST
Santa Catarina

AgRg no REsp 1467221 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2014/0162969-3

12/11/2014 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA AGRAVANTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO DESTE 
TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. "Interpostos dois recursos 
pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa". (AgRg no 
AREsp 191.042/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 25/06/2014). 2. Por outro lado, não se revela viável, no caso, a execução provisória do acórdão 

proferido por este Tribunal (AgRg nos EDcl no REsp 770.964/GO),  tendo em vista a pendência de julgamento do recurso extraordinário (interposto no processo originário), o qual foi 
sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE 593.849/MG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9.10.2009), no qual se discute a possibilidade da 

restituição do ICMS pago ntecipadamente no regime de substituição tributária, ou seja, o próprio mérito do caso concreto. Ressalte-se que tal circunstância fundamentou o reconhecimento 
da ausência de afronta de decisão desta Corte, quando do julgamento do AgRg nos EDcl na Rcl 12.581/GO (1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.9.2013). 3. Agravo 

regimental não provido. Embargos de declaração não conhecidos.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Goiás

RMS 44239 / RJ
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2013/0368299-0

14/10/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. 1. A impetrante busca, pela via mandamental, combater em 
caráter genérico e abstrato disposições contidas em resolução estadual (Resolução SEFAZ 201/2009) que regulamenta o recolhimento do ICMS devido nas operações realizadas pelo 

regime da substituição tributária pelas as empresas optantes do Simples Nacional, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, ante o óbice contido na Súmula 266/STF. 2. 
Isso fica claro com a leitura da peça exordial, onde a impetrante desenvolve arrazoado suscitando, em síntese, o reconhecimento de inconstitucionalidade da referida resolução por violação 
ao princípio da legalidade (art. 150 da CF), visto que incorreria em exigência e aumento de tributo 3. Fica claro que o ato apontado como coator não é cobrança do tributo, mas a edição da 

norma regulamentadora da sistemática de tributação que é de caráter genérico e abstrato, porquanto voltada a todos os contribuintes optantes do Simples sediados naquela Unidade da 
Federação. Recurso ordinário improvido.

2ª Turma Sim Sim interpretação da norma

possibilidade de se 
afastar a 

antecipação do 
ICMS prevista no § 

1º, inciso XIII, alínea 
"g", do art. 13 da Lei 

Complementar 
Federal

Rio de Janeiro

Palavra - chave : SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



AgRg no REsp 1086951 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2008/0112296-3

17/10/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO. EXAME DE LEI
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO NOS MOLDES LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO 

PELO STF NA ADI 1.851/AL. 1. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local (Decretos Estaduais n.ºs 41.653/97, 42.039/97, 42.488/97 e 43.853/99 e Lei Estadual Paulista n.º 6.374/89), pretensão 

insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). 2. Não se conhece do recurso especial no 
tocante à alínea c do permissivo constitucional quando a divergência jurisprudencial não é demonstrada na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do 

RISTJ. 3. "A jurisprudência desta Corte, na aplicação da orientação do Supremo Tribunal Federal adotada na ADI 1.851-4/AL, entendeu que o referido precedente não se aplica aos Estados 
não signatários do Convênio 13/97, como é o caso do Estado de São Paulo, o qual, inclusive, possui legislação local específica autorizando a restituição dos valores pagos a maior a título 

de ICMS-ST (art. 66-B, da Lei Paulista n. 6.374/89). Precedente."  (REsp 976.650/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 
11/06/2010) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
São Paulo

AgRg no AREsp 304634 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2013/0054161-2

02/10/2014
Tributário e 

Processo Civil 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 
(ART. 544, § 4º, II, B , DO CPC). ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 8º, § 4º, DA LC 87/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 
356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO ESTADUAL 32.535/91, COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO ESTADUAL 32.724/91 E NA LEI ESTADUAL 

6.763/75. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL, PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE, EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A decisão monocrática conheceu do Agravo, para negar seguimento ao 
Recurso Especial, com fundamento no art. 544, § 4º, II, b, do CPC. II. Não houve, pelo Tribunal a quo, manifestação a respeito do disposto no art. 8º, § 4º, da LC 87/96, o que torna a 

alegação de afronta a esse dispositivo carente de requestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor das Súmulas 282 e 356/STF. III. O 
Tribunal de 2º Grau dirimiu a controvérsia com fundamento no que dispõe o Decreto Estadual 32.535/91, com as alterações do Decreto Estadual 32.724/91, e na Lei Estadual 6.763/75, o 

que atrai o óbice da Súmula 280/STF. IV. O acolhimento das alegações deduzidas no Recurso Especial - para reformar o acórdão de 2º Grau, que concluiu no sentido de que "o laudo 
pericial de f. 152/157-TJ confirmou a ocorrência dos fatos que ensejaram a autuação fiscal da apelante, consistente na falta da devida retenção do ICMS-ST" e que, "conforme os 

documentos anexados ao laudo pericial (f. 158 a 160-TJ), os dados de mercado utilizados pelo perito não foram contemporâneos ao período em que se verificou a falta de recolhimento do 
imposto" - ensejaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório, inviável, na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. V. Agravo Regimental improvido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Minas Gerais

AR 4640 / DF
AÇÃO RESCISÓRIA

2011/0034402-3
02/02/2015

Tributário e 
Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 150, § 7°. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
PARA FRENTE. FATO GERADOR PRESUMIDO. OCORRÊNCIA. DIFERENÇA A MENOR DO ASPECTO UANTITATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO.  1. Trata-se de Ação 

Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 485, V, do CPC, visando à rescisão do acórdão proferido pela Segunda Turma do 
STJ, no AgRg no REsp 331.351/DF, de relatoria do Ministro Franciulli Netto, que reconheceu o direito à compensação de valores de ICMS recolhidos a maior, na substituição tributária para 
frente, quando a base de cálculo estimada for superior ao preço efetivo da operação. 2. Em Ação Rescisória que busca rescindir acórdão contrário à interpretação constitucional adotada 
pelo Supremo, não incide o óbice da Súmula 343/STF.  3. Conforme assentado na ADI 1.851-4/AL, "O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando 
ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final". 4. Assim, o acórdão rescindendo violou frontalmente o art. 10 

da LC 87/1996, à luz do art. 150, § 7º, da CF. 5. Ação Rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão impugnado e declarar a inexistência de direito à restituição do ICMS, na 
sistemática da substituição tributária para frente, quando o fato gerador ocorrido implicar aspecto quantitativo inferior ao presumido.

1ª Seção Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Distrito Federal

AgRg no AREsp 90992 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2011/0214811-3

05/09/2014 Tributário

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, 
DE QUE O DIREITO VINDICADO PELO RECORRENTE, ORA AGRAVANTE, NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE CORROBORADO PELAS PROVAS DOS AUTOS É INSUSCETÍVEL DE 

REAPRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE GOIÁS DESPROVIDO. 1.   A Corte Estadual decidiu pela 
impossibilidade de manutenção do

lançamento contra substituto tributário, tendo em vista que as alegações do Fisco Estadual, relativas à regularidade da cobrança do imposto (ICMS), não foram devidamente corroboradas 
pela documentação acostada aos autos, que, na oportunidade, foram minuciosamente analisadas. Destarte, estando a modificação do acórdão a depender de nova incursão na seara fático-

probatória da causa, incide a Súmula 07/STJ à  hipótese. 2. Agravo Regimental do ESTADO DE GOIÁS desprovido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Instituição da 

sistemática da ST
Goiás

RHC 36162 / SC
RECURSO ORDINARIO EM 

HABEAS CORPUS
2013/0068737-5

17/11/2014 Penal

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90.  NCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. DÍVIDA FISCAL 
PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONDUTA ATÍPICA. 1. Afastada a alegação de inconstitucionalidade do disposto o art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.137/90, nos 

termos dos precedentes desta Corte. 2. Não agindo como substitutos tributários, mas simplesmente deixando de recolher tributo próprio, não incidem os pacientes nem no art. 2º, II, da Lei 
8.137/90, nem em tipo penal outro de sonegação tributária, pois mera dívida fiscal inadimplida. 3. Trancamento da ação penal por atipicidade da conduta 4. Recurso ordinário em habeas 

corpus provido. 

6ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no AREsp 14893 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2011/0073457-5

19/08/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RECOLHIDO PELO SUBSTITUTO, POR FORÇA DE 
SENTENÇA JUDICIAL IMPEDITIVA, EM AÇÃO MANDAMENTAL MOVIDA PELO SUBSTITUÍDO. COBRANÇA DO SUBSTITUTO. INVIABILIDADE. I. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, como 
recurso repetitivo, o REsp 1.090.414/RS (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 11/05/2011), proclamou o entendimento de que, salvo nos casos de dolo ou culpa, o substituto não responde pelo 

débito tributário que deixou de recolher, em face de decisão liminar obtida pelo substituído, em ação mandamental, ainda que tal provimento não venha a se confirmar, por ocasião do 
julgamento definitivo daquela demanda. Precedentes. II. Agravo Regimental improvido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Instituição da 

sistemática da ST
Goiás

AgRg no AREsp 501710 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2014/0084965-8

05/08/2014 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGADA AFRONTA 
À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.  Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica 
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não há como conhecer da violação de dispositivos de Resolução, uma vez que tal diploma não se insere no conceito de lei federal a que se 
refere o art. 105, III, "a", da Constituição Federal, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento desse recurso. 3. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial (Súmula 

280/STF, por analogia).4. Agravo regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Rio de Janeiro

AgRg no AREsp 383449 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2013/0266078-0

18/08/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 121 DO CTN. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. É inadmissível Recurso 

Especial quanto à questão (art. 121 do CTN), que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Hipótese 
em que o Tribunal de origem, com base na teoria da asserção, limitou-se a examinar o tema relacionado à legitimidade processual da ora agravante para figurar no polo passivo da 

Execução Fiscal. Por divergir do juízo de primeiro grau, houve por bem dar parcial provimento à Apelação do Estado do Rio Grande do Sul e determinou a devolução dos autos ao juízo de 
primeiro grau, para que os demais fundamentos dos Embargos do Devedor (principalmente quanto à nulidade da CDA) sejam examinados. 4. A argumentação da agravante, de que não 
houve pronunciamento a respeito da nulidade da CDA, não procede, pois essa matéria, conforme expressamente determinado no acórdão, deverá ser objeto de valoração pelo juízo de 

primeiro grau. O mesmo argumento é válido em relação à suposta  causa excludente de sua responsabilidade, consistente no cumprimento de decisão judicial não transitado em julgado que 
reconheceu o direito à apropriação de crédito de ICMS-Substituição Tributária. 5. Convém reiterar, inexistiu omissão no que diz respeito a tais temas, pois a Corte local expressamente 

consignou que não os apreciou porque eles devem, antes, ser enfrentados pelo juiz natural da causa, o que, em última análise, traduz respeito absoluto ao princípio do devido processo legal. 
6. Da mesma forma, não houve o prequestionamento do art. 121 do CTN, uma vez que são inconfundíveis os temas da responsabilidade tributária solidária (Direito Material) e da legitimação 

processual (Direito Processual). O fato de o Tribunal de origem anular a sentença para, superada a questão da legitimação processual da agravante, determinar que outra seja proferida 
mediante apreciação dos demais fundamentos de defesa, em momento algum pode ser equiparado à suposta conclusão de que o tema da responsabilidade tributária por solidariedade tenha 
sido prequestionado e, como consequência, que represente violação da legislação federal (especificamente do art. 121 do CTN). 7. Como a empresa se limitou, em seu apelo, a apontar a 

violação do art. 535 do CPC e do art. 121 do CTN, deve ser mantida a decisão monocrática. 8. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no REsp 1275603 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2011/0145756-9

01/07/2014
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXAME DE LEGISLAÇÃO 
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável, em sede de recurso especial, a apreciação de questão que exija a análise de legislação local, por incidência da Súmula 

280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 
1ª Turma Sim Sim 

regras de ST 
descentralizada

Instituição da 
sistemática da ST

Goiás



AgRg nos EREsp 953219 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA 
EM RECURSO ESPECIAL

2011/0116374-2

20/06/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCONTO INCONDICIONAL. MATÉRIA 
PACIFICADA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na interpretação do preceito contido no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, decidiu que, na 

sistemática de substituição tributária, se assegura a restituição tão somente se o fato gerador presumido não se realizar (ADI 1.851/AL, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 
15/5/02). 2. Na linha desse entendimento, para a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de substituição tributária, integra a base de cálculo do ICMS os valores 

correspondentes às mercadorias dadas em bonificação, assim como ocorre no tocante aos descontos incondicionais (EREsp 715.255/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 
23/2/11). 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ). 4. Agravo regimental não 

provido.

1ª Seção Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Rio de Janeiro

AgRg no REsp 1225663 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2010/0228540-1

20/06/2014 Tributário

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 17.511/SE, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22.08.2005, AGRG NO AG 1.417.651/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 

23.02.2012 E AGRG NO RESP. 1.139.380/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 23.04.2010, AGRG NO ARESP. 424.298/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 27/03/2014 E 
AGRG NO RESP. 1.130.023/RS, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 26/09/2013. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.   As Turmas que compõem a Primeira Seção dessa Corte 

firmaram o entendimento de que é legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei 
Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do imposto. 2.   Se a parte entende que essa 

orientação fere dispositivos da Constituição Federal deve interpor o Recurso Extraordinário cabível. 3.   Sob pena de usurpação da competência do STF, descabe examinar matéria 
constitucional em Recurso Especial. 4.   Agravo Regimental desprovido.

1ª Turma Sim Sim interpretação da norma

possibilidade de 
exigir o ICMS de 

forma antecipada no 
regime normal de 

tributação

Rio Grande do Sul 

AgRg no Ag 1376493 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO
2010/0227131-2

13/06/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCLUSÃO. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 557/CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1.  Não se verifica, na 

espécie, ofensa ao art. 557 do CPC, nem tampouco ao art. 34, XVIII do RISTJ, quando a decisão monocrática do ministro relator, em agravo de instrumento, aplica jurisprudência pacificada 
no âmbito deste STJ.

2. No regime de substituição tributária, o IPI não pode ser deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS, diante da ausência de norma autorizadora. Precedentes: AgRg no REsp 
1398030/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 265.017/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 175285/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, 
DJe 21/08/2012; e REsp 881370/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 03/04/2008. 3. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos 

termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 06/09/2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08/02/2013. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento.

1ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no AREsp 496062 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2014/0072894-0

09/06/2014
Tributário e 

Processo civil

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ICMS POR 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ARTIGO 150, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao 
art. 535 do CPC. 2. O Tribunal de origem ao analisar a restituição do ICMS por substituição tributária, quando há venda de mercadorias por preço inferior ao presumido pelo Fisco, decidiu a 
demanda com fundamento exclusivamente no artigo 150, § 7º da Constituição Federal. Assim, eventual ofensa, caso existente, ocorre no plano constitucional, motivo pelo qual é inviável a 
rediscussão do tema pela via especial. Precedentes: AgRg no REsp 1.211.533/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2013; AgRg no AREsp 
125.607/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 23/04/2012; REsp 1.232.942/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2011. 3. 

Agravo regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Rio de Janeiro

AgRg no REsp 1414393 / PE
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2012/0222930-7

20/06/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. 1. Não se configura a 
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Cuida-se, na origem, 
de Embargos à Execução ajuizados pela Universidade Federal de Pernambuco - FPE nos quais esta pede seja declarada parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo em 

que se pretende cobrar o indébito tributário. 3. A Execução decorre de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades 
Federais de Pernambuco - Sintufepe, na condição de substituto processual, visando a impedir que a UFPE continuasse a descontar dos vencimentos dos substituídos a contribuição para o 

custeio de regime próprio de previdência. 4. Depreende-se do acórdão recorrido que a decisão transitada em julgado, de natureza mandamental, impediu que a autoridade coatora 
continuasse a proceder no desconto da contribuição por ocasião do pagamento dos vencimentos. Não houve determinação para que o substituto legal tributário se responsabilizasse pela 

restituição do indébito. 5. A UFPE agia apenas como substituto legal tributário no recolhimento das contribuições previdenciárias, e não como sujeito ativo da relação jurídico-tributária. 
Nesse caso, a União, a quem as contribuições eram destinadas, é a legitimada passiva para a demanda em que se pleiteia a restituição tributária. 6. Tal orientação está alinhada à ratio que 
inspirou os seguintes precedentes: REsp 1.152.707/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/2/2010; REsp 1.059.355/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 1º/9/2008; REsp 1.083.005/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2010. 7. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no AREsp 492700 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2014/0066326-9

19/05/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. EXAME 
DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, afirmou que a Lei Estadual 2.657/1996, em seu artigo 22, prevê 

critérios para a definição da margem de valor agregado e, portanto, da base de cálculo do ICMS por substituição tributária. Dessa forma, a análise da pretensão recursal pressupõe 
necessariamente a apreciação de normas de direito local. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Rio de Janeiro

AgRg no AREsp 355739 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2013/0180285-5

25/09/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. DISTRIBUIDOR DE 
BEBIDAS. TRANSPORTE REALIZADO PELA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DO FRETE. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "quando o transporte 

da mercadoria é feito por caminhões próprios da autora, existe um custo na operação (gasto com gasolina, funcionários, manutenção dos caminhões, etc.) que são repassados para o 
consumidor final". Uma vez operado o transporte por frota própria do distribuidor de bebidas, deve incidir o frete na base de cálculo do ICMS. 2. O Tribunal de origem julgou integralmente a 

lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 931.727/RS, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), consolidou o entendimento segundo o qual, nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de 
veículos) não efetua o transporte nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do ICMS, ante o disposto no art. 13, § 1º, inciso II, alínea 

"b", da Lei Complementar n. 87/96. 4. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim interpretação da norma

discussão quanto a 
inclusão do frete no 

valor da base de 
cálculo do ICMS/ST

São Paulo

EDcl no REsp 1237400 / BA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL
2011/0022226-5

16/05/2014 Processo Civil

 PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  O pressuposto dos presentes embargos de declaração é o de que se a indústria farmacêutica vende medicamentos a uma 
distribuidora vigora o regime da substituição tributária; se, todavia, vende a hospitais o regime seria o da 'margem do valor agregado'. O acórdão embargado decidiu que o regime, num caso 

e noutro, é o da substituição tributária, tal como consta da respectiva ementa, in verbis: "TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. A 
situação dos hospitais se assimila à das empresas distribuidoras; a indústria, quando vende medicamentos  a estas e aqueles, assume a condição de substituto tributário em relação a 

última fase do ciclo de comercialização (drogaria/consumidor; hospital/paciente). Na fase do ciclo de comercialização 'hospital/paciente', considera-se como valor da operação o preço do 
medicamento divulgado pela revista ABCFARMA". Embargos de declaração rejeitados.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Bahia



AgRg no AREsp 475377 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2014/0031252-0

08/05/014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO 
GERADOR PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMC) ESTABELECIDO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 

MEDICAMENTOS (CMED). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA ANÁLISE DAS DEMAIS CAUSAS DE PEDIR DE ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. 1. O incidente 
de uniformização de jurisprudência, além de constituir faculdade do magistrado, deve ser suscitado antes de julgado o feito principal, sendo inviável seu conhecimento em sede de agravo 
regimental ou de embargos de declaração. Precedentes: EDcl no MS 17.583/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 05/06/2013; AgRg no HC 152.150/RJ, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 10/05/2010. 2. "[O]s arts. 4o., § 1o. e 6o., II da Lei 10.742/03, bem como os arts. 6o., 7o., e 8o. da Resolução CMED 04/2004 (vigente à 
época) autorizam a CMED a fixar, ano a ano, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) dos medicamentos, que deverá ser observado pelo comércio varejista, valendo-se este, inclusive, de 

publicação específica para o mercado do produto, que possibilite dar publicidade aos preços praticados pelos produtores, como a revista ABCFARMA, permitindo, assim, que o Fisco, 
amparado pelo art. 8o., § 2o. da LC 87/96, lance mão desses preços na apuração do ICMS devido na substituição tributária progressiva. Precedentes: RMS 20.381/SE, Rel. Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, DJU 03.08.2006, p. 203, e RMS 21.844/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU 01.02.2007, p. 392" (AgRg no AgRg no AREsp 350.678/RS, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/03/2014). 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam analisadas as demais causas de pedir de anulação do 

débito fiscal suscitadas na apelação da empresa contribuinte. 4. Agravo regimental parcialmente provido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Rio Grande do Sul 

AgRg no REsp 1390900 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2012/0049710-1

20/05/2014
Tributário e 

Processo civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ISSQN.  UNICÍPIO COMPETENTE. 
CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO RESP 1.060.210/SC, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. 1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide 
de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou a orientação no sentido de que: "(b) o 
sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente 
prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes 

à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo". 3. Ao contrário do que se possa imaginar, as premissas estabelecidas 
nesse precedente aplicam-se a todos os casos que envolvam conflito de competência sobre a incidência do ISS em razão de o

estabelecimento prestador se localizar em municipalidade diversa daquela em que realizado o serviço objeto de tributação. 4. No caso dos autos, o pleito refere-se a fatos geradores do ISS 
ocorridos na vigência da Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003. 5. Restou incontroverso que a agravada possui estabelecimento prestador no Município de Belo Horizonte e que 

os serviços de "substituição de motores a gás Jenbach acionadores de compressores alternativos por motores elétricos síncronos" ora em apuração foram prestados em outra 
municipalidade. 6. Dessa forma, aplicando-se a recente orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior firmada nos autos do REsp 1.060.210/SC, tem-se que inexiste relação jurídico-
tributária apta a legitimar a instituição e cobrança do ISS pelo Município de Belo Horizonte, uma vez que, sob a vigência da LC n. 116/2003, o município competente corresponde àquele 

onde a hipótese incidência do ISSQN se materializou, qual seja o local da ocorrência do fato gerador. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no AREsp 424298 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2013/0363578-4

27/03/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. DEBATE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. É legitima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação - ou seja, sem substituição tributária -, conforme disposto na Lei 

Estadual 8.820/1989, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do imposto. Precedentes do STJ. 3. Sob pena de usurpação da competência 
do STF, descabe examinar matéria constitucional em Recurso Especial. 4. É inviável a análise da suscitada ofensa a dispositivos de lei estadual em Recurso Especial ante o óbice da 

Súmula 280/STF. 5. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim interpretação da norma

possibilidade de 
exigir o ICMS de 

forma antecipada no 
regime normal de 

tributação

Rio Grande do Sul 

AgRg no AgRg no AREsp 350678 / 
RS

AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2013/0163504-0

19/03/2014 Tributário

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
MEDICAMENTOS. NÃO SE CONFUNDEM A PAUTA FISCAL E O REGIME DE VALOR AGREGADO ESTABELECIDO NO ART. 8o. DA LC 87/96, QUE CONSUBSTANCIA TÉCNICA 

ADOTADA PELO FISCO, A PARTIR DE DADOS CONCRETOS, PARA A FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA SISTEMÁTICA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA 
FRENTE, SENDO POSSÍVEL, ADEMAIS, O USO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR ESTABELECIDO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS CMED. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.   É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Súmula 431/STJ. No caso 
dos autos, todavia, a base de cálculo do ICMS adotada pelo Fisco são os preços definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão público do Conselho do 
Governo da Presidência da República que foi criado pela Lei 10.742/03. 2.   O STJ entende que não há que se confundir a pauta fiscal - valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração 

da base de cálculo do tributo - com o arbitramento de valores previsto no art. 148 do CTN, que é modalidade de lançamento, da mesma forma como também não se pode confundi-la com o 
regime de valor agregado estabelecido no art. 8o. da LC 87/96, que é técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária para frente, 

levando em consideração dados concretos de cada caso. Precedente: RMS 18.677/MT, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 20.06.2005, p. 175. 3.   Dispõe o art. 8o., § 2o. da LC 87/96 que, 
tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição 

tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 4.   Nesse sentido, os arts. 4o., § 1o. e 6o., II da Lei 10.742/03, bem como os arts. 6o., 7o., e 8o. da Resolução CMED 04/2004 (vigente à 
época) autorizam a CMED a fixar, ano a ano, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) dos medicamentos, que deverá ser observado pelo comércio varejista, valendo-se este, inclusive, de 

publicação específica para o mercado do produto, que possibilite dar publicidade aos preços praticados pelos produtores, como a revista ABCFARMA, permitindo, assim, que o Fisco, 
amparado pelo art. 8o., § 2o. da LC 87/96, lance mão desses preços na apuração do ICMS devido na substituição tributária progressiva. Precedentes: RMS 20.381/SE, Rel. Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, DJU 03.08.2006, p. 203, e RMS 21.844/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU 01.02.2007, p. 392. 5.   Agravo Regimental do contribuinte desprovido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Rio Grande do Sul 

REsp 1359533 / MA
RECURSO ESPECIAL

2012/0202855-7
20/03/2014

Tributário e 
Processo Civil

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. PORTARIAS MINISTERIAIS. FIXAÇÃO DE 
PREÇOS PROGRESSIVOS PARA MUNICÍPIOS DISTANTES DA CAPITAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 1. Em defesa da tese de ofensa ao art. 
535, II, do CPC, o agravante limita-se a argumentar que, caso esta Corte entenda não terem sido prequestionadas as matérias suscitadas no Tribunal a quo, sejam os presentes autos 

devolvidos, tendo em vista a deficiência de fundamentação no acórdão recorrido. Incidência do enunciado da Súmula 284 da Suprema Corte. 2. A controvérsia não foi decidida à luz dos 
dispositivos de lei tidos por violados. O acórdão recorrido concluiu que não assistia razão ao Estado do Maranhão em cobrar a complementação de ICMS sobre combustíveis vendidos pela 
distribuidora, tendo em vista que a venda deu-se na mesma cidade onde a empresa encontra-se sediada, não havendo falar em majoração da base de cálculo em razão da distância entre o 
município de destino e a capital. Em momento algum, o Tribunal a quo abordou a questão sob o enfoque do art. 8, § 2º, da Lei Complementar 87/96, ou seja, não se discutiu a legalidade da 

sistemática da substituição tributária, nem a fixação do preço presumido com base em estimativa. 3. Não ventilada no aresto impugnado a matéria motivo da controvérsia, fica caracterizada 
a ausência de prequestionamento e impedido o seu acesso à instância especial, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 4. Recurso especial não conhecido.

2ª Turma Sim não 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

REsp 1237400 / BA
RECURSO ESPECIAL

2011/0022226-5
04/02/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. A situação dos hospitais se assimila à das empresas  istribuidoras; a indústria, quando vende 
medicamentos  a estas e aqueles, assume a condição de substituto tributário em relação a última fase do ciclo de comercialização (drogaria/consumidor; hospital/paciente). Na fase do ciclo 

de comercialização 'hospital/paciente', considera-se como valor da operação o preço do medicamento divulgado pela revista ABCFARMA. Recurso especial provido.
1ª Turma Sim Sim 

regras de ST 
descentralizada

Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Bahia

AgRg no REsp 1324836 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2012/0099435-0

04/02/2014 Tributário

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO DE LEI APONTADO COMO VIOLADO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL REGIME ANTERIOR À LEI 9.990/2000. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO-REPASSE 
AO CONSUMIDOR FINAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria inserta no art. 515 do Código de Processo Civil não foi enfrentada pelo acórdão de origem, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, pelo que é de rigor a aplicação da Súmula 211 do STJ. 2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos EREsp. 648.288/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
decidiu que, no âmbito do regime de substituição tributária, a empresa varejista - substituída - detém legitimidade ativa para questionar a exigência dos tributos incidentes no comércio de 

combustíveis. Consolidou ainda o entendimento de que, para pleitear a repetição do indébito, mediante restituição ou compensação, a substituída deve demonstrar que suportou o encargo, 
não o repassando para o preço cobrado do consumidor final. 3. Na hipótese dos autos, a sentença e o acórdão recorrido consignaram a ausência de prova do não repasse do encargo 

tributário ao consumidor final, sendo insuficiente para infirmar tal fundamento a afirmação recursal de que a venda da mercadoria ocorreu por preço inferior ao estimado. Rever a decisão 
das instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

1ª Turma Sim não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS



AgRg no REsp 1398030 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2013/0160210-7

16/12/2013
Tributário e 

Processo civil

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.   FABRICANTES   DE VEÍCULOS. COMERCIANTES   
VAREJISTAS.   PRINCÍPIO   DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Não cabe ao 

STJ analisar recurso especial interposto contra acórdão fundamentado em matéria eminentemente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. 2. Nos termos da 
jurisprudência do STJ, o IPI não pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS ante a ausência de norma autorizativa no regime de substituição tributária. Precedentes: AgRg no 

AREsp 265.017/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 175.285/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012. Agravo regimental improvido. 

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

REsp 1391265 / RS
RECURSO ESPECIAL

2013/0089605-0
17/02/2014 Tributário

RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA CF/88. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. DESCABE A COBRANÇA DO 
TRIBUTO DIRETAMENTE DO SUBSTITUÍDO, UMA VEZ INEXISTIR RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE ELE E O FISCO. RESP. 931.727/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 14.09.2009, 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. 1.   Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal de ICMS 
opostos pela recorrente, distribuidora de bebidas, que sustenta, em resumo, a irresponsabilidade pela diferença do imposto devido na sistemática da substituição tributária progressiva, uma 

vez já recolhido o tributo pela sistemática normal, ao amparo de sentença proferida em Mandado de Segurança, que afastou o regime da substituição. 2.   Ao julgar o REsp. 931.727/RS, 
Relator o Ministro LUIZ FUX (DJe 14.09.2009), representativo da controvérsia, adotando importante lição doutrinária sobre a substituição tributária para frente, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou o entendimento de que inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre 
substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto. 

3.   Recurso Especial provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-a.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Instituição da 

sistemática da ST
Rio Grande do Sul 

RMS 43781 / RJ
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2013/0314959-2

22/05/2014
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO. MARGEM 
DE VALOR AGREGADO X PREÇO MÉDIO PONDERADO FINAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. FATO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por associação com o fim de obter tutela que determine à autoridade apontada como coatora que se 

abstenha de exigir das suas associadas o ICMS/ST sobre o GNV com base na Margem de Valor Agregado (MVA) de 200% (duzentos por cento), determinada pelo Decreto 41.257/2007, 
bem como declare o direito à compensação do que teria sido pago indevidamente a esse título. 2. Defende a impetrante que viola o direito líquido e certo de seus associados a cobrança do 

tributo com base em fixação de Margem de Valor Agregado (MVA) ou de Preço Médio Ponderado Final (PMPF) pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que tal percentual não teria sido 
estipulado com base em pesquisa dos preços usualmente praticados no mercado, tal como determina a LC 87/96 (art. 8º, II, c, e § 4º), mas de forma arbitrária pela Administração, 

configurando, portanto, estipulação de indevida pauta fiscal. 3. O Estado do Rio de Janeiro, entretanto, afirma que, para a
definição do preço estimado do GNV, não adota a aludida Margem de Valor Agregado (MVA), mas o Preço Médio Ponderado Final (PMPF), conforme autoriza o art. 24, § 10, da Lei 

2.657/96, o qual é fixado quinzenalmente mediante pesquisa de mercado realizada pela Superintendência de Tributação. 4. Subsistindo controvérsia sobre a forma de tributação do GNV, 
sobretudo quanto à premissa fática que embasa a tese da impetrante, de que não haveria prévia pesquisa de mercado para fins de definição da Margem de Valor Agregado ou do Preço 
Médio Ponderado Final, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para a resolução de controvérsia, o que inviável no âmbito do mandado de segurança. 5. Recurso 

ordinário não provido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Rio de Janeiro

AgRg no REsp 1130023 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2009/0054415-9

26/09/2013 Tributário

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO 
PACÍFICO DESTE STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do 
ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, ambos do Estado do 

Rio Grande do Sul. Precedentes: AgRg no Ag 1413628/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012, AgRg no REsp 1176188/RS, 
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012, AgRg no REsp 1218374/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012, REsp 1184595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010, AgRg no REsp 
1139380/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010, REsp 998.668/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a 

dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência o Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

1ª Turma Sim Sim interpretação da norma

possibilidade de 
exigir o ICMS de 

forma antecipada no 
regime normal de 

tributação

Rio Grande do Sul 

AgRg nos EDcl na Rcl 12581 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NA RECLAMAÇÃO
2013/0145164-4

20/09/2013 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE (ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRG NOS 
EDCL NO RESP 770.964/GO). EXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE 

593.849/MG. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SS 2.677/GO). IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO ACÓRDÃO 
PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL. 1. O exame do recurso extraordinário de fls. 1.764/1.777 sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE 593.849/MG 

(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9.10.2009)   revela que o inconformismo abrange todo o conteúdo do mandamus originário. A circunstância de ter sido interposto em face do 
acórdão que concedeu, em parte, a segurança   apenas no que se refere ao "período da impetração para frente"  não autoriza conclusão no sentido de que eventual provimento do recurso 
extraordinário produzirá reflexos tão somente em relação a tal período. Ressalte-se que: 1) o reconhecimento de afronta ao art. 150, § 7º, da CF/88 enseja, obviamente, a denegação da 
ordem; 2) no recurso extraordinário, há pedido expresso de "improcedência da ação". Além disso, o acórdão desta Corte entendeu possível a utilização de mandado de segurança para 

declarar "o direito à compensação tributária", sem se pronunciar sobre eventual direito a devolução do ICMS supostamente pago a maior no regime de substituição tributária. 2. Desse modo, 
os argumentos contidos na inicial da presente reclamação não são aptos a demonstrar de que modo a decisão impugnada   que, por motivo de cautela, impediu a execução do montante 

relativo ao período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança (originário)   violou a autoridade do acórdão proferido no AgRg nos EDcl no REsp 770.964/GO. 3. Cumpre registrar, 
ainda, que o Supremo Tribunal Federal deferiu pedido formulado em Suspensão de Segurança, ficando consignado que "o acórdão questionado impossibilitou o ESTADO de recolher 

antecipadamente o ICMS, violando o regime da substituição tributária, o que causa grave lesão à ordem pública, nesta compreendida a ordem jurídico-administrativa, assim como causa 
grave lesão à economia pública, uma vez que se trata de imposto de fundamental importância para os Estados". 4. Por tais razões, é imperioso concluir que o acórdão do Tribunal de origem, 

impugnado pela presente reclamação, não afrontou a autoridade do acórdão proferido no AgRg nos EDcl no REsp 770.964/GO (2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 
19.11.2009), sendo manifesto que não é possível a execução provisória, na forma requerida pela agravante, como bem observou o Tribunal de origem e o Ministério Público Federal. 5. 

Agravo regimental não provido.

1ª Seção Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Goiás 

AgRg no AgRg no REsp 1228837 / 
PE

AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2011/0004132-2

17/09/2013
Tributário e 

Processo civil

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 4º, DA LEI N. 
9.718/98 (REDAÇÃO ORIGINAL ANTERIOR À LEI N. 9.990/2000). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO OMERCIANTE VAREJISTA (CONTRIBUINTE DE FATO - SUBSTITUÍDO) PARA 

PLEITEAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO PAGO PELA REFINARIA (CONTRIBUINTE DE DIREITO - SUBSTITUTO). TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA NA FORMA DO ART. 543-C, CPC. 1. Segundo o decidido no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 903.394/AL, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 
26.04.2010, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, em regra o contribuinte de fato não tem legitimidade ativa para manejar a repetição de indébito tributário, ou qualquer outro tipo de 

ação contra o Poder Público de cunho declaratório, constitutivo, condenatório ou mandamental, objetivando tutela preventiva ou repressiva, que vise a afastar a incidência ou repetir tributo 
que entenda indevido. 2. No presente caso, a situação da empresa comerciante varejista de combustível (substituído tributário) é justamente a situação de contribuinte de fato, pois a 
redação original do art. 4º, da Lei n. 9.718/98 estabelece que as refinarias de petróleo é que figuram na qualidade de contribuinte de direito das exações ao PIS e COFINS (substitutos 
tributários). Sem legitimidade ativa a empresa comerciante varejista. 3. Superada a jurisprudência que reconhecia a legitimidade das empresas comerciantes varejistas de combustíveis 
desde que demonstrado que não repassaram o ônus financeiro do tributo aos consumidores finais ou que estejam autorizadas pelos consumidores a restituir o indébito (aplicação do art. 

166, do CTN). 4.Agravo regimental não provido.

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS



RMS 43553 / SC
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2013/0273736-4

25/09/2013
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO FISCAL. AUTORIDADES COATORAS. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. ARGUMENTO DE QUE O MANDAMUS TEM POR OBJETO AS DISPOSIÇÕES DE DECRETO ESTADUAL. SÚMULA 266/STF. 1. O Secretário de Estado da Fazenda 

de Santa Catarina não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança que discute o cumprimento de obrigações pertinentes ao regime de 
substituição tributária do ICMS incidente em operações interestaduais, na forma do Decreto estadual 2.870/2011, por empresa incluída no Simples Nacional. 2. Com efeito, não compete a 
esse agente público a fiscalização do cumprimento de obrigações acessórias e a realização de lançamentos tributários (arts. 74 da Constituição do Estado de Santa Catarina; e 6° e 7° da 

Lei Complementar Estadual 381/2007). 3. O simples fato de a exigência fiscal estar pautada em Decreto baixado por Governador ou Secretário de Estado não os torna legitimados passivos 
para os Mandados de Segurança que discutem ilegalidade de autuação (RMS 13.976/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 17/11/2003, p. 240); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/04/2013). 4. Afastada a legitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça local deixa de ser competente para o julgamento do feito, 
consoante o art. 83, XI, "c", da Constituição Estadual, o que impossibilita a aplicação da Teoria da Encampação. Precedentes do STJ. 5. O argumento de que o mandamus tem por objeto 

unicamente a legalidade do Decreto 2.870/2001 em nada favorece o contribuinte, uma vez que não cabe Mandado de Segurança contra norma geral e abstrata (Súmula 266/STF). 6. 
Recurso Ordinário não provido.

2ª Turma Sim Sim interpretação da norma

possibilidade de se 
afastar a 

antecipação do 
ICMS prevista no § 

1º, inciso XIII, alínea 
"g", do art. 13 da Lei 

Complementar 
Federal

Santa Catarina

AgRg no REsp 1211533 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2010/0162390-6

24/09/2013
Tributário e 

processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. IMPOSTO PAGO EM VALOR MAIOR DO 
QUE O PRESUMIDO. POR NÃO SER SIGNATÁRIO DO CONVÊNIO 13/97, NÃO SE APLICA AO ESTADO DE SÃO PAULO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ADI 1.851/AL. 
DESCABE AO STJ SINDICAR, NO CASO, A FORMA DE RESTITUIÇÃO ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS QUE FUNDADO NA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL 

(SÚMULA 280/STF) E DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 150, § 7o), E O EXAME DA SUPOSTA VIOLAÇÃO, NESTE ÚLTIMO CASO, CABE AO PRETÓRIO EXCELSO. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.   O 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se aplica o quanto decidido na ADI 1.851/AL aos Estados de São Paulo e Pernambuco, por não serem signatários do 
Convênio ICMS 13/97, pelo que é possível haver a restituição dos valores de ICMS pagos a maior sob a sistemática da substituição tributária para frente. Precedentes: RMS 30.379/PE, 
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.02.2010, e EREsp 978.130/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 06.04.2009. 2.   Ao versar sobre a forma de restituição de tais 

valores e manter, assim, a concessão da segurança, o Tribunal Bandeirante fundamentou sua conclusão na legislação estadual, e, ainda, na interpretação da norma contida no art. 105, § 
7o. da Constituição da República, de tal modo que resta impossível a esta Corte sindicar tais fundamentos, à vista do Enunciado 280 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e da norma constitucional que lhe atribui a competência para examinar eventual violação da Carta Magna. Logo, a forma como será realizada a restituição não pode ser revista 
nesta sede. Precedentes: AgRg no REsp. 1.368.013/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.04.2013, AgRg no AREsp 125.607/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012, e 

EDcl no AgRg no Ag 1.245.889/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 3.   A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 543-B do CPC, 
não enseja o sobrestamento dos Recursos Especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 110.184/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 

Segunda Turma, DJe 30/10/12 e AgRg no REsp. 1.267.702/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26/9/11 (AgRg no REsp. 1.334.109/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 
25.06.2013). 4.   Agravo Regimental desprovido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
São Paulo

RMS 38041 / MG
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2012/0105358-8

04/11/2013
Tributário e 

Administrativo

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. GUERRA FISCAL. TENSÃO CRIADA ENTRE OS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DOS ESTADOS FEDERADOS 
DO BRASIL. CONFAZ. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PELA VIA JURISDICIONAL, COM AFASTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.   A impropriamente 

denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos Estados eriféricos do capitalismo brasileiro, para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus 
territórios; a exigência de serem as Resoluções do CONFAZ aprovadas por unanimidade dá aos Estados centrais o poder de veto naquelas deliberações, assim cirando a tensão entre os 
sistemas tributários dos Estados Federados do Brasil. 2.   Somente iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses (legítimos) 
entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis. 3.   Recurso 

provido.

1ª Seção Sim Sim
incentivos fiscais em 
desconformidade com 

regras do CONFAZ

Benefício fiscal sem 
aprovação de 

CONFAZ
Minas Gerais

EDcl no REsp 1123347 / RS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL
2009/0027237-0

26/08/2013 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS ART. 128 E 460, DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Na 

presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser acolhidos os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente. 2. Compulsando o acórdão 
de e-STJ fls. 1380/1387 verifica-se que

não foi adequadamente fundamentada a decisão de se afastar a violação de vigência dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, razão
pela qual deve ser novamente examinado o recurso especial pela alegada violação a tais dispositivos legais. 3. A estabilização da demanda, na forma do art. 264, parágrafo único, do CPC, 

foi realizada pelo juízo de primeiro grau no sentido de não reconhecer como controversa a discussão a respeito da possibilidade de repetição de indébito das contribuições ao PIS e COFINS 
no regime de substituição tributária "para frente". A lide, portanto, limitou-se à discussão do prazo prescricional para a repetição de indébito dos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação tendo por parâmetro a data do protocolo dos pedidos de restituição e compensação na seara administrativa. 4. Nessa toada, o recurso especial de e-STJ fls. 1251/1274 deve 
ser conhecido e provido pela ocorrência de violação aos artigos 128 e 460, do CPC, para que sejam anulados os acórdãos de e-STJ fls. 1226/1233 e 1243/1248 e para que a Corte de 

Origem profira novo julgamento da demanda abordando tão somente o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação quando há 
pedido de compensação/restituição protocolado administrativamente antes de 09.06.2005 e processo judicial ajuizado em 09.06.2005. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos 

infringentes para determinar o retorno dos autos à origem.

2ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS

AgRg no REsp 1353938 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2012/0241894-7

17/08/2013 Tributário

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO EM VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO.   RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA ADI 
N. 1.851/AL DO STF. ESTADO DE SANTA CATARINA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. O STF, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1.851/AL, entendeu que o contribuinte somente tem direito à restituição de valores recolhidos de ICMS no regime de substituição tributária na hipótese de não 
ocorrência do fato gerador, ainda que o preço de venda tenha sido inferior à base de cálculo presumida. Entretanto, a jurisprudência do STJ, na aplicação da orientação do STF na

mencionada ADI, entendeu que o referido entendimento não se aplica aos Estados não signatários do Convênio 13/97, a exemplo: São Paulo.
Precedentes.  2. No caso de Santa Catarina, a restituição do imposto pago a maior, na hipótese em que a base de cálculo real é inferior à

presumida, é possível. Todavia, tal restituição não é imediata e automática, pois há no Estado legislação específica determinando a forma de restituição dos valores recolhidos a maior a 
título de ICMS. 3. Necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo verifique eventuais peculiaridades da legislação estadual sobre a forma de devolução das quantias 

pagas a maior, visto que o Superior Tribunal de Justiça não se presta à análise de legislação local. Precedente: AgRg no REsp 930900/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010. Agravo regimental improvido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Santa Catarina

AgRg no AgRg no REsp 1280559 / 
AP

AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2011/0200141-3

13/09/2013
Tributário e 

Processo civil

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Auto de Infração

movida pelo agravado contra o Estado do Amapá. O auto de infração teve por fundamento, em suma, o recolhimento a menor do ICMS devido em razão do regime de substituição tributária. 
2. Colhe-se dos autos que o agravado, desde a petição inicial, suscita a imprescindibilidade da realização de perícia técnica para comprovar suas alegações. Porém, tal pedido foi 

indeferido, tendo o juízo singular julgado antecipadamente a lide na forma do art. 330 do CPC. 3. Verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que não houve 
demonstração de que "as operações abrangidas pelo auto de infração foram realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos medicamentos em pacientes, 

demonstração que não houve, sequer se sabendo quem foram, no caso, os destinatários dos produtos" (fl.107, e-STJ). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa 
quando se indefere a produção probatória e condena-se o requerente

pela ausência de provas em contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Sim Não interpretação da norma situação fática



AgRg no REsp 1371922 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2013/0060257-8

14/08/2013 Tributário

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO EM VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO.   RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA ADI 
N. 1.851/AL DO STF. ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O STF, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1.851/AL, entendeu que o contribuinte somente tem direito à restituição de valores recolhidos de ICMS no regime de substituição tributária na hipótese de não 
ocorrência do fato gerador, ainda que o preço de venda tenha sido inferior à base de cálculo presumida. Entretanto, a jurisprudência do STJ, na aplicação da orientação do STF na 

mencionada ADI, entendeu que o referido entendimento não se aplica aos Estados não signatários do Convênio 13/97, a exemplo: São Paulo. Precedentes.  2. No caso de São Paulo, a 
restituição do imposto pago a maior, na hipótese em que a base de cálculo real é inferior à presumida, é possível. Todavia, tal restituição não é imediata e automática, pois há no Estado 
legislação específica determinando a forma de restituição dos valores recolhidos a maior a título de ICMS. Assim, não compete ao STJ analisar a forma da restituição, a teor da aplicação 

analógica da Súmula 280 do STF. 3. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a apreciação de suposta violação do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, sob pena de usurpação da 
competência do STF. Agravo regimental improvido

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
São Paulo

AR 3157 / MG
AÇÃO RESCISÓRIA

2004/0110660-3
30/08/2013

Contitucional, 
Tributário e 

Processo Civil

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. ICMS. 
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE O VALOR DA OPERAÇÃO TRIBUTADA. ORIENTAÇÃO DO 

STF (ADIN 1.851/AL). LITERAL VIOLAÇÃO DO ART. 150, § 7º, DA CF/88 CONFIGURADA. 1. A pretensão rescisória foi exercida no biênio de que dispunha o autor para provocar a 
jurisdição. Embora a citação tenha sido

efetivada após o prazo, não se consumou o prazo decadencial, já que em nenhum momento o autor ficou inerte. Pelo contrário, a todo momento municiou os autos com informações 
necessárias à citação por carta. Assim, a citação deve retroagir à data do despacho que a ordenou, consoante o disposto no art. 219, § 1º, do CPC. 2. Nesses termos, incide a Súmula 106 
do STJ, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição 

de prescrição ou decadência". Preliminar de decadência afastada. 3. Segundo o réu, a ação rescisória deve ser extinta sem resolução de mérito porque o art. 150, § 7º, da CF/88, cuja 
violação literal é apontada pelo autor como causa de pedir, é posterior aos créditos discutidos na demanda. 4. O acórdão rescindendo reconheceu o direito da ré ao creditamento com base 
no art. 150, § 7º, da CF/88. Portanto, se a pretensão foi acolhida com base nesse permissivo constitucional, seria um contrasenso impedir o Estado autor de rescindir o julgado justamente 
por violação literal ao dispositivo que fundamenta o aresto rescindendo, sob o argumento de que os créditos são anteriores a ele. Se a ré obteve a declaração de seu direito com base no 

art. 150, § 7º, da CF/88, a ação rescisória, por uma questão de pertinência lógica, somente poderá ser processada por violação literal a esse dispositivo. Preliminar de impossibilidade 
jurídica do pedido rejeitada. 5. O acórdão rescindendo baseou-se, exclusivamente, na interpretação do art. 150, § 7º, da CF/88, ao entender que o conceito de fato gerador não realizado 

abrange a situação em que a mercadoria é vendida por preço inferior ao que foi presumido para a antecipação tributária. Inexiste, portanto, fundamento suficiente não abrangido pela ação 
rescisória. 6. A discussão em torno da aplicabilidade da Súmula 343/STF está preclusa, já que afastada na decisão que concedeu a antecipação de tutela, não tendo sido objeto de 

impugnação pela ré. Ainda que assim não fosse, a discussão travada na presente rescisória é de cunho constitucional, já que o autor aponta violação literal do disposto no art. 150, § 7º, da 
CF/88. Tal fato afasta a incidência desta Súmula, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. 7. A Suprema Corte, em diversas oportunidades, especialmente no julgamento da ADIn 

n.º 1.851-4, procedeu à interpretação estrita do art. 150, § 7º, da Constituição da República, entendendo que a restituição imediata e preferencial do ICMS, retido no sistema de substituição 
tributária progressiva, dar-se-ia, tão-somente, na hipótese de não se realizar o fato gerador substituído, sendo, portanto, inaplicável aos casos em que a base de cálculo real apresenta-se 

menor do que a presumida. 8. Tratando-se de aresto que desviou da orientação firmada pelo Supremo no julgamento da já referida ADIn 1.851-4, não há dúvida de que viola a literal 
disposição do art. 150, § 7º da CF/88, sobretudo porque o julgamento levado a efeito no controle concentrado de constitucionalidade opera efeitos vinculante e retro-operante. A norma 

constitucional não admite interpretação apenas razoável, mas somente aquela que foi definida pela Corte Constitucional como sendo a correta para a espécie. 9. Pedido procedente para 
rescindir o acórdão proferido no Recurso Especial 327.623/MG, e, em juízo rescindente, negar provimento ao apelo. 

1ª Seção Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Minas Gerais

AgRg no AgRg no AREsp 292081 / 
SC

AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2013/0026574-7

03/09/2013
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL  E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. RESTITUIÇÃO DO ICMS APENAS NA HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PRESUMIDO. 
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E LOCAL. LEI ESTADUAL 10.297/1996. SÚMULA 280 DO STF. 1. O STF, ao apreciar 

a sistemática da substituição tributária "para frente" (art. 150, § 7º, da CF), admitiu a restituição do ICMS apenas no caso de não ocorrência do fato gerador presumido. 2. Entretanto, a 
jurisprudência do STJ, seguindo a orientação do STF na ADI 1.851-4/AL, entendeu que o referido entendimento não se aplica aos Estados não signatários do Convênio 13/97, como é o 
caso do Estado de Santa Catarina. 3. Verifica-se que a questão jurídica posta em debate foi resolvida com base nos arts. 150 e 155 da CF/88, com redação dada pela EC 03/1993, bem 

como à luz da LC 87/96 e da Lei Estadual 10.297/1996. 4. Nesse contexto, havendo legislação específica no Estado de Santa Catarina (Lei Estadual 10.297/1996), revela-se 
absolutamente necessário o reexame dos preceitos da referida norma, para que se possa acolher a tese defendida pelos ora agravantes, o que é inviável em Recurso Especial, por força da 

aplicação analógica da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 5. Agravo Regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Santa Catarina

RMS 34389 / MA
RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA

2011/0097838-0

24/05/2013
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL -  ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO - LEGITIMIDADE - ART. 116 DO CTN - 
COMPENSAÇÃO -  BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. No regime de substituição tributária 
progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na 

incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o
fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN.Precedentes.

2. Entretanto, na substituição tributária regida pelo art. 150, § 7º, da CF, somente nos casos de não realização do fato previsto na lei instituidora do tributo como hipótese de incidência, é 
que se permite a repetição dos valores recolhidos, sem relevância do fato de ter sido o tributo pago a maior ou a menor por parte do contribuinte substituído. Inexistência do direito à 

compensação. Precedentes do STF (ADin 1.851) e desta Corte.
3. Hipótese em que a recorrente pleiteia a declaração do direito à compensação de créditos tributários oriundos da incidência do ICMS, em regime de substituição tributária progressiva ou 

'para frente', sobre a diferença entre o preço praticado e base de cálculo estabelecida para fato gerador presumido. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Maranhão

AgRg no AREsp 107884 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2011/0254373-7

16/05/2013
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.REQUISITOS.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR INTEGRAL DAS MERCADORIAS, 
INCLUSIVE SOBRE BENS DADOS EM BONIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.111.156/SP.  NAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA COM 

BONIFICAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se originariamente de mandado de segurança impetrado pela agravante com o intuito de afastar a incidência do ICMS às mercadorias 
remetidas em bonificação, bem como o creditamento do imposto indevidamente recolhido. 2. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida 
da pretensão deduzida. 3. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um 

a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, 
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. 5. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a análise da 
existência de direito líquido e certo, bem como a impropriedade da via mandamental por ausência de prova pré-constituída, a autorizar o conhecimento do Mandado de Segurança, implica 
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Impossível sindicar acerca da possibilidade de aplicação do entendimento exarado no Recurso Especial 
Repetitivo 1.111.156/SP, no sentido da não incidência de ICMS sobre as mercadorias dadas em bonificação, tendo em vista que o Tribunal de origem concluiu que não foi comprovada a 

venda com bonificação. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

2ª Turma Sim Não interpretação da norma

afastar ICMS de 
mercadorias 

remetidas como 
bonificação



REsp 1366622 / SP
RECURSO ESPECIAL

2012/0226433-0
20/05/2013

Tributário e 
Processo Civil

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE.  ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. ESPÉCIE DE 
DESCONTO INCONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL. ART. 13 DA LC 87/96. NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. RESP. 1.111.156/SP, REL. 
MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 22.10.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RES. 8/STJ. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS VALORES DO TRIBUTO 

INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. DESNECESSIDADE DA PROVA DA REPERCUSSÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN NO CASO CONCRETO. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.   Cuidam os autos de ação objetivando a declaração de não incidência do ICMS sobre operações de saída de mercadorias a título

de bonificação e, consequentemente, o direito de se creditar de valores que, nos últimos dez anos, recolheu a esse título. 2.   O acórdão do TJSP deu parcial provimento a Apelação da 
autora para, na esteira da jurisprudência desta Corte firmada em recurso representativo de controvérsia (REsp. 1.111.156/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 22.10.2009), afirmar que 
o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS, afastando a limitação imposta na sentença que concedeu a exclusão até a entrada em vigor da 

Lei Estadual
10.616/2000; todavia, também proveu a remessa oficial, para negar o pedido de creditamento, ante a necessidade de comprovação da não

repercussão, nos termos do art. 166 do CTN. 3.   No tocante ao art. 535, I do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, apenas externando entendimento contrário à tese defendida pela recorrente. 4.   Em tese e normalmente, 

os tributos ditos indiretos, como o são o ICMS e o IPI, ou seja aqueles que, por sua própria natureza comportam a transferência do encargo financeiro, são feitos obrigatoriamente para 
repercutir; consequentemente, no caso de repetição ou compensação, exige-se a prova da não repercussão, para se evitar o enriquecimento sem causa de quem não suportou efetivamente 

o pagamento da exação. 5.   Todavia, a configuração dessa repercussão jurídica, acha-se condicionada à verificação de alguns fatores, principalmente que o negócio jurídico bilateral 
configure fato gerador do gravame repercutido, e que este gravame esteja embutido no preço e destacado na nota fiscal respectiva; dest'arte, seguindo essa linha de raciocínio, se a 
mercadoria foi dada em bonificação, ou seja, foi entregue sem o pagamento de qualquer quantia pelo contribuinte final, e se sobre essas não incide qualquer tributo (não configura fato 

gerador tributário), como já assentou essa Corte de Justiça, ausentes estão os pressupostos para a atração do art. 166 do CTN,
constituindo um contra-senso exigir-se a prova da não repercussão para permitir o creditamento ou a repetição. 6.   Em nenhum momento dos autos, seja por parte da Fazenda Estadual ou 
do Tribunal Estadual cogitou-se de que as vendas bonificadas sujeitam-se ao regime de substituição tributária, o que poderia motivar outra espécie de discussão. 7.   No caso dos autos, a 

ação foi proposta em 08.06.2001 (fls. 03); dest'arte, deverá ser observada a sistemática anterior à vigência da LC 118/05, que impõe o prazo decadencial de cinco anos para a 
homologação da constituição do crédito tributário operada pelo assim chamado autolançamento, bem como o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de ação (tese dos 

cinco mais cinco anos) (RE 566.621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 11.10.2011, julgado sob o regime de repercussão geral). 8.   Recurso Especial provido para julgar procedente o 
pedido inicial, reconhecendo o direito da recorrente ao creditamento dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS em saídas bonificadas, condenando a recorrida ao pagamento 

das custas e despesas processuais  respeitada a imunidade da Fazenda em relação àquelas) e honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00.

1ª Turma Sim Não interpretação da norma

afastar ICMS de 
mercadorias 

remetidas como 
bonificação

AgRg no REsp 1368013 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2013/0036066-5

15/04/2013
Tributário e 

Processo Civil

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO EM VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE DA ADI N. 1.851/AL DO STF. ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E PREFERENCIAL DO ICMS-ST. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 1. O STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.851/AL, entendeu que o contribuinte somente tem direito à restituição de 
valores recolhidos de ICMS no regime de substituição tributária na hipótese de não ocorrência do fato gerador, ainda que o preço de venda tenha sido inferior à base de cálculo presumida. 
Entretanto, a jurisprudência do STJ, na aplicação da orientação do STF na mencionada ADI, entendeu que o referido entendimento não se aplica aos Estados não signatários do Convênio 

13/97, a exemplo: São Paulo. Precedentes.
2. No caso de São Paulo, a restituição do imposto pago a maior, na hipótese em que a base de cálculo real é inferior à presumida, é possível. Todavia, tal restituição não é imediata e 
automática, pois há no Estado de São Paulo legislação específica determinando a forma de restituição dos valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST (art. 66-B da Lei Estadual n. 

6.374/89). Assim, não compete ao STJ analisar a forma da restituição, a teor da aplicação analógica da Súmula 280 do STF. 3. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de suposta 
violação de  ispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF. 4. Descumprido o necessário e indispensável 
exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da 

Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
São Paulo

AgRg no AREsp 73519 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2011/0196528-2

25/03/2013
Tributário e 

Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS RECOLHIDO SOB A SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.  VALOR DA OPERAÇÃO REAL INFERIOR À 
PRESUMIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E  REFERENCIAL. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A tese de violação ao artigo 10 da Lei Complementar 87/96 não pode ser apreciada, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a 
controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional, asseverando que, sob o regime da substituição tributária progressiva instituído pelo artigo 150, § 7º, da CF/88, o

direito de restituição se limita aos casos em que o fato gerador presumido não se realiza. 2. Verifica-se, também, que o deslinde da controvérsia reclama a análise da legislação paulista, 
quais sejam, os arts. 66-B, da Lei 6.374/89, Lei 9.176/95, Decreto 41.653/97, Decreto 42.039/97e

Decreto 43.853/99, o que faz incidir, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
São Paulo

AgRg no REsp 1352756 / MT
AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL
2012/0235516-1

01/04/2013 Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. AFASTAMENTO DO 
PERCENTUAL FIXADO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR EVENTUAL AFRONTA AO RICMS/MT. ÓBICE DA SÚMULA 

280/STF. DISCUSSÃO SOBRE A OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 8º, § 4º, DA LC 87/96. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA 
SÚMULA 7/STJ. 1. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 280/STF. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de 

recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Cumpre esclarecer que a alegação no sentido de que a cobrança do ICMS no regime de substituição tributária constitui matéria de ordem pública, por si 
só, não justifica o afastamento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, os quais devem ser observados, ainda que suscitada matéria de ordem pública (AgRg nos EREsp 

1.275.750/SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe  de 1º.2.2013).  4. Agravo regimental não provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Apuração de base de 
cálculo do ICMS/ST 

Mato Grosso

AgRg no AREsp 31660 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2011/0101032-8

20/03/2013 Tributário
TRIBUTÁRIO. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO. 1. Aplica-se o art. 166 do CTN também à repetição de indébito de ICMS 

recolhido na sistemática da substituição tributária. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.
2ª Turma Sim Sim 

regras de ST 
descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
São Paulo

AgRg no AREsp 265017 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL

2012/0254502-9

13/03/2013 Tributário

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, EX VI DA INSRF 54/2000. LEGALIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FABRICANTES DE VEÍCULOS. COMERCIANTES VAREJISTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.   A decisão agravada considerou correto o entendimento 

exarado no acórdão recorrido, porquanto em conformidade com a orientação do STJ de que a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS somente aproveita o contribuinte do 
aludido imposto (o fabricante), quando da apuração de seu próprio faturamento, a fim de efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo mesmo. Consectariamente, a referida 

dedução, prevista no artigo 3o., § 2o., I, da Lei 9.718/98, não se aplica aos comerciantes varejistas, não
contribuintes do IPI, donde se dessume a legalidade da IN SRF 54/2000 (REsp. 870.402/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 31.03.2008). 2.   Tal entendimento está assentado nos mais recentes 
julgados desta Corte sobre o tema (AgRg no AREsp. 175.285/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.08.2012; AgRg no AREsp. 165.086/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 26.06.2012; AgRg no REsp. 802.436/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 14.10.2011). 3.   Inafastável, portanto, a Súmula 83/STJ á espécie, cuja incidência também pode 
ocorrer nas  ipóteses de interposição de Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional (AgRg no Ag 1.113.545/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 

13.12.2012; AgRg no AREsp. 241.293/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.12.2012; AgRg no AgRg no Ag 1.339.971/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 
27.11.2012). 4.   Agravo regimental desprovido.

1ª Turma Não sem relação com o estudo
Matéria não 

relacionada com 
ICMS



REsp 1250232 / PR
RECURSO ESPECIAL

2011/0092654-1
26/06/2013

Tributário e 
Processo Civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 166 DO CTN. APLICABILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem 
reconheceu que a legislação local admitia a restituição de ICMS em caso de operação a menor, na sistemática da substituição tributária para frente, à época dos fatos. Ocorre que não se 
comprovou que os impetrantes hajam assumido o ônus econômico ou que tenham autorização de quem sofreu o impacto do indébito, o que impede a repetição, nos termos do art. 166 do 

CTN. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A mais recente jurisprudência do STJ, consolidada em ambas as 
Turmas da Primeira Seção, reconhece a aplicabilidade do art. 166 do CTN nos casos de substituição tributária para frente. 4. A maioria dos pedidos de restituição atinentes ao ICMS na 

sistemática da substituição tributária refere-se a casos em que a operação ocorreu a preço menor que o presumido, conforme diversos precedentes do STJ em que se decidiu pela 
aplicação do art. 166 do CTN. Não há peculiaridade da presente demanda. 5. De fato, a venda da mercadoria a preço menor que o presumido para fins da substituição tributária não faz 
concluir que o ônus econômico do tributo tenha sido suportado pelo alienante, como sustentam os recorrentes. A redução do preço pode ter sido causada por diversos motivos, como 

diminuição de custos ou estreitamento da margem de lucro por conta da concorrência acirrada. Isso não significa que o montante do ICMS cobrado não tenha sido repassado ao 
consumidor. 6. Na verdade, a dificuldade, praticamente  possibilidade, de se comprovar quem assumiu o encargo econômico do tributo indireto ocorre em qualquer sistemática, de 

substituição tributária ou não. Inquestionável é a opção legislativa de impor ao contribuinte de direito esse ônus probatório, nos estritos termos do art. 166 do CTN.7.Recurso Especial não 
provido.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de ICMS 
pago a maior em 

caso de ST. 
Paraná 



Processo Data da Publicação Ementa/Assunto Órgão Julgador
Matéria 

Tributária - 
ICMS  

Litígio decorre em 
razão da norma 
descentralizada

Grupo

Justificativa: 
motivo para 

enquadrar no 
grupo classificado

Ente Federativo 
envolvido

ADI 3794 ED / PR - PARANÁ 
EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE
24/02/2015

EMENTA: EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM ADI. OMISSÃO. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE CONFERIU BENEFÍCIOS EM MATÉRIA DE ICMS SEM QUE 
HAJA CONVÊNIO DO CONFAZ. EMBARGOS CONHECIDOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO. 1. Não comprovadas razões concretas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos estipulados pelo art. 27 da Lei n.º 9.868/99, descabe a 

modulação dos efeitos da decisão. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em casos de leis estaduais que instituem benefícios sem o prévio convênio exigido pelo art. 155, 
parágrafo 2º, inciso XII, da Constituição Federal – Precedentes. 3. A modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade no presente caso consistiria, em essência, incentivo à guerra fiscal, mostrando-se, assim, indevida. 4. Embargos de 

declaração conhecidos para negar-lhes provimento.

Tribunal Pleno Sim Sim

incentivos fiscais 
em 

desconformidade 
com regras do 

CONFAZ

Benefício fiscal 
sem aprovação de 

CONFAZ
Mato Grosso do Sul

ADI 4635 MC-AgR-Ref / SP - SÃO 
PAULO 

REFERENDO NO AG.REG. NA 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 

DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

12/02/2015

E M E N T A: ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DA 
OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS – PERFIL NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS – A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO 

INTERGOVERNAMENTAL COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS – RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM 
CONSTITUCIONAL – O SIGNIFICADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL – INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE APARENTE “COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL” LESIVA AO 

ESTADO DO AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL – MEDIDAS QUE SE REFEREM À PRODUÇÃO DE “TABLETS” – POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS PAULISTAS, AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O 
“PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA” – PRECEDENTE DO STF – MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE INCENTIVOS E 
BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO – A existência de convênios interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da 

reserva constitucional de convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da válida concessão, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, incentivos ou exonerações 
fiscais em tema de ICMS. – Revela-se inconstitucional a concessão unilateral, por parte de Estado-membro ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS, tais como, 

exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento e (f) o cancelamento de 
notificações fiscais. Precedentes. INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM – A outorga unilateral, por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta 
legítima e juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também se revele impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha a provocar 

desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É que situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade 
hierárquico-normativa da Constituição da República, não se compensam entre si. Precedente
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ADI 4628 / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

24/11/2014

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). 
PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE 

GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO 
TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, 
ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA 

MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. A Confederação Nacional do Comércio - CNC e a Confederação Nacional da Indústria - CNI, à luz dos seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS nº 21, ex vi do art. 103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática jurídico-constitucional relativa ao 

ICMS, inaugurando novo regime incidente sobre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucionais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo 
versada no Protocolo adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. 

Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 06.12.1995). 3. O Protocolo ICMS nº 21/2011 revela-se apto para figurar como objeto do 
controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de generalidade, abstração e autonomia (Precedentes da Corte: ADI 3.691, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 

1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário 
Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio nº 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2º, XII, g, da 
CRFB/1988 e da Lei Complementar nº 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo 
não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2º, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
do ICMS, é devida à unidade federada de origem, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas (de origem da 

mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio do não confisco, 
que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no cognominado Protocolo ICMS nº 21/2011, que legitima a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da 

mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do 
respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS nº 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e 

interestaduais. 9. A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2º, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o 
estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7º) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os 
Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi 

chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota 
interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; 

b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor 
final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A 

Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS nº 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 
155, § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do 
Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de 

instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo nº 21/2011, 
tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.
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ADI 4276 / MT - MATO GROSSO 
AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE
18/09/2014

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ‘g’). DESCUMPRIMENTO. 
RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II). DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e 

como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09 do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que 
concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 3. A 
isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes “em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida”, máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se 

tratamento discriminatório em benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
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ARE 752603 AgR / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO

30/04/2014

LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. O Supremo, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 576.155/DF, relator ministro Ricardo Lewandowski, ocorrido em 12 de agosto de 2010, sob o ângulo da repercussão geral, assentou o cabimento de ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público para buscar anulação de Termo de 

Acordo de Regime Especial – TARE formalizado pelo ente federativo e pelo contribuinte, presente violação ao patrimônio público. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – TERMO DE ACORDO DE 
REGIME ESPECIAL – “GUERRA FISCAL”– INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. É inconstitucional a concessão unilateral de benefícios fiscais, ausente convênio interestadual prévio, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta da 

República. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.548, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 15 de junho de 2007, nº 2.352, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 9 de março de 2001, nº 2.357, relator ministro 
Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 7 de novembro de 2003, e nº 2.906, de minha relatoria, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. Na origem, a natureza de benefício fiscal da concessão 

implementada veio a ser proclamada com base nos elementos fáticos constantes do processo e na legislação local. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. 
MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.
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ARE 774821 AgR / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAV

14/05/2014

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – “GUERRA FISCAL”– INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. É inconstitucional a concessão unilateral de 
benefícios fiscais, ausente convênio interestadual prévio, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta da República. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.548, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 15 de junho 

de 2007, nº 2.352, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 9 de março de 2001, nº 2.357, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 7 de novembro de 2003, e nº 2.906, de minha relatoria, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. Na origem, a natureza de benefício fiscal da concessão implementada veio a ser proclamada com base nos elementos fáticos constantes do processo e na legislação local. O recurso extraordinário 

não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, 
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.
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ADI 3794 ED / PR - PARANÁ 
EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE
25/02/2015

EMENTA: EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM ADI. OMISSÃO. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE CONFERIU BENEFÍCIOS EM MATÉRIA DE ICMS SEM QUE 
HAJA CONVÊNIO DO CONFAZ. EMBARGOS CONHECIDOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO. 1. Não comprovadas razões concretas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos estipulados pelo art. 27 da Lei n.º 9.868/99, descabe a 

modulação dos efeitos da decisão. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em casos de leis estaduais que instituem benefícios sem o prévio convênio exigido pelo art. 155, 
parágrafo 2º, inciso XII, da Constituição Federal – Precedentes. 3. A modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade no presente caso consistiria, em essência, incentivo à guerra fiscal, mostrando-se, assim, indevida. 4. Embargos de 

declaração conhecidos para negar-lhes provimento.
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RE 635688 / RS - RIO GRANDE 
DO SUL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
13/02/2015

Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, 
salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações 

anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido.
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ADI 4628 / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

24/11/2014

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). 
PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE 

GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO 
TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, 
ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA 

MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. A Confederação Nacional do Comércio - CNC e a Confederação Nacional da Indústria - CNI, à luz dos seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS nº 21, ex vi do art. 103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática jurídico-constitucional relativa ao 

ICMS, inaugurando novo regime incidente sobre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucionais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo 
versada no Protocolo adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. 

Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 06.12.1995). 3. O Protocolo ICMS nº 21/2011 revela-se apto para figurar como objeto do 
controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de generalidade, abstração e autonomia (Precedentes da Corte: ADI 3.691, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 

1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário 
Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio nº 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2º, XII, g, da 
CRFB/1988 e da Lei Complementar nº 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo 
não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2º, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
do ICMS, é devida à unidade federada de origem, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas (de origem da 

mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio do não confisco, 
que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no cognominado Protocolo ICMS nº 21/2011, que legitima a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da 

mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do 
respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS nº 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e 

interestaduais. 9. A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2º, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o 
estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7º) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os 
Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi 

chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota 
interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; 

b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor 
final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A 

Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS nº 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 
155, § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do 
Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de 

instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo nº 21/2011, 
tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.

Tribunal Pleno Sim Sim 
exigência de 
obrigações 

Instituição de novas 
regras de cobrança 

do ICMS, sem 
previsão 

constitucional

Distrito Federal
Acre

Alagoas
Amapá
Bahia
Ceará

Espírito Santo
Goiás

Maranhão
Mato Grosso

Mato Grosso do Sul
Pará

Paraíba
Pernambuco 

Piauí
Rio Grande do Norte

Roraima
Rondônia
Sergipe

São Paulo

RE 680089 / SE - SERGIPE 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

03/12/2014
Recurso extraordinário. 2. Constitucional e Tributário. 3. Interpretação do art. 155, § 2º, VII, “a” e “b”, VIII, da Constituição Federal. Vendas realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto. Aplicação da alíquota interna no estado 

de origem. 4. Protocolo CONFAZ nº 21/2011. Inconstitucionalidade. 5. Modulação dos efeitos. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido.
Tribunal Pleno Sim Sim 

exigência de 
obrigações 

Instituição de novas 
regras de cobrança 

do ICMS, sem 
previsão 

Sergipe

RE 580788 AgR / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

18/09/2014
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade 

de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
2ª Turma Sim Sim

regras de ST 
descentralizada

Instituição da 
sistemática da 

substituição 
tributária

Rio Grande do Sul

Rcl 15819 AgR / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO
01/07/2014

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 4.635-MC/SP. NÃO OCORRÊNCIA. OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O 
ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte deferiu medida cautelar na ADI 4.635-MC/SP para sustar qualquer interpretação que, fundada nos arts. 84-B, II, e 112, ambos da Lei paulista nº 6.374/89, torne possível a 
edição de atos normativos, por parte do Estado de São Paulo e de seu Governador, que outorguem benefícios fiscais ou financeiros, bem assim incentivos compensatórios pontuais, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus 
tributário, em matéria de ICMS, sem que tais medidas sejam precedidas da necessária celebração de convênio no âmbito do CONFAZ. II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de 

decisão deste Tribunal. III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e a decisão indicada como paradigma impede o julgamento da reclamação. IV – No caso, os atos normativos impugnados nesta reclamação não tiveram com fundamento os arts. 84-B, II, 
e 112 da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, tal como vedado pela decisão apontada como paradigma. Veja-se, nesse sentido, que o Decreto 58.918/2013 encontra-se fortemente vinculado ao art. 60-A da referida Lei 6.374/1989; que o Decreto 

58.876/2013 refere-se a outros incisos do art. 1º do Decreto 51.624/2007 que não o inciso XXIII, especificamente atacado na ADI 4.635/SP; e que a Resolução SF 14/2013 correlaciona-se ao art. 27, I, do Anexo II do RICMS paulista, e não ao suspenso art. 26, 
I, do mesmo Anexo II do RICMS bandeirante V - Agravo improvido.

Tribunal Pleno Sim Sim

incentivos fiscais 
em 

desconformidade 
com regras do 

CONFAZ

Benefício sem 
aprovação de 

CONFAZ
São Paulo

RE 400525 AgR / CE - CEARÁ 
AG.REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO
09/04/2014

DELEGAÇÃO – PRODUTOS SEMIELABORADOS – DEFINIÇÃO – CONFAZ – VALIA: PRECEDENTE DO PLENÁRIO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.186/PE, proclamou a 
constitucionalidade da Lei Complementar nº 65/91 no que encerrou delegação ao Confaz para definir produtos semielaborados – voto vencido

1ª Turma Sim Não 
interpretação da 

norma

Trata-se de 
discussão quanto a 
constitucionalidade 

de ter sido 
delegado ao 

ARE 700683 AgR / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO

18/12/2013

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO 50/97 DO CONFAZ. AUTORIZAÇÃO AOS ESTADOS PARA INSTITUIR BENEFÍCIO FISCAL – CRÉDITO PRESUMIDO – CONCESSÃO DA 
BENESSE COM RESTRIÇÕES. LEGITIMIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A discussão envolvendo o alcance da autorização para a instituição de benefício fiscal prevista em convênio 
assinado pelos Estados, inclusive quanto à possibilidade de não concedê-lo ou estabelecê-lo com restrições, depende da interpretação do próprio convênio e eventuais normas estaduais aplicáveis à espécie. II – Questão decidida com fundamento na legislação 

infraconstitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento

2ª Turma Sim Sim

incentivos fiscais 
em 

desconformidade 
com regras do 

CONFAZ

Benefício fiscal 
sem aprovação de 

CONFAZ
Rio Grande do Sul

Palavra - chave : CONFAZ

Palavra - chave : BENEFÍCIO FISCAL IRREGULAR



AI 809531 AgR / MG - MINAS 
GERAIS 

AG.REG. NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

13/09/2013

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Imunidade de ICMS na exportação. Competência do CONFAZ para elaborar a lista dos produtos semielaborados. Insurgência contra a classificação jurídica. Colisão com prova pericial. Necessidade de 
revolvimento de matéria de fato. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário da Corte entendeu, no julgamento do RE nº 240.186/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, pela constitucionalidade da competência do CONFAZ para relacionar os produtos 

semielaborados. 2. O legislador complementar conferiu aos convênios tão somente a faculdade de relacionar os produtos semielaborados destinados ao exterior que estariam sujeitos ao ICMS. Não houve delegação ao CONFAZ de competência normativa. 
Reconhecida a higidez do arquétipo normativo, devem prevalecer os critérios legais. 3. O desenlace da lide passa por um juízo sobre a preponderância de outros critérios (contábeis e econômicos, por exemplo) sobre o critério jurídico - que é o adotado para fins 

tributários - na elaboração da lista dos produtos semielaborados pelo CONFAZ. Necessidade de revolvimento de todo o acervo de provas periciais constantes dos autos, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Não
interpretação da 

norma

Trata-se de 
discussão quanto a 
constitucionalidade 

de ter sido 
delegado ao 

CONFAZ relacionar 
quais produtos 

semi-elaborados 
destinados ao 

RE 466064 AgR / RJ - RIO DE 
JANEIRO 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

10/06/2013

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula de reserva de plenário. Acórdão regional que afastou a incidência de lei local ao admitir uma suposta reserva de lei complementar para disciplinar a isenção. Violação da cláusula de reserva de 
plenário mantida. 1. É inafastável a conclusão de que o Tribunal de origem julgou não incidir no caso a lei local que determina o estorno dos créditos acumulados pelas saídas isentas por entender que o convênio firmado no Confaz seria a forma adequada para 

disciplinar o benefício fiscal concedido pelo Estado. 2. Ao negar vigência à lei nº 3.188/99 por motivos de cunho constitucional, deixou o Tribunal do Estado de observar a vedação constante da Carta Política que impede os órgãos fracionários de tribunal de 
exercerem o controle de constitucionalidade. 3. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Sim 

incentivos fiscais 
em 

desconformidade 
com regras do 

CONFAZ

Benefício fiscal 
sem aprovação de 

CONFAZ
Rio de Janeiro

HC 122450 / MG - MINAS GERAIS 
HABEAS CORPUS

20/11/2014

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, C/C o ART. 11, DA LEI 8.137/90). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando 

transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o 
Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10. 2. A denúncia, na hipótese de crime societário, não precisa conter descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrando o vínculo dos indiciados com a sociedade 

comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. Precedentes: HC 103.104, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 14.02.12; HC 101.754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 
25.06.10; HC 101.286, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.08.11; HC 97.259, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.02.10; HC 98.840, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25.09.09. 

3. In casu, narra a denúncia que a paciente e o corréu, na condição de sócios administradores da empresa Dragaléia Medicamentos e Perfumaria Ltda.-ME, em tese, “dolosamente omitiram da escrita fiscal da empresa autuada valores de ICMS devido por 
substituição tributária quando da aquisição de produtos farmacêuticos da empresa DROGAVIDA desacobertados de documentação fiscal”, causando um prejuízo aos cofres públicos de R$ 103.304,28 (cento e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e oito reais), 
que, acrescido dos encargos legais, alcançou a monta de R$ 439.889,80 (quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). 4. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos 
processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 24.09.13; HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13. 5. In casu, 
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso ordinário lá interposto, assentou que, “a princípio, e nos estreitos lindes documentais, é possível divisar, sim, que a recorrente detinha poderes de gestão da pessoa jurídica, pela qual se teria perpetrado a 

sonegação fiscal”. Destarte, a análise dos poderes da paciente na sociedade empresária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.

1ª Turma Não 
sem relação com 

o estudo

Matéria não 
relacionada  com 

ICMS

RE 641359 AgR / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

24/10/2014

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO LIMINAR QUE EXCLUIU CONTRIBUINTES SUBSTITUÍDOS DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O TRIBUTO DO SUBSTITUTO NA 
HIPÓTESE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Não é possível exigir do substituto o imposto devido pelo contribuinte substituído enquanto este permaneceu excluído do regime de substituição 

tributária por força de decisão judicial. Se a norma geral e abstrata previu a regra de responsabilidade, o provimento judicial individual e concreto afastou sua eficácia. Ademais, não existem provas de que o substituído não tenha recolhido o ICMS próprio a que 
estava obrigado, o que tornaria a cobrança do substituto na espécie uma evidente hipótese de bitributação. Agravo regimental a que se nega provimento.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
Instituição da sistemática da ST Rio Grande do Sul

Rcl 5639 / MT - MATO GROSSO 
RECLAMAÇÃO

14/11/2014

EMENTA Reclamação constitucional. ICMS. Substituição tributária. Cláusula 2ª do convênio 13/97. Decisão que determina a devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte. Ofensa à decisão proferida na ADI nº 1.851/AL. Procedência da reclamação. 
1. Desde a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1/69, conhece-se o modelo tributário de arrecadação por substituição do sujeito passivo da obrigação tributária por um tertius. Prestigia-se a ruptura do princípio da relatividade 

dos efeitos da relação jurídico-tributária quando se imputa ao agente que meramente recebe o preço da coisa (e, com ela, o valor incidente do tributo) a função de substituído do devedor. Seria, em linguagem clássica do Direito Civil, uma autêntica cessão 
compulsória de posições contratuais de caráter mitigado, pois remanesce a responsabilidade supletiva do devedor, dado que o fenômeno se restringe a uma mera imputação ao terceiro de um debitum do verdadeiro sujeito passivo da relação tributária. 2. A 

redação sempre escorreita e precisa do CTN, em seu art. 128, fez reverência à distinção civilística de Alois Brinz entre debitum (haftung) e obligatio (schuld). O contribuinte deve, mas é o substituto que responde pela dívida, sem embargo de persistir o debitum – 
adjetivado de “supletivo” no Código Tributário – em desfavor do primeiro. 3. A Constituição de 1988 trouxe consigo um efeito colateral profundamente sensível no âmbito do Direito Tributário, que foi o enfraquecimento da autoridade do CTN como fonte 

nomogenética. O País assistiu a um processo de constitucionalização das normas tributárias, como forma de se impedir a contestação das exações fiscais em seu nascedouro. A técnica de substituição foi, por exemplo, parte desse fenômeno, com o advento da 
Emenda Constitucional nº 3, de 17/04/93, que introduziu o art. 150, § 7º, da CF/1988. 4. O perfil constitucional desse regime de substituição alterou profundamente a conformação primitiva do CTN. Desapareceu a exigência da vinculação direta do tertius com o 
fato gerador, o que implica dizer que sua posição jurídica foi reconduzida a de um sujeito abstratamente ligado a um dever jurídico geral, e não a uma situação jurídica particular, faticamente delimitada. Além disso, o constituinte derivado fez surgir a nova figura 

jurídica do fato gerador por presunção, contrabalançada pela “imediata e preferencial restituição da quantia” na hipótese de sua não realização. 5. A decisão na ADI nº 1.851-4/AL não é mais o único paradigma pretoriano erga omnes a ser utilizado nos casos de 
substituição tributária “para frente”, pois a questão – sob enfoques diversificados – é atualmente debatida na ADI nº 2.777/SP e na ADI nº 2.675/PE, ambas pendentes de julgamento, especialmente a última, que se acha sobrestada até o pronunciamento da Corte 
no RE nº 593.849/MG. A superveniência dessas duas novas ações diretas, contudo, não afeta, ao menos ceteris paribus, a eficácia vinculante e contra todos do acórdão indicado como paradigma desta reclamação. Precedentes da Corte (Rcl nº 2.600/SE-AgR, 

Tribunal Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe de 3/8/07). 6. Não houve superação ou contradição entre a ADI nº 1.851 e os subsequentes (e inconclusos) julgamentos das mencionadas ações diretas. Permanece, para os fins constitucionais, íntegra a 
finalidade da reclamação no caso concreto e deve-se, conforme permite a jurisprudência, resolver por completo o incidente. 7. É inequívoca a ofensa à autoridade do STF, considerada a ADI nº 1.851/AL, a qual foi reconhecida quando do deferimento da liminar 

nos autos. 8.Reclamação procedente.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de 
ICMS pago a maior 

em caso de ST. 
Mato Grosso

ADI 4628 / DF - DISTRITO 
FEDERAL 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

24/11/2014

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). 
PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE 

GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO 
TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, 
ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA 

MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. A Confederação Nacional do Comércio - CNC e a Confederação Nacional da Indústria - CNI, à luz dos seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS nº 21, ex vi do art. 103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática jurídico-constitucional relativa ao 

ICMS, inaugurando novo regime incidente sobre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucionais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo 
versada no Protocolo adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. 

Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 06.12.1995). 3. O Protocolo ICMS nº 21/2011 revela-se apto para figurar como objeto do 
controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de generalidade, abstração e autonomia (Precedentes da Corte: ADI 3.691, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 

1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário 
Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio nº 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2º, XII, g, da 
CRFB/1988 e da Lei Complementar nº 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo 
não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2º, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
do ICMS, é devida à unidade federada de origem, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas (de origem da 

mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio do não confisco, 
que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no cognominado Protocolo ICMS nº 21/2011, que legitima a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da 

mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do 
respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS nº 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e 

interestaduais. 9. A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2º, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o 
estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7º) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os 
Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi 

chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota 
interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; 

b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor 
final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A 

Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS nº 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 
155, § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do 
Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de 

instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo nº 21/2011, 
tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.

Tribunal Pleno Sim Sim 
exigência de 
obrigações 

Instituição de novas 
regras de cobrança 

do ICMS, sem 
previsão 

constitucional

Distrito Federal
Acre

Alagoas
Amapá
Bahia
Ceará

Espírito Santo
Goiás

Maranhão
Mato Grosso

Mato Grosso do Sul
Pará

Paraíba
Pernambuco 

Piauí
Rio Grande do Norte

Roraima
Rondônia
Sergipe

São Paulo

RE 632356 AgR / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

18/09/2014

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AVERIGUAÇÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. 
VERIFICAR SE É PAUTA FISCAL OU VALORES ESTIMADOS PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. QUESTÃO QUE DEPENDE DA REANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o 

recurso extraordinário por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se, para concluir nesse sentido, for necessário o exame prévio de normas infraconstitucionais. II – Julgamento contrário aos interesses da parte não 
basta a configuração da negativa de prestação jurisdicional. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – no que se refere ao entendimento de que não se trata da utilização de valor presumido em substituição tributária mas de 

pauta fiscal sem o atendimento dos requisitos previstos no art. 48 do CTN –, faz-se necessária a reanálise de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. IV – Agravo regimental a 
que se nega provimento.

2ª Turma Sim Sim
regras de ST 

descentralizada

Apuração de base 
de cálculo do 

ICMS/ST
Rio Grande do Sul

Palavra - chave : SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



RE 580788 AgR / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

18/09/2014 Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade 
de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

2ª Turma Sim Sim
regras de ST 

descentralizada
Instituição da 

sistemática da ST
Rio Grande do Sul

AI 513815 AgR / RJ - RIO DE 
JANEIRO 

AG.REG. NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

09/05/2013

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Recolhimento de ICMS-combustíveis sob a sistemática da substituição tributária para a frente. Imunidade sobre as operações interestaduais que não alberga as operações internas ocorridas no estado de 
destino. Impossibilidade de reconhecer a desoneração no caso em comento. 1. A jurisprudência da Corte acerca da matéria não desconsidera a imunidade relativa à incidência do ICMS nas operações interestaduais de produtos derivados de petróleo. 2. O tributo 

que se exige antecipadamente não se refere à operação que destina o combustível para outro estado, o que denota absoluta observância à regra constitucional que estabelece a não incidência nessa hipótese. O valor recolhido pela agravante corresponde ao 
importe devido em virtude da incidência que se opera sobre as operações seguintes, as quais estão reconhecidamente ao alcance do poder de tributar. 3. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Não
interpretação da 

norma

trata-se de 
discussão que 

envolve a 
interpretação da 

regra da imunidade 
do petróleo, não 

existindo qualquer 

AI 488006 ED / SP - SÃO PAULO 
EMB.DECL. NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO
22/08/2014

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. REGULAMENTAÇÃO QUE SUPOSTAMENTE INVIABILIZA O DIREITO 
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a 
reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). Não existe direito constitucional à imediata 
restituição parcial do tributo na substituição tributária, o que não impede que a legislação estadual venha a prever tal possibilidade. A hipótese não remonta a qualquer ofensa ao Texto Magno, que se limita a assegurar a repetição diante da inocorrência do fato 

imponível, tal como decidido na ADI 1851/AL. Desse modo, a conclusão é no sentido de que o direito de restituição parcial provém da lei estadual e não da Constituição. Não há repercussão constitucional na hipótese de confronto entre a previsão legal estadual e 
os atos expedidos pela Administração fazendária local (Lei nº 6.374/1989, Portaria CAT 45/1996 e DEAT Nº 288). Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de 
ICMS pago a maior 

em caso de ST. 
São Paulo

AI 658635 AgR / PR - PARANÁ 
AG.REG. NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO
17/09/2014

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Diferenças apuradas decorrentes de recolhimento a maior no âmbito da substituição tributária para a frente. Decretos Estaduais nºs 3.001/94 e 2.736/97. Direito que decorre da legislação 
infraconstitucional do Estado. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280 na espécie. 1. O Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria 
necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Decretos nºs 5.708/01, 3.001/94, 2.736/94 e na Lei Complementar nº 87/96), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental 

não provido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de 
ICMS pago a maior 

em caso de ST. 
paraná 

ARE 716172 AgR / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO

29/09/2014

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Base de cálculo. Frete. Substituição tributária. Alegada violação do art. 5º, LIV, da CF/88. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Ofensa 
constitucional indireta ou reflexa. Inexistência de violação do art. 97 da CF/88. 1. O Tribunal de origem ateve-se às normas constantes do Regulamento do ICMS (Dec. Estadual nº 37.699/97), do Convênio ICMS nº 132/92 e da Lei Complementar nº 87/96 para 

concluir pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária. 2. A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 3. 
Ausência de violação da cláusula de reserva de Plenário contida no art. 97 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Apuração de base 
de cálculo do 

ICMS/ST
Rio Grande do Sul

RE 809955 AgR / PE - 
PERNAMBUCO 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

15/08/2015
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS: CONTRIBUINTE DE FATO OU DE DIREITO. 

LEGITIMIDADE ATIVA PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

2ª Turma Não 
sem relação com 

o estudo

Matéria não 
relacionada  com 

ICMS

ARE 713196 AgR / RS - RIO 
GRANDE DO SUL 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO

01/08/2014

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA, POR ANALOGIA, TENDO EM CONTA OS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE, DA NÃO SUPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO DA NORMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Aplicação analógica do 
disposto no art. 150, III, c, da CF, para assegurar ao contribuinte do ICMS o direito à observância do princípio da noventena em relação a decretos estaduais que implementaram o sistema de recolhimento do tributo por substituição tributária, mas não previram 
prazo razoável de adaptação em favor das substituídas, e afastar a consequente violação aos princípios da razoabilidade, da não surpresa e da segurança jurídica. II - Adoção de um dos métodos de integração da norma previstos no art. 4º da Lei de Introdução 
ao Código Civil. Controvérsia que se restringe ao “terreno puramente infraconstitucional”, consoante entendimento assentando pelo Plenário da Corte no RE 202.626/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão. III - Suposta violação aos princípios da razoabilidade e da segurança 

jurídica. Matéria não impugnada no recurso extraordinário. Fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/STF. Precedente: RE 677.142/MG, Rel. Min. Teori Zavascki. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

2ª Turma Sim Sim 
interpretação da 

norma

implementação da 
sistemática da 

substituição 
tributária sem a 
observação dos 

princípios da 
anterioridade anual 

e nonagesimal,

Rio Grande do Sul

ARE 682631 AgR-AgR / MG - 
MINAS GERAIS 

AG.REG. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO

02/05/2014

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECRETO Nº 45.138/09-MG. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE QUE NÃO REPRESENTA OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que os postulados da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal estão circunscritos às hipóteses de instituição e majoração de tributos. 2. 

O regime de apuração da substituição tributária não está alcançado pelo âmbito de proteção da tutela da não surpresa, na medida em que o agravamento inicial que decorre do dever de suportar o imposto pelos demais entes da cadeia será ressarcido na 
operação de saída da mercadoria. 3. Na hipótese sob análise, não há aumento quantitativo do encargo e sim um dever de cooperação com a Administração tributária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

1ª Turma Sim Sim 
interpretação da 

norma

implementação da 
sistemática da 

substituição 
tributária sem a 
observação dos 

princípios da 
anterioridade anual 

Minas Gerais

ARE 758195 AgR / SP - SÃO 
PAULO 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO

26/03/2014

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS MEDIANTE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE DE DIREITO, DE QUE ASSUMIU O ENCARGO OU DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE QUEM SUPORTOU. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO 

STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. ARGUMENTO NOVO TRAZIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Julgamento contrário 
aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. II – Aplicação do art. 166 do CTN ao caso concreto. Interpretação da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – Para se chegar 

à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto a quem suporta o encargo tributário ou à existência de autorização de terceiro que o suportou, é necessário o reexame das provas. Súmula 279 do STF. IV – A negativa de provimento ao recurso 
especial pelo Superior Tribunal de Justiça torna definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). V – A alegada ofensa ao art. 145, § 1º, da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no 

recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

2ª Turma sim não 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de 
ICMS pago a maior 

em caso de ST. 

RE 567216 AgR / RN - RIO 
GRANDE DO NORTE 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

07/03/2014

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA POR CONSUMIDOR FINAL. 
INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO PRESUMIDA. VENDA DA DISTRIBUIDORA PARA O VAREJISTA. INAFASTABILIDADE DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E PREFERENCIAL NA FORMA 

DEFINIDA NA CF E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Corte firmou-se no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária, inclusive do instituto do fato gerador 
presumido, seja no período anterior à Emenda Constitucional 3/1993, seja naquele a ela posterior, bem como já reconheceu as vantagens desse sistema nas atividades de fiscalização e arrecadação tributária. II – A não ocorrência do fato gerador legalmente 

presumido não afasta, por si só, a obrigação do recolhimento antecipado do tributo pelo substituto, apenas assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga, conforme definido na própria Constituição e na legislação aplicável ao tema. III – Agravo 
regimental a que se nega provimento.

2ª Turma sim não 
interpretação da 

norma

situação de fato. 
Discussão quanto à 

exclusão da 
sistemática da ST 
por entender que o 

fato gerador 
presumido não irá 

ocorrer

RE 743607 AgR / AP - AMAPÁ 
AG.REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO
25/02/2014

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 
sentido de que a lei que estabelece o regime da antecipação tributária, ou da chamada substituição tributária para frente, não fere os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da legalidade e da tipicidade (RE 213.396/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, 

Pleno, DJ de 1º.12.2000). 2. A afirmação do acórdão recorrido no sentido de que tal sistemática foi instituída no âmbito estadual por lei em sentido formal só pode ser refutada por extenso exame do direito local, inviável em recurso extraordinário (Súmula 
280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

2ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
instituição da 

sistemática da ST
Amapá 

RE 646737 AgR / RJ - RIO DE 
JANEIRO 

AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

17/03/2014
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Mercadorias dadas em bonificação. Base de cálculo. Regime de substituição tributária. Debate de âmbito infraconstitucional. Afronta reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a 

controvérsia, a partir de dispositivos da Lei Complementar nº 87/96 (art. 8º e 13) e da Lei Estadual nº 2.657/96 (art. 22). 2. A busca da concreta exegese que se extrai da Lei Complementar nº 87/96 acerca da base imponível do tributo, no regime de substituição 
tributária é matéria que repousa na esfera da legalidade. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Não 
regras de ST 

descentralizada

Apuração de base 
de cálculo do 

ICMS/ST

AI 815034 AgR / RJ - RIO DE 
JANEIRO 

AG.REG. NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

18/02/2014
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO 80/2004 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.12.2009. Não há falar 

em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 80/2004 do Estado do Rio de Janeiro e Lei 
Complementar nº 87/1996) interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada
instituição da 

sistemática da ST
Rio de Janeiro

AI 654965 AgR / SP - SÃO PAULO 
AG.REG. NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO
18/10/2013

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra ‘c’ não configurada. ICMS. Diferenças apuradas decorrentes de recolhimento a maior no âmbito da substituição tributária para a frente. Lei paulista 
nº 6.374/89. Decreto nº 41.653/97. Direito que decorre da legislação infraconstitucional do Estado. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280 à espécie. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco 
Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da 

Carta. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. Decisão agravada que se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o qual, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza 
infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei paulista nº 6.374/89, Decreto nº 41.653/97 e Portaria CAT nº 99/93), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência 

da Súmula nº 280/STF. 3. Os fundamentos da agravante apenas demonstram inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental não provido.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de 
ICMS pago a maior 

em caso de ST. 
São Paulo

ARE 678737 AgR / PR - PARANÁ 
AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO

21/08/2013

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE CREDITAMENTO A PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA DEMANDA JUDICIAL ORIGINÁRIA. 
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.09.2011. O exame de eventual 
ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição da 
República. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido 

e não provido.

1ª Turma sim não 
interpretação da 

norma

Trata-se de 
discussão quanto à 

transferência de 
crédito referente ao 

recolhimento a 
maior de ICMS-ST 

autorizado em 
demanda judicial 



AI 550643 AgR / RJ - RIO DE 
JANEIRO 

AG.REG. NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

24/06/2013
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – COMBUSTÍVEIS – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – NÃO-INCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. O artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal encerra, em 
última análise, regra de competência tributária. Precedente: Recurso Extraordinário nº 198.088, relator ministro Ilmar Galvão, julgado no Plenário em 17 de maio de 2000. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o 

agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.
1ª Turma sim não 

interpretação da 
norma

Trata-se de 
discussão quanto a 

imunidade dos 
combustíveis. 

(interpretação da 
norma)

AI 743127 AgR / SP - SÃO PAULO 
AG.REG. NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO
24/06/2013

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSO VERSANDO A MATÉRIA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O tema relativo à restituição da diferença de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pago a 
maior no regime de substituição tributária teve repercussão geral admitida pelo Plenário Virtual no Recurso Extraordinário nº 593.849-2/MG. Impõe-se aguardar, na origem, o julgamento de mérito do paradigma.

1ª Turma Sim Sim 
regras de ST 

descentralizada

Restituição de 
ICMS pago a maior 

em caso de ST. 
São Paulo



ANEXO B

LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE NORMAS/ATOS EDITADOS 

PELOS ENTES FEDERATIVOS A PARTIR DA EC Nº 03/93 RELACIONADOS 

A SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



Estado 

Quantidade de 
atos editados 

sobre a 
sistemática da 

substituição 
tributária*

Acre 27

Alagoas 210

Amapá 155

Amazonas 79

Bahia 69

Ceará 182

Distrito Federal 284

Espírito Santo 220

Goiás 248

Maranhão 148

Mato Grosso 260

Mato Grosso do 
Sul

150

Minas Gerais 336

Pará 73

Paraiba 170

Paraná 237

Pernambuco 381

Piauí 154

Rio de Janeiro 330

Rio Grande do 
Norte

174

Rio Grande do 
Sul

532

Rondônia 88

Roraima 59

Santa Catarina 251

São Paulo 292

Sergipe 253

Tocantins 74

*fonte: 
http://checkpoint.thomsonreuters.com.

br/maf/app/search/navigate
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da substituição tributária



ANEXO C 

DECISÕES ENQUADRADAS NOS GRUPOS: "SEM RELAÇÃO COM O 

ESTUDO" E "INTERPRETAÇÃO DA NORMA"



DECISÕES APURADAS QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM A 

DESCENTRALIZAÇÃO NORMATIVA

Foram enquadradas 17 decisões no grupo “sem relação com o estudo”, as quais os 

objetos de discussão não envolvem o imposto objeto deste trabalho, razão pela qual foram 

classificadas sob a justificativa Matéria não relacionada com ICMS, conforme podemos 

constatar abaixo: 

i. HC 122.450 / EDcl no HC 196.262 / RHC 36.162: discussões relacionadas ao 

direito penal;

ii. AgRg no REsp 1.290.193/ REsp 1.487.376/ AgRg no REsp 1.419.382/ AgRg no 

REsp 1.414.393: discussões relacionadas ao direito previdenciário;

iii. AgRg no REsp 1.390.900: discussões relacionadas ao ISSQN;

iv. RE 809.955 / AgRg no AgRg no REsp 1.228.837 / AgRg no REsp 1.398.030 / 

AgRg no REsp 265.017 / AgRg no Ag 1.376.493 / AgRg no REsp 1.324.836 / 

EDcl no REsp 1.123.347: discussões relacionadas ao PIS/COFINS;

v. AgRg no AREsp 383.449: discussões relacionadas ao direito processual;

vi. AgRg no RMS 34.548: discussões relacionadas ao cumprimento de regras 

referente ao regime aduaneiro.

Por sua vez, foram enquadradas 19 decisões no grupo “interpretação da norma”, as quais 

foram proferidas em processos em que o imposto em discussão é o ICMS, mas a controvérsia 

dos autos não está relacionada com a descentralização normativa desse imposto, em razão de 

tratar-se de questões fáticas ou de interpretação tanto da norma constitucional quanto da Lei 

Complementar, de modo que não depende de uma situação em que os entes federativos legislam 

de forma diversa, conforme é possível constatar do objeto dessas demandas:

(i) AI 513815 e AI 550643: Em ambos os autos se discute a constitucionalidade da 

cobrança de ICMS no comércio interestadual de derivados de petróleo, mediante 

o regime de substituição tributária. Dos trechos abaixo extraídos das decisões 

sob análise, é possível constatar que os objetos de discussão envolvem apenas a 

interpretação constitucional da imunidade garantida aos derivados de petróleo 

nas operações interestaduais:

AI 513815:
De início, ressalto que os entendimentos desta Corte mencionados no juízo 
monocrático não se prestam a desconsiderar a imunidade relativa à incidência do 
ICMS nas operações interestaduais de produtos derivados de petróleo. Verifico, 



todavia, que a desoneração prevista pela Carta Política não alcança as operações 
internas, de modo que sobre elas não paira qualquer óbice ao exercício do poder 
de tributar. Nesse sentido, não há qualquer inconstitucionalidade no 
recolhimento de ICMS pela recorrente, sob a sistemática da substituição 
tributária, referente às operações realizadas no Estado de destino. Sob o pálio de 
tais argumentos, perfilho o entendimento da Corte manifesto nos precedentes a seguir: 
(...)
A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS sobre as operações internas que 
se sucedem à operação interestadual pode ser, por força do art. 155, inc. XII, b, 
da Constituição, atribuída a um terceiro, de forma antecipada, caso em que o 
sujeito passivo será o substituto tributário. O tributo que se exige antecipadamente 
não se refere à operação que destina o combustível para outro Estado, o que denota 
absoluta observância à regra constitucional que pugna pela não-incidência nesta 
hipótese. O valor recolhido pela agravante traduz o importe devido em virtude da 
incidência que se opera sobre as operações seguintes, as quais farão chegar a 
mercadoria ao consumidor final.1 (grifos nossos)

AI 550643:
Discutem-se, nestes autos, a constitucionalidade e a legitimidade da exigência do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas operações de aquisição de 
combustíveis em outros estados. (...)
Quanto ao tema de fundo, o Pleno desta Corte, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 198.088-5/SP, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de 
setembro de 2003, assentou que o benefício fiscal previsto no artigo 155, § 2º, inciso 
X, alínea “b”, da Constituição Federal não foi instituído em favor do consumidor, 
mas do estado de destino do produto, ao qual caberá, na totalidade, o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre ele incidente, desde a remessa 
até o consumo. Assim, é descabida a tese da imunidade e da inconstitucionalidade da 
exigência fiscal.2 (grifo nosso)

(ii) ARE 678737: Nos autos discute-se a possibilidade de transferir a terceiro o 

direito reconhecido judicialmente de restituição dos valores recolhidos a maior, 

em razão da sistemática da substituição tributária. Conforme se depreende da 

leitura do trecho abaixo, não há discussão quanto às normas que aplicam a 

sistemática da substituição tributária, razão pela qual não há que se falar que o 

litígio decorre da problemática da descentralização normativa do imposto. Isto 

porque a discussão quanto à possibilidade da substituta tributária compensar o

valor que o substituído teve reconhecido judicialmente gira em torno tão 

somente quanto à controvérsia da possibilidade de ser transferido o direito de 

restituição para empresa que não configurava na demanda judicial que 

reconheceu este direito, conforme se depreende do trecho abaixo:

5. Havendo recolhimento a maior e, portanto, restituição devida pelo Fisco em favor 
da Ultragaz (caso dos autos), a contribuinte somente poderá receber o que lhe é devido 
de duas formas: a) por precatório ou b) por meio de creditamento pela Petrobras, para 

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 513.815. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Dias Toffoli. Publicado:09/05/2013, p. 7.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 550.643. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Marco Aurélio. Publicado:24/06/2013, p. 3.



desconto nas vendas futuras (caso dos autos). 6. O acolhimento da pretensão da 
Petrobras, na presente demanda recursal, significa, na prática, que a Ultragaz somente 
poderá reaver o indébito tributário mediante precatório, já que não tem como 
compensá-lo diretamente com o ICMS a ser recolhido nas operações subsequentes 
(que é antecipadamente recolhido pela Petrobras – substituta). 7. Ocorre que as duas 
Turmas do STJ já se posicionaram no sentido de que não há como impor essa
obrigação de creditamento à Petrobras, que não participou da demanda judicial 
que reconheceu o direito à restituição.3 (grifo nosso)

(iii) RE 567216: Neste caso, discute-se a possibilidade de o contribuinte ser excluído 

do regime da substituição tributária, uma vez que entende que o fato presumido 

não ocorreria. Tal objeto demonstra que a discussão não decorre da aplicação 

esparsa da legislação, mas sim de uma situação de fato do contribuinte:

Nesse contexto, ao se considerar a finalidade da substituição tributária progressiva e 
a legitimidade de se instituir um fato gerador presumido, inviável a pretensão da 
recorrente no sentido de não se submeter à sistemática desse regime, sob o 
argumento de que esse fato gerador não se realizará posteriormente. Com efeito,
ainda que seja certa, a não ocorrência do fato gerador legalmente suposto não afasta, 
por si só, a obrigação do recolhimento antecipado do tributo pelo substituto, apenas 
assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga, conforme definido na
própria Constituição e na legislação aplicável ao tema.4 (grifo nosso)

(iv) RE 400525 e AI 809531: Nestes casos, o objeto de discussão é a 

constitucionalidade do CONFAZ relacionar os bens semielaborados sujeitos à 

incidência do ICMS nas operações de exportação. Tal discussão não está 

relacionada à edição de legislação pelos entes federativos, mas sim da delegação 

por meio de Lei Complementar para que o CONFAZ determinasse os bens 

semielaborados sujeitos à incidência do ICMS-exportação. Desse modo, 

conclui-se que tais discussões não decorrem da descentralização normativa, já 

que a Lei Complementar então editada buscou justamente prever uma regra 

única para todos os entes federados.

(v) ARE 713196 e ARE 682631: Ambos os casos possuem discussão idêntica. 

Nestes casos, a controvérsia envolve o questionamento da possibilidade da 

implementação da sistemática da substituição tributária sem a observação dos 

princípios da anterioridade anual e nonagesimal, tendo sido incluídos nesta 

justificativa uma vez que se trata de interpretação da aplicação de princípio 

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário nº  678.737. Ementa completa no 
ANEXO A. Relatora Ministra Rosa Weber. Publicado: 21/08/2013, p. 7.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº  567.216. Ementa completa no ANEXO A. 
Relator Ministro Ricardo Lewandowski . Publicado: 07/03/2014, p. 6.



constitucional, de modo que não se discute aplicação de norma específica. 

Conforme se verifica do trecho abaixo extraído do ARE 682631:

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que os postulados da anterioridade 
anual e da anterioridade nonagesimal estão circunscritos às hipóteses de 
instituição e majoração de tributos. 2. O regime de apuração da substituição 
tributária não está alcançado pelo âmbito de proteção da tutela da não surpresa, 
na medida em que o agravamento inicial que decorre do dever de suportar o 
imposto pelos demais entes da cadeia será ressarcido na operação de saída da 
mercadoria. 3. Na hipótese sob análise, não há aumento quantitativo do encargo e 
sim um dever de cooperação com a Administração tributária5. (grifo nosso)

(vi) AgRg no REsp 1.225.663, AgRg no AREsp 424.298, AgRg no REsp 1.130.023, 

RMS 29.568, RMS 44.239 e RMS 43.553: Nestes casos, o objeto de discussão 

é a possibilidade da cobrança do ICMS no regime de tributação normal de forma 

antecipada, ou seja, sem o regime de substituição tributária. Conforme se denota 

dos trechos dos acórdãos sob análise, o litígio dos autos está restrito quanto à

possibilidade de as leis estaduais preverem a antecipação do tributo fora da 

sistemática da substituição tributária. Assim, tendo em vista que a controvérsia 

decorre da interpretação do artigo 150, § 7º das Constituição Federal, o qual 

prevê a possibilidade da cobrança antecipada deste tributo, bem como do 

disposto no § 1º, inciso XIII, alínea “g”, do art. 13 da Lei Complementar Federal,

não há que se falar em litígio originado na descentralização normativa, na 

medida em que os entes federativos que editam leis para cobrança antecipada 

estão cumprindo com a possibilidade prevista na constituição, conforme pode 

ser verificado do trecho abaixo:

AgRg no REsp 1225663
Com a edição da Emenda Constitucional n. 03/93, a própria Constituição Federal 
passou a autorizar expressamente o recolhimento antecipado do ICMS feito com base 
num fato gerador presumido, dispondo, em seu art. 150, § 7º, que: Art. 150. § 7º. A 
lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável 
pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso 
não se realize o fato gerador presumido. Segundo esse dispositivo constitucional, a 
antecipação tributária pode ocorrer no regime de substituição tributária, então 
denominada substituição tributária para frente, cujas disposições são disciplinadas por 
lei complementar (LC n. 86/96), consoante imposição do art. 155, inciso XII, letra 
"b", a CF. A antecipação também pode ocorrer sem substituição tributária, 
quando o Fisco, objetivando combater a sonegação e facilitar a ação de 
fiscalização do Estado em relação às operações internas subsequentes, exige que 
o imposto seja recolhido pelo próprio contribuinte no momento da entrada 
interestadual. Nessa última hipótese, a Constituição não impõe a reserva de Lei 

5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário nº 682.631. Ementa completa no 
ANEXO A. Relator Ministro Roberto Barroso. Publicado:02/05/2015, p. 1.



Complementar, conforme já afirmou esta Corte, no julgamento do ROMS 
15.095/SE, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 1/9/2003 (...).6 (grifo nosso)

AgRg no AREsp 424298
(...) 2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação –
ou seja, sem substituição tributária –, conforme disposto na Lei Estadual 8.820/1989, 
porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato 
gerador do imposto. Precedentes do STJ.7

AgRg no REsp 1130023
(...) é de se manter a decisão agravada, pois em conformidade com o entendimento 
deste STJ no sentido de que seria legítima a cobrança antecipada do ICMS através do 
regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada 
pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, ambos do Estado do 
Rio Grande do Sul.8

RMS 29568
A ora recorrente, R Scotti ME, em 21.9.2007, impetrou mandado de segurança contra 
ato do Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas praticado com base na Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 (que disciplinou, também, o Simples Nacional), 
o qual exige, além do pagamento do Simples Nacional – em que já está inserido o 
ICMS (art. 13, VII, da LC nº 126/2006) –, o recolhimento antecipado do ICMS no 
regime comum, sem nem mesmo abater o valor já recolhido no sistema especial 
(Simples Nacional).9 (grifo nosso)

MS 44239
(...) a própria LC 123/06 não exonera as empresas optantes do Simples Nacional do 
recolhimento do ICMS devido pelo regime de substituição tributária, visto que 
legitimada pelas disposições contidas no art. 13, § 1º, XIII, “a” da apontada Lei 
Complementar, não havendo, desse modo, extrapolação normativa pela resolução 
atacada.10

RMS 43553
A recorrente sustenta que o Secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina possui 
legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança 
que discute a incompatibilidade do Decreto Estadual 2.870/2001 (Regulamento de 
ICMS/SC) com a LC 123/2006. Questiona a imposição do regime de substituição 
tributária do ICMS incidente sobre operação interestadual imposto a empresa incluída 
no Simples Nacional.11

(vii) AgRg no AREsp 1197495: Neste caso discute-se a incidência do ICMS nos 

serviços conexos ao serviço de comunicação, de modo que a controvérsia está 

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Recurso Especial nº 1.225.663. Ementa completa 
no ANEXO A. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado: 20/06/2014, p. 6.
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Agravo em Recurso Especial nº 424.298. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 27/03/2014, p. 1.
8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental No Recurso Especial nº 1.130.023. Ementa completa 
no ANEXO A. Relator Ministro Sérgio Kukina. Publicado: 26/09/2013, p. 7.
9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança nº 29.568. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Castro Meira. Publicado: 30/08/2013, p. 8.
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança nº 44.239. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Humberto Martins. Publicado: 14/10/2014, p. 6.
11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança nº 43.553. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 25/09/2013, p. 3.



restrita à interpretação do que seria o serviço de comunicação passível de 

exigência de ICMS, conforme se constata do trecho abaixo:

A prestação de serviços conexos ao de comunicação (que são preparatórios, acessórios 
ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade fim 
do processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer 
natureza, esta sim, passível de incidência pelo ICMS. 2. Desse modo, a despeito de 
alguns deles serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e 
admitirem a cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço 
público), por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, efetivamente, 
serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS. 
Precedente: REsp. 1.176.753/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 
19.12.2012, representativo da controvérsia. Ressalva do ponto de vista do Relator.12

(viii) AgRg no AgRg no REsp 1280559: A discussão dos autos restringe a questão 

fática quanto ao correto recolhimento do ICMS/ST, visto que não houve nos 

autos a comprovação de que “as operações abrangidas pelo auto de infração 

foram realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos 

medicamentos em pacientes”, conforme se verifica dos trechos abaixo:

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Auto de Infração movida pelo agravado 
contra o Estado do Amapá. O auto de infração teve por fundamento, em suma, o 
recolhimento a menor do ICMS devido em razão do regime de substituição tributária. 
2. Colhe-se dos autos que o agravado, desde a petição inicial, suscita a 
imprescindibilidade da realização de perícia técnica para comprovar suas alegações. 
Porém, tal pedido foi indeferido, tendo o juízo singular julgado antecipadamente a 
lide na forma do art. 330 do CPC. 3. Verifica-se que a sentença julgou improcedente 
o pedido ao argumento de que não houve demonstração de que “as operações 
abrangidas pelo auto de infração foram realizadas no atacado com hospitais e/ou 
similares e para utilização dos medicamentos em pacientes, demonstração que não 
houve, sequer se sabendo quem foram, no caso, os destinatários dos produtos” (fl.107, 
e-STJ). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se 
indefere a produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas em 
contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo Regimental não 
provido.13

(ix) AgRg no AREsp 107884: A discussão dos autos está restrita à situação fática, 

na medida em que se discute o fato de não integrar a base de cálculo do ICMS 

mercadorias que teriam sido remetidas como bonificação. No entanto, não há 

nos autos comprovação de que essas mercadorias teriam sido de fato 

encaminhadas como bonificação, não existindo qualquer discussão quanto à

aplicação da norma, conforme se depreende do trecho abaixo:

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na operação de venda de 
mercadorias com bonificação, as mercadorias doadas não integram a base de cálculo 

12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo No Recurso Especial nº 1.197.495. 
Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado: 20/06/2014, p. 1.
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
1.280.559. Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 13/09/2013, p. 1.



do ICMS. REsp repetitivo nº 1.11 1.156/SP. 2. A mera referência em nota fiscal de 
que a mercadoria transportada se constitui em bonificação não é suficiente para provar 
que se trata de venda anterior com bonificação. E que a venda de mercadorias com 
bonificação se constitui em operação única, que compreende todas as mercadorias, as 
vendidas e as doadas. Indispensável a demonstração da operação na sua integralidade, 
ou seja, a venda com a bonificação.14

(x) REsp 1366622: O objeto de discussão dos autos é a possibilidade de serem 

excluídos da base de cálculo do ICMS os valores referentes às mercadorias 

remetidas a título de bonificação, nos termos do artigo 13 da LC 87/96, de modo 

que a controvérsia está restrita quanto à aplicação dos ditames da lei 

complementar, conforme se verifica dos trechos abaixo:

Cuidam os autos de ação ajuizada por DANONE LTDA, objetivando a declaração de 
não incidência do ICMS sobre operações saídas de mercadorias a título de bonificação 
e, consequentemente, o direito de se creditar de valores que, nos últimos dez anos, 
recolheu a esse título. (...)
Bonificações incondicionais que, de fato, não se incluem na base de cálculo do ICMS, 
nos termos do disposto no art. 13, da LC 87/96.15

Por se tratar de litígio que tem como objeto a interpretação e aplicação da Lei 

Complementar, não há que se falar em problemática decorrente da 

descentralização normativa.

(xi) AgRg no AREsp 355.739: Discute-se nos autos se o valor do frete quando 

realizado por transporte próprio deve ser incluído na base de cálculo do 

ICMS/ST. Conforme se verifica dos trechos abaixo, a origem da discussão dos 

autos não tem relação na problemática da descentralização normativa, uma vez 

que a previsão da inclusão dos valores do frete quando transferido ao 

consumidor está expressamente previsto no artigo 8º16 Lei Complementar 86/97:

Assim, considerando que a operação mercantil é realizada com o consumidor final do 
produto, todos os insumos da operação (despesas com pessoal, transporte, tributos e 
contribuições incidentes sobre a operação, etc.) devem servir para “dimensionar o 
valor final da operação.” “Daí porque não se percebe nenhuma inconstitucionalidade 
no disposto nos artigos 2º da Lei Complementar nº 44/8, 8º e 28 da Lei Estadual 

14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 107.884. Ementa 
completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 16/05/2013. p. 3.
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.366.622. Ementa completa no ANEXO A. Relator 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado: 20/05/2013, p. 11.
16 “Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
       I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação 
praticado pelo contribuinte substituído;
       II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:
       a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído 
intermediário;
       b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos 
adquirentes ou tomadores de serviço; (...) (grifo nosso)



6.374/89, 272 do Decreto Estadual 33.118/91 e 17/25 do Convênio ICMS 66/88.”
“Mesmo com relação à alegação de inexistência de frete, quando o transporte da 
mercadoria é feito por caminhões próprios da autora, existe um custo da operação 
(gasto com gasolina, funcionários, manutenção dos caminhões, etc.) que são 
repassados para o consumidor final. Ou seja, tudo engloba o preço da mercadoria. (...)
É importante salientar que a base de cálculo do ICMS, no caso de substituição 
tributária, é definida pelo art. 8º da LC 87/96, incluindo expressamente o frete, 
cujo custo é repassado ao consumidor final.17 (grifo nosso)

17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
355.739. Ementa completa no ANEXO A. Relator Ministro Herman Benjamin. Publicado: 25/09/2014, p. 9.


