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RESUMO 

MEIRELES, José Antônio de Sousa. Princípio da não cumulatividade do ICMS e a 
mitigação do direito ao crédito: análise concernente à indústria do petróleo e do gás 
natural. Dissertação (Pós-graduação Stricto Sensu em Direito Tributário) – FGV, São Paulo, 
2017. 

 

O estudo trata do princípio da não cumulatividade do ICMS e a mitigação do exercício do 

direito ao crédito do imposto nas atividades da indústria do petróleo e do gás natural.  O objetivo 

consiste em investigar o conteúdo, o sentido e o alcance da norma constitucional que veda à 

cobrança cumulativa da exação na cadeia econômica. As hipóteses desta pesquisa indicam que 

as restrições à dedução do ICMS decorrem da regulamentação ordinária e, por conseguinte, da 

interpretação e aplicação da norma estadual pelas autoridades fiscais, que, por vezes, têm o 

lançamento tributário confirmado nos Tribunais Administrativos e Superiores.  

A execução do trabalho, após o referencial teórico da pesquisa, inicia com a análise histórico-

evolutiva da não cumulatividade, seguida do exame da doutrina especializada, da jurisprudência 

administrativa e judicial, das especificidades operacionais da indústria petrolífera e do direito 

tributário pátrio e alienígena, com destaque da Noruega e da Escócia.  

O desenvolvimento da pesquisa permite concluir que a norma constitucional da não 

cumulatividade, dentre as possibilidades jurídicas, assegura o direito ao crédito físico, conforme 

decidido pela Suprema Corte. Nessa direção, a pesquisa confirma a incompatibilidade do 

regime de crédito físico com os processos produtivos da indústria do petróleo e do gás natural. 

Por seu turno, a Lei Complementar nº 87/96 autoriza o crédito do imposto pelo regime 

financeiro, porém a ausência de definição expressa para o termo insumo demonstra ser uma das 

causas do litígio presente no âmbito infraconstitucional. 

As proposições jurídicas apresentadas pelo estudo para solução do caso adotaram como 

pressuposto a necessidade de regras de natureza nacional com vistas a assegurar a neutralidade 

fiscal, a uniformização infralegal e a unidade econômica do território brasileiro.  

 

Palavras-chave: ICMS. Princípio da Não Cumulatividade. Indústria do Petróleo e do Gás 

Natural. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MEIRELES, José Antônio de Sousa. The ICMS Non-cumulative Principle and the Tax 
Credits Mitigation: analyses in the oil and gas industry economic activities. Dissertation 
(Postgraduate Stricto Sensu in Tax Law) – FGV, São Paulo, 2017. 

 

This study deals with the ICMS non-cumulative principle and the Tax Credits Mitigation in the 

oil and gas industry economic activities. This study aims to research the content, the meaning 

and the scope of the constitutional law which prohibits the cumulative collection of the state 

value added tax in the economic chain.  In this Study, the hypothesis suggests that the 

restrictions to tax credits stems from each State regulation law and, therefore, from the 

interpretation and applicability of the law by the fiscal authorities who often have the ICMS 

infraction notice approved by the Higher and Administrative Courts.  

To do this, our analysis starts from a historic and evolutionary standpoint of the ICMS non-

cumulative institute, its specialized doctrine, its administrative and judicial case law, the 

business operational specificities of the oil industry and its Brazilian and Foreign law Tax 

fundaments, with reference to Norway’s and Scotland’s own tax laws.  

This research development allows us to conclude that the constitutional law regarding the non-

cumulative principle amongst all legal possibilities provides the physical tax credit right as 

ruled by the Supreme Court. Thus, the research ascertained the incompatibility between the 

physical credit regime and the productive processes of the oil industry. 

The Nacional Law n.87/86 in turn authorizes the financial tax credit right. However, the lack 

of definitions for the input term has been one of the causes for the initial legal disputes to remain 

unchanged, even after the infra-constitutional law (LC) has been in force. 

Ultimately, the legal propositions presented in the research results were based on the 

assumption that there is a necessity for national rules to ensure the fiscal neutrality, the legal 

standardization and the economic national territory unity.  

 

Keywords: ICMS. Non-Cumulative Principle. Oil and Gas Industry. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Tributário Nacional, com sede constitucional1, regulado pelo Código 

Tributário Nacional (CTN)2, nas últimas décadas tornou-se alvo de críticas dos operadores do 

Direito, dos acadêmicos, dos doutrinadores, da sociedade civil organizada, que urgem por uma 

reforma tributária. Dentre os principais temas debatidos, destacam-se: a elevada carga 

tributária3, a complexidade da legislação, o grau de litigiosidade no Brasil4, a quantidade 

excessiva de tributos instituídos pelas pessoas políticas de direito constitucional interno5 

(União, Estados, Distrito Federal e Município) e os inúmeros deveres instrumentais.  

Se, por um lado, o atual sistema tributário tem sido inegavelmente eficiente para 

arrecadar, por outro lado, tem pecado cada vez mais pela ausência de qualidade – pois é 

cumulativo, opaco, iníquo, complexo, oneroso, dentre outros problemas6. Não obstante, 

reconhece-se a inteligência das premissas adotadas na década de 60, período da última reforma, 

que, dentre as mudanças introduzidas, destacam-se a redução do número de impostos e a 

repartição das receitas da União para os Estados e Municípios, e dos Estados para os 

Municípios. 

Naquela época, embora, também positivado pela ordem jurídica constitucional anterior, 

foi prestigiada a tipificação das hipóteses de incidência7 dos tributos a partir de fatos, atos ou 

negócios jurídicos consoantes as seguintes bases econômicas8: renda, patrimônio e consumo9. 

                                                           
1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988, art. 145 e seg.). 
2 Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, recepcionado com status de Lei Complementar pela CRFB/88. 
3 Aproximadamente de 35,7% do PIB (Produto Interno Bruto) no ano de 2013, conforme dados da OCDE 

(Organização para Cooperação Econômica). Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/3946654/brasil-
tem-maior-carga-tributaria-da-america-latina-diz-ocde. Acesso em: 22 set. 2015. 

4 (APPY; MESSIAS, 2014). 
5 Federativo e o Princípio da Autonomia dos Municípios (arts. 18, 29, 30 e 34, VII, c, da CRFB/88). 
6 (DORNELLES, 2014). 
7 Fato gerador em abstrato, i.e., fato hipotético descrito no antecedente da norma jurídica tributária. É certo que o 

Código Tributário Nacional, e até mesmo a Constituição Federal, utilizam a expressão “fato gerador” para referir-
se tanto à circunstância abstrata (antecedente), quanto a cada um dos fatos concretos (consequente). Do ponto de 
vista lógico, são coisas diversas: a hipótese é abstrata, o fato é concreto. Deve-se a Gaston Jèze a introdução, no 
País, da expressão “fato gerador”, título de estudo publicado em 1945. (SCHOUERI, 2016, p. 515-516). 

8 (REZENDE, F., 2014). 
9 No âmbito jurídico, sem considerar os fatos extrajurídicos (econômicos), ensina Carvalho, P. (2016, p. 61) que 

os impostos são derivados da repartição de competências legislativas em função do conteúdo material que há de 
integrar o núcleo das respectivas hipóteses normativas, sendo elas: a) impostos que gravam o comércio exterior, 
atribuídos à União, b) impostos sobre o patrimônio e a renda; c) imposto sobre a transmissão, a circulação e a 
produção; d) impostos extraordinários; e) impostos residuais (indeterminados). Para Schoueri (2016, p. 533) é 
possível que a tributação se dê a partir de fatos que, conquanto decorram de negócios, com eles não se confundem. 
Assim, se no passado havia um Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC), que pressupunha um negócio 
jurídico (venda) para que desse azo à tributação, seu sucessor, o ICMS, já não se vincula ao negócio jurídico, 
propriamente dito, mas a uma operação de circulação de mercadorias. O legislador tributário não se vincula ao 
próprio negócio jurídico, mas à circulação que dele decorre. Atualmente, é possível verificar, entre as principais 
economias do mundo ocidental um padrão nas escolhas dessas bases de tributação. Segundo a classificação 
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No que concerne ao gravame incidente sobre fatos jurídicos atinentes à industrialização 

de produtos e à circulação de mercadorias, que segue o fluxo jurídico (circulação) e o 

econômico (riqueza) até o consumo final, o legislador originário, outorgou aos entes políticos 

constitucionais internos (União, Estados e Distrito Federal)10 a competência para instituir o 

Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(ICM), que, por sua vez, substituíram, respectivamente, o Imposto Sobre o Consumo (IC) e o 

Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC), sucessor do antigo Imposto sobre Vendas 

Mercantis (IVM).  

Tais tributos foram a base das principais alterações na década de 6011, com a introdução 

da cláusula constitucional da não cumulatividade, que impôs como núcleo da tributação a 

cobrança do imposto sobre o valor agregado ou algo muito próximo12. Esse princípio 

informador do antigo ICM, atual ICMS13, e do IPI14, também se firmou na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), ganhando envergadura máxima de cláusula 

pétrea15, por consistir em direito e garantia individual do contribuinte16. 

Com a Ordem Jurídica Constitucional de 1988, foi extinto o Imposto Único sobre 

                                                           
adotada pela OCDE, as receitas tributárias destinadas a financiar gastos públicos decorrem basicamente da 
incidência sobre receitas, lucros e ganhos de capital; sobre a propriedade de bens móveis e imóveis (sobre a 
propriedade em si e sobre a transmissão); sobre operações com bens e prestações de serviços e sobre a folha de 
salários (MIGUEL, 2015, p. 15). 

10 Com vista a uniformizar os sentidos dos vocábulos utilizados neste trabalho, os termos Estados, Estados Membro 
e Unidades da Federação abarcam também o Distrito Federal.  

11 (DORNELLES, 2014). 
12 A cobrança do imposto sobre o valor agregado será explorada ao longo do trabalho, em decorrência da aplicação 

do princípio da não cumulatividade, observado também sob o ângulo das incidências jurídica e econômica do 
tributo (indicam a pessoa que sofreu o ônus tributário), presentes nas realidades jurídica e extrajurídica (pré-
jurídica). Segundo Schoueri (2016, p. 59), a análise econômica da incidência quer saber quem, de fato, é atingido 
pela tributação, ou melhor, quem paga a conta. Sua importância, em termos de política econômica, é evidente, 
pois, uma vez reconhecidos os efeitos alocativos da tributação, importa ao formulador da política tributária 
conhecer os efeitos da legislação proposta. 

13 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS). 

14 Importa salientar que a não cumulatividade no Brasil adveio com a Lei nº 2.974, de 26 de novembro de 1956, 
que disciplinou o Imposto de Consumo (IC), antecessor do IPI, com alterações posteriores promovidas pelas Leis 
nºs 3.250/1958 e 4.502/1964. 

15 Por se tratar de limite que garante direitos individuais, a não cumulatividade sequer poderia ser suprimida por 
emenda constitucional, por força do art. 60, §4º, inciso IV. (TÔRRES, H., 2005, p. 186). Em outra vertente, 
Martins (2002, p. 38-39), ao analisar as modificações promovidas pela EC nº 33/2001, em especial a previsão do 
regime monofásico para o ICMS, defendeu que a não cumulatividade não é um dogma petrificado no texto 
supremo, nem o é o dimensionamento das alíquotas à luz da quantificação de bases de cálculos. Se o constituinte 
resolver ofertar alternativas, com técnica de arrecadação diversa daquela consagrada em texto constitucional em 
dispositivo que não constitua cláusula pétrea – não sendo, portanto, imodificável -, e o fizer, por emenda 
constitucional, não restará ferido qualquer direito ou garantia individual. Consoante o disposto no decorrer do 
trabalho de pesquisa, filiamo-nos à primeira corrente, por envolver proteção de valores de lidima grandeza. 

16 CRFB/88, art. 60, § 4º, IV. 
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Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos (IULC)17, de competência da União, e 

ampliado o campo de incidência do ICMS, imposto dos Estados Membro. Foram inseridos 

novos fatos jurídicos: os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de comunicação, 

as operações com energia elétrica (mercadoria)18 e as operações com combustíveis e 

lubrificantes e as respectivas importações. De início, o Estatuto Maior outorgou aos Municípios 

a competência para instituírem o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis (IVVC).  

As normas municipais instituidoras19 do IVVC estiveram em vigência, de 1º de março 

de 1989 a 31 de dezembro de 1995, quando a Emenda Constitucional nº 3/93 estabeleceu que, 

a partir de janeiro de 1996, à exceção do ICMS, dos impostos de importação e exportação e das 

contribuições sociais, nenhum outro tributo poderia incidir sobre as operações relativas ao 

petróleo e seus derivados. 

Nesse diapasão, passados mais de 50 anos da constitucionalização do princípio da não 

cumulatividade do ICM, hoje do ICMS20, e quase 30 anos da tipificação das operações de 

circulação com petróleo e seus derivados como fato imponível do imposto estadual, o presente 

trabalho tem por objetivo pesquisar o conteúdo, o sentido e o alcance da norma da não 

cumulatividade do ICMS, aplicada pelas autoridades fiscais estaduais21, nas atividades da 

indústria do petróleo e do gás natural.  

Com supedâneo na experiência profissional, suscita-se como hipótese a presença de 

forte resistência da Fazenda Estadual ao exercício, pelo contribuinte, do direito ao crédito do 

ICMS e, portanto, à mitigação do direito constitucional aplicado pela autoridade fazendária 

quando do lançamento do crédito tributário. Tal fato decorre da interpretação restritiva da 

norma infraconstitucional realizada pelo agente fiscal, que, por vezes, tem o ato administrativo 

de constituição do crédito tributário confirmado pelos Tribunais Administrativos.  

O modelo econômico da não cumulatividade, que consiste na oneração do gravame 

tributário a partir do valor agregado, ao ser juridicizado pela Lei das Leis, adquiriu substância 

                                                           
17 O constituinte de 1988 extinguiu o imposto único sobre minerais, transporte, comunicação, energia elétrica, 

além do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, de competência da União, e 
outorgou competência aos Estados e o Distrito Federal para instituírem o ICMS sobre tais bases de incidência. 

18 CRFB/88, art. 155, inciso II, §2º, inciso X, alínea “b” c/c §3º. 
19 Integra o sistema de normas, introdutoras e introduzidas, que constitui o direito positivo, representado pelas 

normas válidas e vigentes em determinado tempo e território.  
20 Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o mesmo princípio, também, foi incorporado às 

Constituições da República Federativa do Brasil de 1967/69 e de 1988. 
21 [...] é importante dizer que não se dará a incidência se não houver um ser humano fazendo a subsunção e 

promovendo a implicação que o preceito normativo determina. As normas não incidem por força própria. Numa 
visão antropocêntrica, requerem o homem, como elemento intercalar, movimentando as estruturas do direito, 
extraindo de normas gerais e abstratas outras gerais e abstratas ou individuais e concretas e, com isso, imprimindo 
positividade ao sistema. (CARVALHO, P., 2006, p. 12). 
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material de norma jurídica constitucional, ou seja, uma vez vertido em linguagem competente, 

ganhou sentido, conteúdo e alcance próprios no ordenamento jurídico tributário brasileiro. 

Nesse sentido, a Carta Cidadã assegura ao contribuinte o direito de neutralizar o ICMS incidente 

nas operações e prestações antecedentes.  

Não obstante, outra hipótese formulada refere-se à regulamentação da norma-princípio 

procedida pelo legislador infraconstitucional que, ao nosso ver, limitou o direito ao crédito, 

criando regras específicas, condicionando que os bens22 e os serviços adquiridos se integrem ao 

produto final ou, em caso de não incorporação, sejam consumidos de forma integral e imediata 

no curso do processo produtivo. 

Por conseguinte, concentra-se o presente estudo nos casos de glosas23 de créditos de 

ICMS imputadas pela autoridade fiscal estadual nas atividades integradas da indústria do 

petróleo24 e do gás natural. Para esse mister, examinar-se-ão as normas constitucionais e 

infraconstitucionais; os autos de infração da matéria que denotam a posição divergente da 

Fazenda Pública Estadual; o direito comparado de países desenvolvidos (Noruega e Escócia); 

a doutrina especializada e, também, as jurisprudências dos tribunais administrativos e das cortes 

superiores do País. 

Assim sendo, com fulcro no diagnóstico extraído ao longo do trabalho e a partir da 

constatação científica acerca das restrições ao crédito estabelecidas pelos Estados Membro, por 

um lado, exsurge a importância do Poder Judiciário (Estado-Juiz), no exercício de seu dever 

constitucional de assegurar o cumprimento da Carta Cidadã e da legislação complementar de 

regência do ICMS. Por outro lado, a pesquisa oferece elementos suficientes para concluir, sob 

a perspectiva jurídica, a necessidade de adequação do modelo de tributação do ICMS no 

segmento de petróleo e gás, com proposições de lege ferenda, observadas as peculiaridades do 

setor.   

 Importa destacar que a ordem constitucional vigente alçou a regra da não 

cumulatividade do ICMS ao patamar de norma-princípio, cujos valores perseguidos impõem 

limites ao poder de tributar dos Estados e do Distrito Federal.  

 

                                                           
22 O signo bens, neste trabalho, compreende em sua semântica: bens do ativo permanente, insumos de produção 

(matéria-prima, produto intermediário ou secundário e material de embalagem), material de uso ou consumo e 
os bens alheios à atividade-fim do estabelecimento. 

23 Convenciona-se por glosa a conduta ou ato de ofício do agente fiscal tendente a resistir, a impedir ou a vedar a 
fruição do direito ao crédito do ICMS (mitigação do princípio da não cumulatividade). 

24 São sinônimos os termos: petróleo, petróleo cru, óleo, óleo cru, petróleo bruto e óleo bruto. 
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1. Considerações Metodológicas 
 

Todo estudo científico pressupõe metodologia de pesquisa que, no caso, segue o 

seguinte roteiro: problema, justificativa do tema, tipo de pesquisa e a estrutura da dissertação. 

 

1.1 Problema 
 

A indústria do petróleo, com definição positivada no ordenamento jurídico pátrio25, 

representa o conjunto de atividades econômicas relacionadas com a exploração, 

desenvolvimento, produção, refino, processamento, transporte, importação e exportação de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados. Tais etapas são 

interligadas e indispensáveis para viabilizar a consecução de seus fins. 

A realidade desse setor da economia demonstra que a utilização dos créditos do ICMS 

decorrentes das aquisições de bens e insumos destinados à atividade-fim do estabelecimento é 

frequentemente questionada pelos fiscos estaduais. Essa constatação revela a existência de 

incertezas na aplicação desse direito, não contribuindo com a segurança jurídica desejada pelos 

investidores.  

Para viabilizar tais atividades, há forte dependência de altos investimentos, 

notadamente, para a exploração e produção de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) em 

províncias descobertas no Brasil nos últimos anos, onde foram encontradas reservas com 

volume expressivo de óleo leve e gás, denominadas de pré-sal26. Assim, as incertezas jurídicas 

trazidas com a aplicação das normas tributárias pelas autoridades fiscais são incompatíveis com 

a necessidade de captação de recursos privados para investir no País.  

                                                           
25 Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 6º, inciso XIX. (Lei do Petróleo). 
26 O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos no espaço 

geográfico criado pela separação do antigo continente Gondwana. Mais especificamente, pela separação dos 
atuais continentes: Americano e Africano, que começou há cerca de 150 milhões de anos. Entre os dois 
continentes formaram-se, inicialmente, grandes depressões, que deram origem a grandes lagos. Ali foram 
depositadas, ao longo de milhões de anos, as rochas geradoras de petróleo do pré-sal. Como todos os rios dos 
continentes que se separavam corriam para as regiões mais baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram 
ali se depositando. À medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos então acumulados nesse 
novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do Oceano Atlântico, que então se formava. Dava-se início, ali, à 
formação de uma camada de sal que atualmente chega até 2 mil metros de espessura. Essa camada de sal 
depositou-se sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-a por milhões de anos, até que processos 
termoquímicos a transformasse em hidrocarbonetos (petróleo e gás natural). No atual contexto exploratório 
brasileiro, a possibilidade de ocorrência do conjunto de rochas com potencial para gerar e acumular petróleo na 
camada pré-sal encontra-se na chamada província pré-sal, um polígono de aproximadamente 800 km de extensão 
por 200 km de largura, no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. As jazidas dessa província 
ficam a 300 km da região Sudeste. A área total da província do pré-sal (149 mil km2) corresponde a quase três 
vezes e meia o estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-
atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/>. Acesso em: 21 set. 2016. 
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A norma da não cumulatividade constitui alicerce fundante do ICMS, consubstanciada 

pelo direito ao crédito do imposto incidente nas etapas anteriores da cadeia de produção e 

comercialização, para abater do débito das operações e prestações subsequentes tributadas27.  

O mecanismo de apuração periódica do valor devido do tributo permite inferir que a 

carga tributária total represente exatamente o valor obtido pela aplicação da alíquota do ICMS 

ao preço final de venda ao consumidor28. O citado princípio coaduna-se com os tributos 

plurifásicos, que incidem em todos os elos da cadeia de produção, comercialização e 

distribuição até o consumidor final. O crédito fiscal é o objeto dessa relação jurídica tributária, 

que se rompe com o nascimento do fato jurídico consistente no direito subjetivo constitucional, 

de que é titular o contribuinte (sujeito ativo dessa relação jurídica). Na operação anterior 

tributada, surge o direito ao crédito para abatimento29ou compensação30 com o débito da 

operação ou prestação subsequente.  

Obtém-se o valor devido do imposto (quantum debeatur), com o produto resultante da 

operação matemática da subtração (débito menos crédito), sempre que o débito apresentar valor 

superior ao crédito. Em sentido inverso, se o crédito for maior que o débito, haverá saldo credor, 

transferível para o período seguinte.    

Abre-se pequeno parêntese para consignar que o trabalho não aborda as questões 

atinentes ao acúmulo de crédito de ICMS, que tanto afeta outros setores da economia, empresas 

exportadoras, por exemplo. Importa salientar que a pesquisa também não abarca os casos de 

créditos oriundos de normas estaduais que concedem benefícios ou incentivos fiscais ao arrepio 

da Constituição31, o que faz emergir a denominada “guerra fiscal”32.  

O problema do presente estudo33 tem nascedouro tanto na realidade jurídica, como na 

social, que enfrentam os investidores do setor de óleo e gás, ao se depararem com a vedação ao 

crédito de ICMS estabelecida pela legislação infraconstitucional, em especial, as leis e os 

                                                           
27 É princípio que veda a cobrança do ICMS sobre o mesmo valor já tributado na fase anterior, evitando assim a 

cumulatividade e seu efeito cascata, ou seja, assegura o direito à neutralização da carga tributária acumulada. 
28 Isso quer dizer que em nenhuma hipótese o valor do imposto devido em todas as operações e prestações de 

serviço de transporte relacionados a um bem pode ser maior do que o resultante da aplicação da alíquota desse 
imposto sobre a base de cálculo na operação final de venda ao consumidor. Qualquer norma, de qualquer 
natureza, que determine o contrário, será desprovida de validade jurídica, por estar em flagrante conflito com a 
Constituição Federal. (MACHADO, R., 2008). 

29 Signo jurídico utilizado no direito pátrio desde o advento dos tributos não cumulativos até a promulgação da 
Constituição de 1988. 

30 Termo jurídico adotado a partir da Constituição de 1988. 
31 CRFB/88, art. 155, §2º, inciso XII, alínea “g” c/c Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975. 
32 Os Estados-membro têm concorrido entre si para atrair novos empreendimentos. Tal disputa – guerra fiscal – é 

travada mediante concessão, à revelia da Constituição, de incentivos financeiro-fiscais relacionados ao ICMS. 
(VARSANO, 1997). 

33 Segundo Lakatos; Marconi (1990, p. 24): “O problema é uma dificuldade teórica ou prática, no conhecimento 
de alguma coisa de real importância, para qual se deve encontrar uma solução”.   
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decretos estaduais, normas jurídicas às quais se vinculam os agentes fiscais nos atos 

administrativos de lançamentos de ofício – auto de infração (norma individual e concreta).  

Dessarte, é forçoso afirmar, que a glosa indiscriminada dos créditos pela autoridade 

fiscal confere ao ICMS natureza cumulativa, vedada pela Constituição. O problema34 ganha 

relevo com as consequências do não creditamento35 do imposto, quais sejam, torna o regime do 

imposto misto (meio cumulativo ou meio não cumulativo). 

A sociedade empresária, contribuinte do ICMS, ao adquirir mercadorias para 

consecução de sua atividade-fim deve registrar esse fato (jurídico e econômico) nas escritas 

contábil e fiscal. A contabilização de tais fatos está regulada por normas contábeis36 que 

determinam o lançamento do valor dos tributos recuperáveis apartado do custo de aquisição, ou 

seja, o valor do ICMS objeto do crédito fiscal37não compõe o custo da aquisição, logo, o 

imposto a recuperar (crédito) não integrará a formação do preço da venda subsequente. 

No caso, apenas o ICMS incidente na operação de venda comporá o preço.  Explique-

se melhor. Uma empresa, contribuinte do ICMS, ao adquirir uma mercadoria no valor de 

R$ 150,00, com ICMS de R$ 27,00 (alíquota de 18%), procederá com o registro contábil: 

Aquisição de Mercadoria  
D – Estoque (custo aquisição) R$ 123,00 
D – ICMS a Recuperar R$ 27,00 
C – Caixa/Bancos/Fornecedor R$ 150,00 

 

 Constata-se que o imposto a recuperar, no valor de R$ 27,00, não foi incorporado ao 

custo de aquisição (R$ 123,00). Assim, o contribuinte, quando da formação do preço de venda, 

                                                           
34 “Só existe conhecimento científico, ciência, através da pesquisa vista como processo, esta só se realiza através 

do método e este só existe quando estamos diante de um problema assumido com tal pelo pesquisador e por ele 
corretamente formulado” (SALOMON, 2000, p. 13). 

35 Conquanto a palavra creditamento não esteja registrada nos dicionários de língua portuguesa, ela será usada 
neste estudo com o significado de deduzir, abater ou compensar.  

36 Resolução CFC nº 1.170/09, que aprovou NBC TG 16 (item 11), que corresponde ao Pronunciamento Técnico 
CPC nº 16 (R1), item 11, in verbis:  “11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os 
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de 
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e 
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação 
do custo de aquisição”.  
Esses créditos, até que sejam utilizados para compensar o tributo a pagar, atendem aos requisitos de ativo tratados 
no item 4.4 (a) da NBC TG Estrutura Conceitual, a saber: “ativo é um recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”. 
Dessa forma, os valores referentes a créditos de tributos não cumulativos, que serão aproveitados para abater o 
montante da obrigação, devem ser deduzidos dos valores a pagar ou a serem pagos aos fornecedores e 
classificados em conta do ativo até sua compensação ou baixa. Disponível em: 
<http://portalcfc.org.br/coordenadorias/camara_tecnica/faq/faq.php?id=2048>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
Disponível em: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=47>. Acesso em: 15 ago. 2016. 

37 Sistemática que permite neutralizar o imposto cobrado na operação ou prestação anterior. 



23 

deverá agregar ao custo inicial os demais gastos do processo de fabricação e comercialização, 

bem como a margem de lucro e os tributos incidentes na operação de venda, in caso, o ICMS.  

É necessário distinguir, para os fins contábeis, o ICMS da aquisição (crédito), daquele 

incidente na operação subsequente (débito), este último é parte integrante do preço, àquele por 

não compor o custo da aquisição não deverá onerar o preço do bem ou serviço. Tal sistemática 

de crédito e débito concretiza a neutralização da carga tributária anterior.  

Assim, o ordenamento jurídico tributário, ao assegurar o direito ao crédito, impede a 

incidência em cascata do ICMS, eliminando a sobreposição de imposto sobre imposto. Frisa-se 

que o valor do crédito, além de não compor o custo de aquisição, será compensado com o débito 

da operação subsequente. Retomando o exemplo anterior. O mesmo contribuinte realiza a venda 

do produto por R$ 250,00, com ICMS de R$ 45,00 (alíquota de 18%). Tem-se os lançamentos 

Contábeis: 

Receita 
C – Receita Bruta de Vendas R$ 250,00 
D – Caixa/Bancos/Clientes R$ 250,00 

Despesa com impostos 
D – Despesas ICMS s/Vendas R$ 45,00 
C – ICMS a Pagar R$ 45,00 

Baixa do Estoque  
D – Custo Mercadoria Vendida R$ 123,00 
C – Estoque R$ 123,00 

 

Por ocasião do encerramento do período de apuração do imposto, tem-se o lançamento: 

 

Pagamento/ Compensação do ICMS  
D – ICMS a Pagar R$ 45,00 
C – ICMS a Recuperar R$ 27,00 
C – Caixa/Bancos R$ 18,00 

 

Verifica-se que o débito do ICMS, decorrente da venda, no valor de R$ 45,00, será 

compensado com o crédito fiscal no valor de R$27,00 e o saldo remanescente de R$ 18,00 foi 

liquidado com recursos financeiros (Caixa/Bancos)38. Dessarte, sob a perspectiva jurídica do 

Estado, a arrecadação final foi de R$ 45,00, composta pelo somatório dos recolhimentos do 

imposto de R$ 27,00 (operação anterior) e R$ 18,00 (operação subsequente).  

 Não obstante, com base no mesmo caso prático acima, suponha-se agora que o fisco 

                                                           
38 Para maiores detalhes acerca da contabilização dos tributos incidentes nas operações industriais e comerciais, 

recomenda-se a leitura dos seguintes trabalhos: Marion (2009) e Iudicibus (2010). 
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estadual impôs restrição ao crédito fiscal. O contribuinte, ao realizar a aquisição da mercadoria 

no valor de R$ 150,00, com destaque de ICMS no valor de R$ 27,00 (alíquota 18%), procederá 

com a seguinte contabilização: 

 

Aquisição de Mercadoria  
D – Estoque (custo aquisição) R$ 150,00 
C – Caixa/Bancos/Fornecedor R$ 150,00 

  

A mencionada sociedade empresária promove a venda subsequente da mercadoria por 

R$ 250,00, com destaque de ICMS de R$ 45,00 (18%). Os lançamentos contábeis serão: 

 

Receita 
C – Receita Bruta de Vendas R$ 250,00 
D – Caixa/Bancos/Clientes R$ 250,00 

Despesa com impostos 
D – Despesas ICMS s/Vendas R$ 45,00 
C – ICMS a Pagar R$ 45,00 

Baixa do Estoque  
D – Custo Mercadoria Vendida R$ 150,00 
C – Estoque R$ 150,00 

 

Por ocasião da apuração do imposto tem-se o lançamento contábil: 

 

Pagamento/ Compensação do ICMS  
D – ICMS a Pagar R$ 45,00 
C – ICMS a Recuperar  R$ 00,00 
C – Caixa/Bancos R$ 45,00 

 

Nota-se que, sob a ótica jurídica-financeiro do Estado, a arrecadação final foi R$ 72,00, 

somatório do ICMS de R$ 27,00 (operação anterior) e R$ 45,00 (operação subsequente). 

Portanto, o exemplo acima comprova o efeito cascata (cumulativo) decorrente da vedação ao 

crédito, inibindo a neutralização da carga tributária.  

Com efeito, nos casos de restrição à dedução do imposto, o ônus tributário recairá sobre 

a empresa, que, nas operações subsequentes, poderá repassar ao consumidor final no preço do 

bem, consoante às leis da economia – demanda elástica ou inelástica 39, bem como ser suportado 

                                                           
39 Para o produto que tiver maior inelasticidade em sua demanda, maior será à proporção que se poderá repassar a 

carga tributária ao consumidor (produtos essenciais). Em via oposta, se a demanda é elástica, caso o empresário 
repasse no preço ao consumidor, terá sua receita reduzida, pois a quantidade demandada se reduz mais que a 
proporção do aumento do preço (bens supérfluos). “Apenas num modelo de total elasticidade da oferta ou 
inelasticidade de demanda é que o vendedor [empresário] conseguiria repassar integralmente o tributo para o 
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pela empresa ferindo assim a lógica do tributo. Não se questiona aqui a fruição da repercussão 

jurídica do tributo indireto não cumulativo, apenas o ônus econômico da glosa do crédito fiscal.    

Posto isso, emergem as principais características do ICMS, a saber: natureza não 

cumulativa e, consequentemente, a neutralidade fiscal, na medida em que incida de maneira 

uniforme e neutra sobre o preço final dos produtos, permitida a neutralização do imposto 

cobrado na operação anterior. Em outras palavras, evita a incidência em cascata e o efeito 

cumulativo do imposto, assegurando que o ônus tributário, em geral, seja o mesmo 

independentemente da quantidade de operações gravadas40. 

Na contramão da efetiva aplicação do princípio da não cumulatividade, qualquer 

restrição ao crédito causará sérias consequências no segmento da produção e  comercialização 

de petróleo e seus derivados, tais como, maior onerosidade na indústria (custos e 

investimentos), impacto no preço final ao consumidor, efeito cascata, aumento da carga 

tributária e ineficiência econômica41.  

A neutralidade fiscal também será afetada devido às distorções causadas no 

comportamento dos agentes econômicos na alocação dos investimentos no território nacional, 

uma vez que convergirão com a Unidade da Federação que adotar menor restrição ao crédito 

do imposto. Portanto, a não cumulatividade tem sua essência voltada para a neutralidade fiscal, 

sobretudo, visando a impedir a superposição da tributação em mais de uma etapa da cadeia 

produtiva, com a concessão de crédito fiscal em operações com tributos plurifásicos42. 

A autoridade fiscal, no exercício da atividade administrativa vinculada43, ao se deparar 

com o crédito fiscal compensado pelo contribuinte e julgar estar em desacordo com a legislação 

estadual, deve iniciar o procedimento administrativo tendente à constituição do crédito 

tributário. Após a lavratura do auto de infração, segue-se a atividade administrativa para revisão 

do lançamento de ofício que, por fim, poderá culminar com a inscrição do débito em dívida 

                                                           
comprador [consumidor]” [...] “fica, portanto, bastante claro o erro de se atribuir a todo e qualquer imposto 
“indireto” (critério já demonstrado duvidoso) o fato de promover a translação. Sem dúvida, é possível que a 
transferência do ônus econômico ocorra, mas esta é apenas uma possibilidade diante das diversas que poderiam 
ocorrer”. (SCHOUERI, 2016, p. 65-69). 

40(MACHADO R., 2009, p. 223-224) e (MOREIRA, 2012, p.98). Salienta Tereza Lemos (2007) que a neutralidade 
fiscal pode ser encarada sob vários aspectos: em relação ao circuito de produção – a carga fiscal não depende da 
maior ou menor integração dos circuitos econômicos, neutralidade face à incidência do imposto sobre os 
diferentes produtos e setores, na medida em que as alíquotas sejam uniformes etc. Para Xavier Bastos (apud 
PALMA, 2014, p. 567), a neutralidade relativamente ao consumo depende exclusivamente do grau de cobertura 
objetiva do imposto e a estrutura das alíquotas, estando fora de delinear um imposto sobre consumo totalmente 
neutro.  

41A ideia de eficiência econômica é a expressão mais adequada do que se prega como neutralidade. Esta, na feliz 
expressão de Quiroga (2005), apenas pode significar que “as normas tributárias não devem estimular a não 
neutralidade” (SCHOUERI, 2016, p. 49).  

42(CALCINI, 2015). 
43CTN, art. 3º c/c art. 142. 
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ativa. Esse título jurídico gozará de presunção relativa de liquidez e certeza44. 

Nesse contexto, restará ao contribuinte inconformado socorre-se de provimento judicial 

posterior, com fulcro nos princípios constitucionais do livre acesso à justiça, do devido processo 

legal, do qual são corolários o contraditório e a ampla defesa.  

Assim, verifica-se, com certa frequência que, na esfera de atuação estadual, a 

experiência profissional indica a existência de certo grau de convergência entre o entendimento 

dos agentes fiscais da Fazenda Pública Estadual e a jurisprudência dos Tribunais 

Administrativos, no tocante as glosas de créditos fiscais. Esse ponto será confirmado no 

decorrer da pesquisa. 

Sabe-se, que o processo judicial é caminho mais oneroso, notadamente, diante da 

imposição legal para o contribuinte apresentar, na execução fiscal, garantia judicial à satisfação 

do crédito tributário (depósito, fiança ou seguro garantia) 45. Soma-se ainda a morosidade, 

traduzida pelo longo percurso entre a instauração do processo judicial e a decisão transitada em 

julgado, o que leva, em média, entre 5 (cinco) a 10 (dez) anos de duração46. 

A exigência de garantia do juízo no executivo fiscal ensejará novos custos financeiros 

para o empresário. Em certas condições de mercado, tais custos poderão ser repassados ao 

consumidor final, por meio do preço dos bens e serviços, ou arcados pelo empresário, reduzindo 

assim sua capacidade de investimento. 

Contudo, o que se observa nas decisões dos Tribunais Administrativos dos Estados é a 

vinculação da não cumulatividade do ICMS ao regime de crédito físico com suporte na 

Constituição Federal de 1988, no Convênio ICM nº 66/88, impondo restrições às inovações 

introduzidas pela LC nº 87/96. O mesmo ocorre com a legislação ordinária estadual47. 

Tal fato demonstra total descompasso entre a jurisprudência administrativa e o 

entendimento de grande parte da doutrina especializada que, desde a publicação da novel 

legislação complementar, já arguia a inconstitucionalidade das inovações trazidas no bojo 

normativo infraconstitucional48. Os estudiosos e operadores do direito (“doutrinadores”) 

buscam imprimir maior eficácia à aplicação do princípio da não cumulatividade (“efetividade 

                                                           
44CTN, arts. 201 a 204. 
45 Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 7º, inciso II. 
46 A principal porta de entrada do Judiciário continua bem engarrafada. Na média dos Tribunais de Justiça 

estaduais, o tempo esperado para a divulgação de uma sentença de primeira instância ainda equivale a 5 (cinco) 
anos, segundo dados divulgados no relatório Justiça em Números 2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Disponível em: <http://niajajuris.org.br/index.php/artigos/261-processos-na-justica-ainda-demoram-5-anos-em-
julgamento>. Acesso em: 12 out. 2016. 

47 A liberdade do legislador, portanto, há de ser exercida sob o influxo interno das normas constitucionais, de 
maneira justificável e consequente (ÁVILA, 2008, p. 183). 

48 Autores: Carrazza (2012) e Melo (2012). 
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social”), assente nos ditames esculpidos na Carta Magna49. 

Ao longo dos últimos anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

demonstra mudanças. Em determinado momento, advogara pela restrição ao crédito com 

fundamento na legislação infraconstitucional vigente à época (Convênio ICM nº 66/88 – crédito 

físico). Todavia, o Colendo Tribunal, não olvidou em alterar sua jurisprudência, com espeque 

na LC nº 87/96 e consolidar a natureza jurídica do crédito financeiro, manifestando o 

entendimento de que o direito ao crédito de ICMS está ligado à essencialidade dos bens 

consumidos no processo produtivo50. 

Diante desse cenário, que demonstra o caos vivido pelos empresários-contribuintes 

quanto à decisão de se devem ou não creditar do imposto, não resta dúvida do problema51 que 

afeta diretamente a atividade industrial, em especial, aquelas dependentes de grandes 

investimentos, a indústria do petróleo e do gás natural por exemplo.  

Sublinhe-se que o aumento de custos tributários indesejáveis nos setores da economia 

atinentes ao petróleo e gás, a energia elétrica e a telecomunicações, por se constituírem a base 

de fornecimento de insumos para as indústrias (inputs)52, afetam diretamente a cadeia produtiva 

brasileira. Por conseguinte, os custos com o gravame excessivo e a demasiada litigiosidade 

fiscal repercutirão na cadeia econômica desde a produção, a comercialização, os serviços, até o 

consumidor final, impactando também a competitividade internacional das empresas nacionais. 

O empresário não pode ficar refém das incertezas jurídicas, fruto de um sistema 

tributário perverso que não se permite obter o mínimo de previsibilidade. Os elevados gastos 

com investimentos em ativos e bens necessários à exploração, ao desenvolvimento e à produção 

de petróleo e gás natural demandam, minimamente, um cenário jurídico tributário nacional que 

propicie a atração de novos investimentos. 

                                                           
49 A não cumulatividade comporta um limite objetivo ao legislador, que não pode tolhê-lo ou restringi-lo, na 

medida em que ela concretiza princípios contendo valores, tais como a justiça da tributação, a capacidade 
contributiva e a uniformidade da distribuição da carga tributária sobre as etapas de circulação e de 
industrialização de produtos (neutralidade). (CARVALHO, P., 2005, p. 168). 

50 (REsp 1.090.156/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; REsp 1.175.166/MG, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/03/2010; REsp 889.414/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 14/05/2008; AgRg no AREsp 142263/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe 26/02/2013). 

51 Tratam-se de problemas prescritivos: aqueles que, em vez de meramente retratarem o seu objeto de pesquisa, 
esforçam-se em oferecer uma resposta, bem construída e bem fundamentada, sobre como o problema deve ser 
juridicamente considerado, ou tratado, ou classificado ou respondido (QUEIROZ; FEFERBAUM, 2014, p. 71). 
Para Courtis (2006): “chamamos este tipo de resposta de normativa, pois ela não se limita à observação de fatos, 
mas sim pretende extrair de regras sociais de caráter prático (éticas, morais, jurídicas, econômicas) um comando 
acerca de como devemos agir – prescrevem ação devida, portanto - em face da situação-problema abordada”. 
(apud QUEIROZ; FEFERBAUM, 2014, p. 72). 

52 Termo em inglês utilizado pelos economistas para representar as entradas, no processo industrial (insumos, bens 
etc.), necessárias à fabricação do produto final (output). 
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O problema da restrição à compensação do imposto já é uma realidade nos Estados da 

Federação que precisa ser enfrentado. Posto isso, cumpre-nos examinar se o atual modelo de 

tributação do ICMS é compatível com as peculiaridades da indústria do petróleo e gás, cujas 

características marcantes estão pautadas pelos elevados investimentos, pela complexidade das 

operações e pelos riscos operacionais e financeiros envolvidos. Nessa medida, os recursos, 

sejam eles tangíveis sejam intangíveis, devem ser gerenciados com eficiência para fazer frente 

ao elevado nível da concorrência internacional e nacional, principalmente, devido ao ingresso 

de novos empreendedores no mercado doméstico, ocorrido nas últimas décadas53. 

Dessa forma, acredita-se na possibilidade de mitigar as eventuais falhas da legislação 

infraconstitucional em busca de um modelo de tributo não cumulativo que atenda, ao mesmo 

tempo, à segurança jurídica, à eficiência econômica54 e à necessidade de arrecadação dos 

governos para o financiamento dos gastos públicos. 

O objetivo aqui proposto cinge-se em solucionar o problema pertinente ao creditamento 

do ICMS na indústria do petróleo, propondo ajustes e melhorias necessárias na legislação, 

observando, especialmente, as características desse setor da economia. 

Dessa feita, foi empreendida pesquisa acerca da experiência de outros países com 

tributos indiretos, traçando um paralelo com outros regimes de tributação estrangeiros, 

agregando, assim, elemento externo para diagnóstico do quadro jurídico brasileiro. 

Como resultado do trabalho pretende-se extrair solução jurídica para mitigar as falhas 

existentes no modelo atual. O produto poderá consistir numa recomendação de alteração da 

legislação (lege ferenda), ou proposição de novo modelo que possa assegurar a convergência 

entre os interesses dos sujeitos vinculados na relação jurídica tributária – Fisco e Contribuinte. 

De antemão, é possível afirmar que, em algumas situações, a lei estadual segue na 

íntegra o disposto na LC nº 87/96. No entanto, quando da instituição do tributo por lei ordinária 

estadual, bem como a sua regulamentação, em regra, procedida por decreto do poder executivo, 

há perceptível restrição ao direito ao crédito. O Decreto não pode ampliar ou restringir a lei. 

Talvez a grande conquista para o empresário seja fazer cumprir a LC nº 87/96. Mas, de que 

forma? O presente trabalho caminhou na direção de obter as respostas para essa indagação 

científica. 

                                                           
53 Atualmente mais de 70 (setenta) empresas, dentre as quais: Anadarko Chevron, Shell, El Paso, Statoil, Repsol, 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasilrounds/portugues/lista_de_concessionarios.asp>. Acesso em: 2 
abril 2016. 

54 A teoria da tributação ótima procura uma estrutura tributária que permita ao governo arrecadar a receita requerida 
para o financiamento de seus gastos e, ao mesmo tempo, alcançar determinados objetivos distributivos, ao menor 
custo possível em termos de perda de eficiência econômica.  (BARBOSA; SIQUEIRA, 2001, p.1). 
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1.2 Justificativa do Tema 
 

A questão de saber o que enseja ou não direito ao crédito de ICMS é, na verdade, um 

ponto de intermináveis atritos na relação - Fisco e Contribuinte - presente nos tributos cujo 

regime de apuração imprime-lhes a natureza não cumulativa55. A indefinição do conteúdo, do 

sentido e do alcance do direito ao abatimento do ICMS, intrínseco ao sistema não cumulativo, 

corrobora para o aumento da insegurança jurídica, na contramão da política interna para atrair 

investimentos.  

O exame da legitimidade do crédito fiscal exige do operador do direito, além do 

manuseio do Direito positivo, especial atenção à atividade econômica exercida pelo 

contribuinte, uma vez que ali restará comprovada a relevância e a vinculação dos bens 

empregados no processo produtivo. Os atos e os procedimentos necessários à consecução das 

atividades desenvolvidas pelo empresário são de vital importância para compreender a 

essencialidade dos bens de cada etapa do processo produtivo.  

A vagueza e a ambiguidade das terminologias utilizadas pelo legislador ordinário 

contribuem para construção, pelo operador do direito, de intermináveis teses jurídicas para 

refutar ou defender o direito ao crédito do ICMS56. Como reflexo, verifica-se o atual cenário de 

litigiosidade tributária que assola o País, cuja perspectiva é de agravamento.  

A atual crise econômica por que passa o Brasil, a dificuldade de caixa dos Estados para 

honrar suas obrigações e o resultado da má gestão dos recursos públicos pelos diversos 

governos ao longo dos anos constituem fatos concretos que evidenciam a importância dos cortes 

de gastos públicos (incluídos neles a revisão das desonerações fiscais), bem como a necessidade 

do aumento de arrecadação para financiamento do próprio Estado. 

Neste último ponto, verifica-se a tendência de as autoridades fiscais atuarem no sentido 

de proceder à análise dos créditos fiscais, tendo em vista que as vendas das empresas estão 

estagnadas devido à crise econômica. Logo, infere-se que não haverá, a curto prazo, aumento 

de arrecadação por essa via. Assim, considerando que o recolhimento do ICMS decorre do 

cotejo entre o crédito e o débito, sendo este último decorrente das vendas de bens e serviços, 

resta ao fisco dedicar-se no planejamento das ações de trabalho para acompanhar a escrituração 

dos créditos fiscais aproveitados pelos contribuintes.  

Os investidores, ao realizarem o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 

                                                           
55 (MACHADO, H., 2010, p.73). 
56 O conceito jurídico da não cumulatividade tem conteúdo indeterminado, com alto grau de vagueza. Segundo 

Ribeiro, R. L. (2008, p. 63), todos os conceitos de Direito são marcados pela indeterminação, porém são conceitos 
denominados indeterminados aqueles que possuem um grau mais alto de indeterminação. 
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com fito de aferir o retorno do empreendimento, de modo geral, consideram, no cálculo do 

projeto, a redução dos custos referentes ao direito de crédito dos tributos recuperáveis (ICMS, 

IPI, Pis/Cofins), na forma estabelecida pela legislação tributária57. Nesse cenário, não há dúvida 

acerca da importância de um ambiente tributário com regras claras e bem definidas, medida que 

ganha eco em um dos principais impostos brasileiros tanto em dimensão nacional como em 

arrecadação, no caso, o ICMS.  

Importa salientar que a indústria do petróleo é caracterizada pela conjugação do 

binômio: elevados investimentos e altos riscos envolvidos nas operações de exploração e de 

produção. É intenso o uso do capital com aquisições de bens (máquinas, equipamentos), 

insumos em tais atividades. Em 2014, foram arrecadados R$ 318 bilhões de ICMS no Brasil, 

5,6% do PIB, sendo 17% da arrecadação do ICMS proveniente do setor de petróleo, 

combustíveis e lubrificantes58. 

As aquisições de bens e serviços realizadas pelos contribuintes são acompanhadas em 

tempo real pela fiscalização (Nota Fiscal Eletrônica – NFe). A título de exemplo, citam-se os 

casos emblemáticos nos quais algumas Fazendas Estaduais glosam os créditos de ICMS nas 

aquisições de brocas e lama de perfuração, bens destinados aos poços de petróleo, por classificá-

los como destinados ao uso ou consumo do estabelecimento59.  

O contribuinte para reforçar a tese de defesa, além do Direito positivo, dos pareceres 

técnicos contratados, do conjunto probatório, lança mão de teorias e métodos contábeis 

(extrajurídicos) com a finalidade de comprovar a inerência do bem ao processo produtivo - vide 

exemplo do método contábil de capitalização pelos esforços bem-sucedidos, peculiar ao setor. 

Cabe destacar que as brocas e a lama de perfuração são bens indispensáveis à 

consecução da atividade de perfuração de poços de petróleo e gás, isto é, possuem a função de 

promover a ruptura e desagregação das rochas ou formações dos reservatórios, permitindo a 

produção do hidrocarboneto. Dessa forma, tais bens constituem insumos essenciais ao processo 

de exploração e produção de petróleo e gás, sendo imprescindíveis ao segmento, uma vez que 

a atividade não poderia ser realizada sem eles. Portanto, legitima é a apropriação do crédito do 

ICMS. 

                                                           
57A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e 

as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 
(CTN, art. 96).   

58Dados da Procuradoria do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/sites/default/files/slides_palestra_elival_dia_11.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.  
59LC nº 87/96, art. 33, I, alterada pela LC nº 138, de 29 de dezembro de 2010. 
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Em outro vértice, a legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas60 autoriza 

a dedução do lucro real, base de cálculo desse tributo, de todos os dispêndios incorridos na 

prospecção e extração do petróleo cru. Nesse caso, o tratamento tributário reconhece as 

especificidades do setor e a integração dos processos produtivos. 

Interessa anotar que o segmento de petróleo e do gás concentra suas atividades na 

exploração, no desenvolvimento, na produção, no transporte e no refino do petróleo e do gás 

natural, para obtenção dos derivados61: gasolina, diesel, nafta petroquímica, querosene de 

aviação, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo (GLP), diesel, dentre outros. 

De forma diversa das demais indústrias de transformação, cujos processos são 

empenhados para agregar fisicamente o insumo ao produto final, a indústria petrolífera utiliza-

se da desagregação e quebra da molécula inerentes ao refino (destilação, hidrogenação, reforma 

catalítica, craqueamento térmico e catalítico etc.), para obtenção dos derivados.  

Em síntese, o refinamento do petróleo consiste na separação dos seus componentes com 

base na diferença de faixa de ponto de ebulição das diferentes frações. Em outras palavras, os 

insumos (produtos intermediários ou secundários), em regra, não incorporam ou integram os 

produtos acabados (derivados). 

Diante desse fato, constata-se que a legislação tributária, desde a década de 60, no 

tocante ao direito do crédito do ICM e do ICMS, foi elaborada no cenário nacional de forte 

presença de outras indústrias de transformação, enquanto o segmento petrolífero estava em fase 

de estruturação, sujeito, à época, à incidência do Imposto Único Sobre Lubrificante e 

Combustíveis (IULC)62.  

Se o regime de crédito do ICM e do ICMS, por si só, já suscita inúmeros 

questionamentos e perplexidades, em atividades tão complexas como exploração e refino do 

petróleo e do processamento do gás, cabe ao legislador e, também, ao operador do direito 

definirem critérios legais que atendam à peculiaridade do setor. 

O desconhecimento da atividade empresarial pode trazer sérios entraves para o 

                                                           
60Decreto Lei nº 62, 21 de novembro de 1966, art. 12 c/c Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999, art. 416 

(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99). 
61Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 6º, VI). 
62(ROSAS, 1980). Apesar da denominação (imposto único), a sistemática de incidência resultava em tributação 

em cascata com a cumulação dos demais tributos incidentes sobre as diversas operações e prestações. Se uma 
refinaria efetuasse venda de combustível para distribuidora que revendesse para uma empresa transportadora, 
que, por sua vez, realizasse transporte de minerais para uma montadora de veículos, haveria as seguintes 
incidências tributárias: na venda do combustível, seria devido o Imposto Único Sobre Combustíveis e 
Lubrificantes (IUCL), pela prestação de serviço de transporte, seria cobrado o Imposto Único sobre Transporte 
(IST), sobre a venda do minério, incidiria o Imposto Único sobre Minerais (IUM), e, quando da venda do veículo 
pela montadora, seria devido o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria (ICM). (Revista Âmbito Jurídico. 
Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/pdfsGerados/artigos/3463.pdf>. Acesso em: 18 set. 2015). 
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crescimento econômico, com manejo indevido de regimes tributários ultrapassados. Esse 

aspecto mostra o quanto é tormentoso para o empresário a insuficiência das regras do sistema 

tributário para garantir tratamento igual para os iguais, e desigual para os desiguais.  

Nesse contexto, os operadores do direito, ao aplicarem as normas jurídicas às operações 

inerentes ao setor de petróleo, devem lançar mão da hermenêutica jurídica para interpretarem o 

sistema tributário de forma consistente e coerente com todo ordenamento jurídico63. Para tanto, 

deve-se observar a unidade do ordenamento jurídico e os valores64 informadores dos princípios 

constitucionais65.  

Nessa situação, nota-se que os princípios da igualdade e da capacidade contributiva 

mantêm forte congruência com a não cumulatividade66. Tais preceitos devem orientar a 

aplicação da norma jurídica67 e não apenas o magistrado ou a autoridade fiscal, mas qualquer 

pessoa a quem se incumba de identificar o direito aplicável a determinado caso concreto. 

A necessidade de investimentos, a carga tributária do ICMS com alíquotas efetivas de 

20,48% a 23,46% e nominais de 17% a 19%, a forte “taxação” nos derivados de petróleo, com 

alíquotas efetivas de 33,33% a 40,85% e nominais de 25% a 29%68 denotam a importância da 

segurança jurídica e da previsibilidade para os fins da compensação do imposto.   

Não obstante, a Fazenda Pública, ao fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, 

poderá glosar créditos fiscais, com o argumento que determinado bem não foi consumido no 

processo produtivo ou que não incorporou o produto acabado, o que precisará ser enfrentado 

pelos contribuintes. Sublinhe-se, porém, que a demonstração do grau de vinculação, a inerência 

e o consumo do bem no processo produtivo ou sua integração ao produto final é matéria de fato, 

objeto de prova imprescindível ao contencioso tributário, específica a cada caso concreto, o que 

demonstra a irracionalidade do sistema atual de crédito do ICMS.  

Como já observado, há manifestações das Fazendas Estaduais, no que trata ao imposto 

não cumulativo, com o fito de restringir o direito à dedução e, consequentemente, de ampliar o 

conceito jurídico de bens destinados ao uso e ao consumo ou de bens alheios à atividade do 

                                                           
63 CTN, arts. 107 a 112. 
64 O direito tributário funciona, a um só tempo, como garantidor material do Estado e instrumento para a efetivação 

de um Estado Democrático de direito (PISCITELLI, 2011/2012, p.130). 
65 Para Ávila (2008, p. 183), a liberdade do legislador deve ser exercida “sob o influxo interno das normas 

constitucionais, de maneira justificável e consequente”. 
66 (MELO, 2012, p. 293). 
67 (AMARO, 2014, p. 231). 
68 Os termos alíquotas nominais e efetivas do imposto decorrem da previsão legal da inclusão do imposto sobre a 

própria base de cálculo (CRFB/88, art. 155, §2º, XII, alínea “i” c/c LC nº87/1996, art. 13, §1º, inciso I). 
Denominado de cálculo por dentro, ou seja, quanto à lei fixar alíquota ad valorem ou nominal de 19%, a alíquota 
efetiva será de 23,46%, obtida a partir da seguinte fórmula matemática: [19/(1-0,19)]. No caso da alíquota 
nominal de 29%, a alíquota efetiva será 40,85% [29/(1-0,29)]. 
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estabelecimento e, portanto, negar o direito ao crédito. Daí nasce a controvérsia jurídica em 

definir o que dá ou não direito à neutralização do tributo.  

Assim, o tratamento indevido que se dá a uma atividade tão complexa pode se justificar 

por dois caminhos: (i) o ICMS está ultrapassado, em termos gerais e não apenas para o segmento 

de petróleo, e poderia ser modificado para seguir um modelo similar ao do IVA europeu, no 

qual quase tudo dá direito ao crédito se a saída é tributada ou (ii) não há ruptura entre o desígnio 

constitucional e a regulação do crédito pelas normas infraconstitucionais, o que se faz preciso 

é cumprir a LC nº 87/96 (Lei Kandir), sob pena de sufocar o setor.     

A pesquisa da legislação, da doutrina, da jurisprudência administrativa e dos tribunais 

superiores, assim como do direito comparado, justifica-se diante da possibilidade de identificar 

solução jurídica para o problema. Alia-se ainda o fato de as decisões administrativas e judiciais 

integrarem o Direito positivo, produzindo normas individuais e concretas ou gerais e concretas, 

quando decorrem das decisões erga omnes.  

Uma pesquisa nos compêndios da jurisprudência demonstra que a quase totalidade das 

questões resolvidas do ICMS, tanto na via administrativa como na via judicial, é relacionada 

direta ou indiretamente com a não cumulatividade69. Dessa forma, não há dúvida da 

complexidade, em especial, sobre a necessidade de se saber quais os bens que permitem o 

crédito do imposto.  

O ICMS, em termos nominais, é um dos principais tributos incidentes nas atividades do 

setor de petróleo e gás. De acordo com dados da ANP70, em 2007, o ICMS representou 13,4% 

do valor final da venda do diesel, 16,6% do valor de venda do álcool hidratado, 25,9% do valor 

de venda da gasolina C e 13,8% do valor de venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)71. 

Infere-se que a majoração do custo de produção do petróleo e do gás natural, motivada pela 

glosa de créditos do ICMS, implicará o aumento da carga tributária, com reflexo direto nos 

preços dos derivados.  

Além disso, consoante boletim anual de preços divulgado pela ANP72,  dados 

estatísticos dos anos de 2015 e 2016, o ICMS ainda é o grande responsável, juntamente com os 

custos logísticos, pelas variações dos preços observadas entre as Unidades Federadas, por ser o 

principal tributo incidente sobre combustíveis automotivos. 

Dessa forma, é imperiosa a reestruturação do sistema tributário atinente ao regime de 

                                                           
69 (MACHADO, H., 2004, p. 94). 
70 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis (Nota Técnica ANP nº 22/2009). 
71 Disponível em: <www.anp.gov.br/?dw=6852>. Acesso em: 16 mar. 2016. 
72 Disponível em:< http://www.anp.gov.br/wwwanp/component/content/article?id=874>. Acesso em: 16 nov. 

2017. 
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tributação do ICMS, capaz de conjugar os interesses dos Estados (arrecadação), dos 

empresários (retorno do investimento) e da sociedade (desenvolvimento econômico do País).  

 

1.3 Tipo de Pesquisa 

 

O estudo busca investigar a exata medida da eficácia e aplicação do princípio 

constitucional da não cumulatividade conferida pelas autoridades fiscais no tocante ao exame 

dos créditos de ICMS decorrentes das atividades da indústria do petróleo e do gás natural.  

Portanto, no que concerne à finalidade, a pesquisa é aplicada, sendo seu objetivo 

produzir conhecimento de interesse e de aplicação prática, dirigido à solução de problemas 

específicos e próprios da realidade da vida empresarial73. Para os autores Barros; Lehfeld (2000, 

p. 78), a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para 

aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução 

[...] do problema encontrado na realidade”.  

Nesse sentido, há indícios da existência de um hiato no que se refere à aplicação da 

legislação constitucional e infraconstitucional, com presença de três regimes voltados aos 

créditos do ICMS conforme o entendimento jurídico patrocinado, a saber: (i) interpretação da 

Fazenda Pública e dos órgãos de julgamento administrativo (crédito físico/IVA tipo produto 

bruto); (ii) manifestação técnica da doutrina especializada (crédito financeiro/IVA tipo 

consumo) e (iii) a jurisprudência predominante nos tribunais superiores (crédito misto tendente 

ao financeiro/IVA tipo renda). 

No percurso para constatação cientifica dos fatos ora assinalados, o trabalho, no tocante 

ao procedimento, tem ênfase na pesquisa de natureza documental investigativa, bibliográfica, 

observando o seguinte roteiro: 

(i) referencial teórico; entendimento da doutrina especializada e sistematização da legislação 

aplicável; (ii) mapeamento dos julgados dos autos de infração disponíveis, referentes à glosa 

dos créditos pelas autoridades fiscais; (iii) catalogação dos julgados dos tribunais 

administrativos, com destaque aos argumentos centrais da justificação das decisões; 

mapeamento das decisões dos tribunais superiores; (iv) manuseio do direito comparado de 

países desenvolvidos, no caso a Noruega e a Escócia (Reino Unido), acerca da tributação sobre 

o consumo que afeta o setor petrolífero.  

Nessa linha, foram colhidos os argumentos convergentes e divergentes utilizados pelos 

                                                           
73 (TOGNETTI, 2006, p. 7-17). 
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operadores do direito para a norma constitucional da não cumulatividade do ICMS. Foram 

pesquisados e catalogados a legislação tributária e os julgados dos tribunais administrativos dos 

Estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 

São Paulo, cuja arrecadação representou, no ano de 2015, aproximadamente, 66% do valor total 

de ICMS recolhido no Brasil74. Alia-se, ainda, o fato da atividade econômica da indústria do 

petróleo representar uma das principais fontes de arrecadação nas citadas Unidades Federadas. 

Como recurso de pesquisa, foi utilizada a rede mundial de computadores para acesso ao 

sítio das respectivas Fazendas Estaduais e ao banco de dados das decisões administrativas, 

judiciais e às legislações estrangeiras. Por fim, nos casos de indisponibilidade de informações, 

por meio eletrônico, obteve-se acesso direto às decisões junto ao órgão julgador responsável.  

Os seguintes termos foram utilizados para a pesquisa no sítio dos tribunais: i) crédito de 

ICMS de insumo de produção, matéria-prima e produto intermediário, ii) crédito de ICMS de 

bens destinados ao ativo permanente ou imobilizado, iii) crédito de ICMS  de bens destinados 

ao uso ou consumo, iv) glosa de crédito de ICMS, v) estorno de crédito de ICMS, vi) anulação 

do crédito de ICMS, vii) crédito de ICMS de bens ou serviços alheios à atividade do 

estabelecimento, viii) crédito de ICMS de bens da atividade-fim, ix) crédito de ICMS no 

processo produtivo ou industrial, x) crédito indevido de ICMS, xi) não cumulatividade do 

ICMS, xii) crédito ICMS sobre serviços e xiii) créditos de ICMS diversos. 

Empreendeu-se robusta pesquisa bibliográfica da doutrina especializada, bem como das 

decisões das cortes superiores já sob a sistemática de recursos repetitivos e da repercussão geral 

cujos entendimentos acerca do paradigma vinculam-no à administração pública75. 

O critério adotado para a pesquisa da jurisprudência do STJ e do STF teve como corte 

metodológico as decisões proferidas sobre os fatos geradores ocorridos a partir da vigência da 

LC nº 87/96, bem como foram capturados alguns casos concretos que remontam à época da 

vigência do DL nº 406/68 e do Convênio ICM nº 66/88. 

Foram compulsados os sistemas jurídicos tributários da Noruega e da Escócia (Reino 

Unido), identificando oportunidade no tratamento dispensado às atividades do setor de petróleo 

e gás, relativo à tributação indireta (impostos sobre consumo). A pesquisa restringe-se aos 

citados países por representarem referência mundial na estabilidade das instituições de direito 

e dos regimes fiscais do setor petrolífero. 

                                                           
74 Fonte: Ministério da Fazenda. Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Comissão Técnica 

Permanente do ICMS (COTEPE). Quadro I – Arrecadação do ICMS – Valores Correntes – 2015. Disponível 
em:< https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao>. Acesso em: 
03 maio 2017. 

75 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
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A partir da constatação científica da realidade jurídica relativa à aplicação da norma da 

não cumulatividade do ICMS na indústria do petróleo e gás, o trabalho apresenta como 

resultado os seguintes produtos: (i) indicação das principais medidas para ajustar o atual modelo 

visando a adequar o sistema de créditos de ICMS à peculiaridade da indústria; (ii) premissas 

para a construção de um novo regime de tributação que tenha por finalidade atender aos 

interesses do Estado e do Contribuinte, com foco no desenvolvimento econômico do País e, por 

fim, (iii) orientação para os empresários e os contribuintes acerca da adequada apropriação do 

crédito à luz do ordenamento jurídico vigente. 

Dessa forma, a pesquisa, quanto ao objetivo, apresenta conteúdo exploratório, visando 

a aprofundar o estudo científico sobre o tema e reunir, de forma sistemática, as informações 

aqui mencionadas, para responder a contento ao problema exposto. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

O texto foi estruturado em 11 (onze) capítulos, além da Introdução e da Conclusão. O 

CAPÍTULO I cuida do referencial teórico, alicerce científico que confere conteúdo técnico 

irrefutável à pesquisa empírico-acadêmica. Têm-se ali propostas as bases de sustentação para o 

desenvolvimento da pesquisa acadêmica. O CAPÍTULO II trata da parte histórica, desde o 

surgimento da não cumulatividade, regime típico dos impostos sobre valor agregado, 

remontando à sua controvertida origem no cenário internacional, na França em 1954. Destacam-

se as semelhanças e as diferenças entre o tributo não cumulativo europeu (IVA) e o brasileiro 

(ICMS). Em seguida, verifica-se a introdução desse instituto no arcabouço jurídico brasileiro, 

veiculado inicialmente por lei ordinária federal até alcançar a atual natureza jurídica de norma 

constitucional.  

No CAPÍTULO III, aborda-se a norma constitucional da não cumulatividade do ICMS, 

perpassando pelos valores jurídicos que dão conteúdo àquele princípio, elevando-o ao patamar 

de cláusula pétrea, a saber, limitação ao poder de tributar, capacidade contributiva, justiça da 

tributação e a neutralidade da carta tributária.  

O estudo da legislação infraconstitucional, com abrangência nacional, fica reservado ao 

CAPÍTULO IV. Adiante, no CAPÍTULO V, são examinados os conceitos jurídicos dos signos 

mercadoria, insumo, bens do ativo permanente, de uso ou consumo e alheios à atividade do 

estabelecimento, elementos intrínsecos à estrutura jurídica definida pelo legislador para dar 

efetividade à não cumulatividade do ICMS. O CAPÍTULO VI destina-se ao exame dos 

aspectos operacionais da atividade econômica da indústria do petróleo e do gás natural, 
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abarcando desde as fases de exploração, desenvolvimento e de produção, até o refino da matéria 

prima para obtenção dos derivados. 

O conteúdo do CAPÍTULO VII tem por tema a análise das legislações das Unidades 

da Federação: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco 

e Amazonas, registrando as distintas disposições normativas concernentes ao direito ao crédito 

do ICMS na atividade mineral e na indústria da transformação, com destaque ao segmento 

petrolífero. Nessa esteira, o CAPÍTULO VIII está direcionado a compulsar a jurisprudência 

administrativa emanada dos órgãos colegiados com jurisdição nos respectivos Estados.   

Na mesma direção, o CAPÍTULO IX dedica-se à apreciação das decisões dos tribunais 

superiores. Examina-se a jurisprudência consolidada na Corte Suprema que delimitou ao 

regime de crédito físico o conteúdo constitucional da cláusula da não cumulatividade do ICMS. 

Com efeito, aprecia-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, à luz da 

legislação infraconstitucional, apresentou novos contornos à não cumulatividade sob a ótica do 

regime do crédito financeiro.  

Nas etapas seguintes, os CAPÍTULOS X e  XII trazem, respectivamente, o 

entendimento da doutrina especializada no Direito Tributário e o estudo dos sistemas tributários 

da Noruega e da Escócia (Reino Unido), no tocante à tributação sobre o consumo, identificando 

ali oportunidades que podem ser aproveitadas ao regime brasileiro.  

Importa destacar que a pesquisa teve por principal propósito testar e confirmar a 

hipótese formulada de que há mitigação da efetividade da não cumulatividade do ICMS na 

indústria do petróleo e do gás natural. A causa hipotética decorre da regulamentação baixada 

pelos Estados e do entendimento dos órgãos e agentes fiscais estarem adstritos à vetusta 

sistemática do crédito físico, que, por sua vez, é confirmado em sede administrativa, pautado 

pela jurisprudência consolidada no STF desde à época do imposto sobre consumo (atual IPI), 

transplantada para o ICM e o ICMS.  

Além disso, os contribuintes sustentam com base na jurisprudência do STJ, erigida após 

a vigência da Lei Kandir, que o legislador ordinário optou pelo regime de crédito financeiro, 

entendimento também corroborado pelo STF ao declarar a constitucionalidade das alterações 

introduzidas pela LC nº 102/00. Portanto, reconhece-se a histórica tensão entre o Fisco e o 

Contribuinte, motivo pelo qual se buscou uma solução lege ferenda. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO DO TRABALHO 

 

“O referencial teórico não visa a defesa de uma causa, mas sim o embasamento para 
a solução do problema e a construção do conhecimento científico”. (Próprio autor).  

 

Todo trabalho de pesquisa que pretende ter reconhecida sua natureza cientifica, além de 

observar, rigorosamente, a metodologia exigida pela comunidade acadêmica76- tema, problema, 

hipótese, justificativa, tipo de pesquisa – há de se desenvolver com sólidos fundamentos 

teóricos. É, nesses termos, que se pretende sobreviver às críticas, adequar o trabalho no que for 

necessário e refutar as contestações desprovidas de conteúdo técnico.   

Nessa trilha, à luz dos ensinamentos da Teoria Geral do Direito e da Dogmática Jurídica 

sobressaltam as afirmativas que o Direito, assim como a linguagem, faz parte das instituições 

que criam fatos institucionais.  

Sabe-se que a linguagem antecede a todas as instituições, i.e., é ela que cria o Direito e, 

pelo Direito, o Estado forma-se – é, portanto, uma categoria (institucional) do fato 

institucional77 que é o Direito. Esse é, por sua vez, constituído institucionalmente pela 

linguagem78 emanada dos órgãos habilitados para produzirem o próprio Direito (sistema de 

normas jurídicas).  

Continuamos com a Teoria Geral, que, também, investiga as fontes do Direito. No 

Estado de direito, o princípio da soberania popular levará a reconhecer o povo como fonte 

última de todo o poder e, portanto, do ordenamento jurídico79. Assim, ao outorgar o poder aos 

constituintes, o povo confere-lhes a obrigação de construir o Estado80, o que se formaliza com 

a promulgação do Estatuto Maior.  

                                                           
76 Estudada pela disciplina da Metodologia Científica. 
77 [...] fatos institucionais são aqueles cuja existência depende de instituições humanas, que lhe atribuem uma 

função que apenas as caraterísticas físicas (fatos brutos) não seriam capazes de fazê-lo. Contudo, a atribuição 
dessa função depende de uma concordância coletiva quando ao sentido que aquele fato passa a possuir – todos 
devem agir como se os fatos institucionalmente criados representassem a realidade criada também 
institucionalmente; trata-se de uma questão normativa, situando-se além do simples hábito. (PISCITELLI, 
2011/2012, p. 89). 

78 Vejamos a lição de Tomé (2014, p. 8): a concepção da teoria comunicacional do direito tem como premissa que 
o direito positivo se apresenta na forma de um sistema de comunicação. Direito é linguagem, pois é a linguagem 
que constitui as normas jurídicas. Essas normas jurídicas, por sua vez, nada mais são que resultados de atos de 
fala, expressos por palavras e inseridos no ordenamento por veículos introdutores, apresentando as três dimensões 
sígnicas: suporte físico, significado e significação. 

79 (LAPATZA, 2007 apud SCHOUERI, 2016, p. 75). 
80 De acordo com Melo; Lippo (2008, p. 7), o Estado haverá, portanto, de refletir com precisão os anseios desse 

povo. É esse anseio da sociedade que, de fato, inaugura o Estado. Os valores contidos nas disposições inaugurais 
do Estado são justamente esses, que a sociedade construiu ao longo da evolução de sua história cultural, política, 
social, econômica, jurídica etc., e acabam por representar a própria “personalidade” (fisionomia) do Estado. 
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O Direito - enquanto enunciados prescritivos disciplinadores do comportamento 

humano e de controle do meio social – é vertido em linguagem, escrita e verbal (lei e costumes), 

que lhe atribui forma e expressão. A linguagem constitui o veículo, por excelência, para 

transmitir ordens, e a forma como as normas são produzidas, consoante as competências e o 

procedimento previstos no próprio sistema jurídico81.  

Assim, o referencial teórico deste trabalho concentra-se no positivismo jurídico, 

notadamente, o construtivismo lógico-semântico, substanciado pela linguagem prescritiva, 

característica das normas jurídicas, núcleo do Direito Posto82. Nessa vertente, as instituições 

habilitadas à produção do Direito colhem fatos a partir da realidade social (sistema cultural, 

político, religioso, econômico etc.), e atribuem-lhes juridicidade, vertidos em linguagem 

competente para ganhar natureza de fatos jurídicos - realidade jurídica83.  

Ao adjudicar a distinção ente Direito e Ciência do Direito, o professor Carvalho, P. 

(2016, p. 35) laborou a seguinte lição:  

Entre outros traços que separam as duas estruturas de linguagem pode ser salientada 
a circunstância de que cada qual corresponde a uma lógica especifica: ao direito 
positivo, a lógica deôntica (lógica do dever-ser, lógica das normas); a Ciência do 
Direito, a lógica apofânica (lógica das ciências, lógica alética ou lógica clássica). Em 
função disso, as valências compatíveis com a linguagem das normas jurídicas são 
diversas das aplicáveis às proposições científicas. Das primeiras, dizemos que são 
válidas ou não válidas [lícito ou ilícito]; quanto aos enunciados da ciência, usamos os 
valores verdade e falsidade. 

 

Nessa linha, o sistema jurídico do Direito positivo apresenta-se como um conjunto de 

normas jurídicas válidas no País, que se inter-relacionam e entrelaçam mediante vínculos 

horizontais (relações de coordenação) e liames verticais (relação de subordinação hierárquica), 

                                                           
81 Neste trabalho não discorremos acerca da classificação dogmática entre as fontes formais e materiais do direito, 

todavia lançamos mão dos ensinamentos do professor Carvalho, P. (2016, p. 70) que assim assevera: as fontes 
do direito serão o acontecimento do mundo social, juridicizado por regras do sistema e credenciado para produzir 
normas jurídicas que introduzam no ordenamento outras normas, gerais e abstratas, gerais e concretas, individuais 
e abstratas ou individuais e concretas. Continua o autor: “tais fontes são materiais, vale dizer, os acontecimentos 
que se dão no plano uno e múltiplo da facticidade social, abrangendo os fatos sociais em senso estrito e os fatos 
naturais de que participem, direta ou indiretamente, os sujeitos do direito”.   (CARVALHO, P., 2016, p. 75). 
Segundo cátedra de Harada (2015, p. 325), as fontes materiais ou fontes reais do Direito Tributário são os 
pressupostos fáticos de tributação. São as riquezas ou os bens em geral, utilizados pelo legislador como veículo 
de incidência tributária, como o patrimônio, a renda e os serviços. Esses bens, por servirem de suporte fático do 
fenômeno tributário, são conhecidos como fatos imponíveis. [...] Fontes Formais são os atos normativos ou 
conjunto de normas que dão nascimento ao Direito Tributário. As normas jurídicas que disciplinam são: as 
hipóteses de incidência tributária, o procedimento administrativo, a tutela jurisdicional em matéria tributária, 
constituem, respectivamente, as fontes formais do Direito Material Tributário, do Direito Administrativo 
Tributário e do Direito Tributário Processual. 

82 O Direito é texto que se insere num contexto comunicacional próprio, que é o jurídico, manifestado por meio 
da linguagem competente das normas, atos enunciados, destinados à regulação dos comportamentos 
interpessoais. A norma jurídica, atos enunciados, pode resultar de uma formulação linguística ou de várias 
devidamente conjugadas (COÊLHO, 2003, p. 35). 

83 (CARVALHO, P., 2016, p. 69). 
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orientados sob um princípio unitário (princípios aglutinantes - perspectiva unitária), que lhe 

atribui coerência. Mas, mesmo assim, não significa afirmar que o sistema do Direito positivo é 

harmônico. Ele, pelo contrário, deve ser harmônico. 

Dentro do sistema, as normas apresentam-se de forma hierarquizada, formando o que se 

convencionou denominar de “pirâmide jurídica”, construção escalonada de diferentes níveis de 

normas, em que a Constituição ocupa o escalão de direito positivo mais elevado84. 

É inquestionável a hierarquia da Lei das leis, fundamento de validade de todas as normas 

jurídicas, que da primeira se derivam. As normas falam acerca de normas, regras que definem 

como as demais regras do direito devem ser postas, alteradas ou excluídas do sistema. É o 

Direito se retroalimentando, para absorver as matérias que outros subsistemas do tecido social 

(político, econômico, ético, religioso etc.), vão paulatinamente oferecendo ao juízo do 

legislador, para aproveitá-las na regulação do comportamento intersubjetivo85. 

O trabalho de pesquisa fincou suas vigas de sustentação nos fundamentos da teoria da 

norma jurídica, enquanto estrutura lógico-semântica (sintaticamente fechada e semanticamente 

aberta). O que nos leva a reconhecer a existência de duas realidades: a social (atos enunciação) 

e a jurídica (atos enunciados).  

Em termos técnico-científicos, é essencial confirmar que a glosa à compensação do 

ICMS não condiz com a realidade social dos processos produtivos. O fato econômico dos 

insumos, matéria-prima e produto intermediário, dos bens do ativo permanente e dos serviços 

a serem utilizados no bojo do processo industrial, por si, autorizaria o crédito do imposto, fato 

que é consistente e coerente com o núcleo da norma jurídica da não cumulatividade, que impõe 

a neutralização da carga tributária incidente na operação anterior. 

Nessa esteira, há campo laboral para que o intérprete do direito, ao se debruçar no exame 

da norma constitucional da não cumulatividade do ICMS, consiga construir solução jurídica 

adequada ao problema da glosa, pelas autoridades fiscais estaduais, do crédito do imposto em 

afronta ao cerne do preceito constitucional. 

A Ciência do Direito é, também, importante alicerce de estudo, que por sua vez tem por 

objeto o Direito positivo, e o contexto em que os fatos colhidos da realidade social foram 

alçados à condição de fatos jurígenos. Com fulcro na perspectiva cientifica, cuja meta é a 

produção de conhecimento, examina-se o contexto da realidade social (metajurídico) em que a 

                                                           
84 (CARRAZZA, 2015, p. 31). 
85 (CARVALHO, P., 2016, p. 73). 
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positivação do princípio da não cumulatividade ocorreu, ponderando-o com o atual ambiente 

normativo do Direito Tributário brasileiro e a realidade que regula86.  

Nesse ponto, reserva-se espaço para entender o conceito e a classificação das normas 

jurídicas, para em seguida, localizar as normas tributárias no quadro do ordenamento jurídico 

brasileiro. Para Austin (1954), a norma jurídica seria uma ordem, baixada pelo soberano a seus 

súditos (destinatários), respaldada por ameaças de causar dano (punição, sanção) em caso de 

descumprimento do mandamento pelo seu destinatário87. 

Segundo a concepção tradicional, a “regra jurídica traduz um imperativo, a 

obrigatoriedade de um comportamento, uma exigência de ação ou omissão”88. Na concepção 

do lógico finlandês Von Wright (1970) as normas possuem as seguintes características: lógica 

deôntica (permitido, obrigatório ou proibido); natureza hipotética ou categórica (conforme as 

condições de sua aplicação); a autoridade do agente da prescrição; os destinatários; a 

promulgação (meio que as normas seriam conhecidas) e, por fim, a sanção, ameaça de um dano, 

em caso de descumprimento pelo destinatário89. 

A doutrina kelseniana refuta a tese de Austin que defende se constituírem as regras 

jurídicas em mandados ou ordens, no sentido psicológico de um ato de vontade90. Para Kelsen 

(1976) há dois tipos de juízos lógicos: ônticos, que são enunciados descritivos do ser, 

suscetíveis de verdade e falsidade, e juízos deônticos (dever-ser), que são descrições acerca de 

prescrições normativas, nas quais não têm sentido predicar verdade ou falsidade91. 

Para Hart (1968), o sistema de normas jurídicas não seria composto apenas por aquelas 

que fossem respaldadas por ameaças (sanção), típicas do direito penal, mas inclusive por 

normas de potestade, que são as normas técnicas que servem para operacionalizar atos ou 

atribuir competência92. Assim, na concepção desse autor, o sistema jurídico representaria a 

união de diferentes tipos de normas. 

A partir dos ensinamentos de Hart, e com suporte nos demais destaques da teoria da 

norma jurídica, em especial, os autores Austin, Von Wright, Kelsen e Cóssio (1963), tornou-se 

possível compreender a amplitude e a precisão do conceito jurídico do Direito Positivo, como 

sistema normativo e não um sistema de normas. Este se contém naquele. “O sistema jurídico 

                                                           
86 Gazzioti sempre entendeu indesejável a separação dos aspectos econômicos, jurídicos e políticos, que, segundo 

ele, estão ínsitos em toda questão tributária, por entender que o assunto devia mesmo ser tratado 
interdisciplinarmente. Essa posição recebeu contradita por parte de Giannini. (COÊLHO, 2003, p. 27).  

87 (apud COÊLHO, 2003, p. 35). 
88 Miguel Reale (apud SILVA, J., 2015, 49). 
89 (apud COÊLHO, 2003, p. 36). 
90 (SILVA, J., 2015, 49). 
91 (apud COÊLHO, 2003, p. 37). 
92 (apud COÊLHO, 2003, p. 54). 
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abriga normas e outros entes legais (qualificações, conceitos, definições e princípios)”93. As 

normas jurídicas podem ser classificadas em consonância com o fim perseguido: organizatória, 

de competência, processuais ou técnicas, de conduta e de sanção.  

Assim, podemos encontrar as normas jurídicas com uma estrutura dual, com juízos 

hipotéticos (antecedente/descritor e consequente/prescritor), direcionadas à planificação dos 

comportamentos, bem como as normas jurídicas qualificativas ou atributivas, que não impõem 

sanção punitiva, por comportarem a estrutura lógica dos juízos categóricos. Nessa esteira, 

Carvalho, P., (1974, p.43) ensina que: “[...] são, como vimos, juízos categóricos que completam 

a ordem jurídica, pois somente os juízos hipotéticos não são suficientes para a vida e o regular 

funcionamento do Direito”. 

O autor ainda aduz que: “não faria senso admitir que normas jurídicas estabelecessem 

direitos e deveres, portanto relações jurídicas, referentes a comerciantes, sem que se saiba, de 

modo categórico, o que a própria ordem jurídica, entende por comerciantes”94. 

A dogmática jurídica reclama que a solução para os fenômenos da tributação deve ser 

exaurida dentro do próprio sistema jurídico. No entanto, há de se ponderar a importância de não 

reduzir o Direito a mero formalismo, em prejuízo dos valores e princípios informadores de todo 

o ordenamento jurídico pátrio95. 

Segundo a lição de Carvalho, P., (2015, p. 75), quando o operador volta-se para a 

linguagem do direito positivo e pretende obter resposta dentro do próprio sistema jurídico, “o 

único caminho é a dogmática, que implica uma análise intrasistêmica, de alguém que se põe 

dentro do sistema e dela não sai, até que se encontre satisfeito com os motivos de sua 

especulação”. 

Para Ataliba (1968, p.4), o cientista do direito deve abordar as realidades que pretende 

estudar partindo de critérios unitários, porquanto dessa maneira estará habilitado a reconhecer 

seu objeto de estudo de forma coerente e harmônica, compreendendo seus elementos como 

componentes de um todo unitário. 

Não obstante, alguns doutrinadores registraram críticas à postura da dogmática jurídica, 

por atribuir natureza fragmentária, pois se preocupa com o direito, apenas como ele é, como se 

ele se apresentasse despojado da contextualização do momento em que se deu a sua 

                                                           
93 (COÊLHO, 2003, p. 60). 
94 (CARVALHO, P., 1974, p. 43). 
95 Martins (1983, p. 43) ressalta a concepção fenomênica distinta, tendo procurado reformular a reflexão acadêmica 

sobre a imposição, sem preocupação de afastar qualquer processo capaz de contaminá-la pelo uso de raciocínio 
e linguagem de outra ciência, contaminação que, a seu ver, termina por enriquecer a compreensão da problemática 
gerada pelas necessidades do Erário, sob o prisma de sua normatividade. 
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juridicidade, livre dos aspectos sociológicos, políticos, econômicos, históricos e outros, que 

levariam a uma visão total do fenômeno jurídico96. 

É de se perceber que a norma jurídica não surge do texto isolado, mas do contexto. Ela 

deflui do universo legislado, do Direito positivo, que contempla a norma geral e abstrata (leis, 

decretos etc.), as normas individuais e concretas (decisões administrativas e judiciais), ou gerais 

e concretas quando diante de decisões com efeitos erga omines. 

Nesse contexto normativo, o Direito Tributário ocupa-se das normas prescritivas de 

conduta positiva (dever de pagar o tributo), bem como das normas categóricas, princípios com 

meta em valores presentes no ordenamento jurídico, fixando limites ao poder outorgado aos 

Entes Políticos Constitucionais Internos para instituírem os tributos.  

Importa advertir que o próprio Direito, cuja norma é extraída pelo intérprete, ao aplicar 

os atos enunciados, impõe limites a sua construção, tanto por meio das regras de hierarquia 

(fundamento de validade na Norma Maior), quanto pelas regras de aplicação (lei posterior 

revoga lei anterior)97. Nesse âmbito jurídico, conclui-se que o operador do Direito, exceto o 

constituinte originário98, não é totalmente livre para a construção e a aplicação do Direito99. 

Em outra vertente, a despeito de residir no plano metajurídico, não se deve olvidar da 

importância da Teoria da Tributação, visto oferecer contribuições para a definição de políticas 

fiscais pelo Estado, bem como por fornecer possíveis soluções técnico-científicas que podem 

ser colhidas pelo Direito para eliminar gargalos do mundo jurídico. As melhorias podem surgir 

por meio de estudos dos efeitos da tributação na atividade econômica, como as respectivas 

externalidades, a relação entre o distanciamento do Direito e a realidade que regula. 

Nesse campo, encontra-se a Ciência das Finanças Públicas, que também há de oferecer 

relevante conteúdo material para o estudo da tributação. A Ciência das Finanças Públicas toma 

                                                           
96 (CARVALHO, P., 2016, p. 75). 
97 Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, art. 2º, §2º. 
98 De acordo com a teoria positivista, o poder constituinte [originário] é juridicamente ilimitado, ou seja, diante da 

inexistência de direito positivo antes de sua manifestação, não há a necessidade de observância de quaisquer 
regras ou procedimentos para o exercício da elaboração da Constituição. Porém, questiona-se se o poder 
constituinte não estaria limitado moralmente perante os ideais da sociedade. A resposta dada pela tese positivista 
é a de que se trata, apenas, de um problema metajurídico que não é passível de uma análise convencional, jurídica, 
que está fora do Direito posto, do sistema jurídico. (FERREIRA FILHO, 1999, p. 75). Para Celso Antônio 
Bandeira de Mello, o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente, uma vez que é algo pré-jurídico, 
que precede à formação do Direito na qualidade de um fato. (MELLO, 1985, p. 69-93). 

99 Com entendimento diverso, manifesta-se Martins (2015, p. 28), ao asseverar que existe um pequeno feixe de 
direitos, hoje reconhecidos nas democracias como direitos fundamentais e que transcendem aos ordenamentos 
jurídicos restritos e temporais, por sua permanência no tempo. Eles são mais duradouros, quando se lastreiam no 
direito natural. Se os respeitarem, encampando-os naquilo que é de sua área de incidência, o choque não se faz. 
Cabe ao Estado definir, por exemplo, o tipo de governo que dirige seu povo (parlamentar ou presidencial), direito 
este que não é próprio do direito natural, mas não cabe eliminar direitos fundamentais, como o da vida humana, 
ou adotar a tortura como forma de obter informações etc., pois tais violências ferem direitos inatos a todo o ser 
humano, o que transcende ao direito positivo de um determinado período ou espaço.  
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a atividade financeira do Estado sob o prisma teórico, preocupando-se com o estudo tanto da 

ação desenvolvida pelo Estado para a satisfação das necessidades coletivas como da ação mais 

adequada para o suprimento de tais necessidades100. “É aquele campo do conhecimento que 

investigará, de um lado, a necessidade da tributação e, de outro, seus efeitos sobre a 

economia”101.  

O Direito não pode desconsiderar o aspecto que o estudo do dilema entre eficiência e 

equidade apresenta acerca das funções do tributo e do orçamento. O ordenamento tributário 

deve ter como valor a perseguição pela eficiência econômica e pela equidade, dilema presente 

nas decisões políticas (plano pré-jurídico). 

Conforme já trabalhado, o Direito Tributário é norma de conduta, que impõe um dever 

jurídico: o pagamento do tributo, cuja característica intrínseca da norma instituidora é a sua 

função indutora de comportamento. Têm-se presente outras características dos tributos, que, 

além da função arrecadadora, desempenham papel comum a toda a atividade financeira do 

Estado: distributivo (redução de desigualdades), alocativo (indutora) e estabilizador (controle 

da inflação)102.  

Se o tributo passa a ser um elemento considerado pelo empresário quando da tomada de 

decisão, juntamente com os demais custos, certamente, será contraposto aos benefícios da 

atividade para que se adote um comportamento. Em termos ideais, a neutralidade tributária 

levaria à busca de um tributo que não afetasse o comportamento dos agentes econômicos103.  

Ocorre que em qualquer tributo haverá, em maior ou menor grau, a influência sobre o 

comportamento dos contribuintes, que serão desestimulados a práticas que levem à tributação. 

A neutralidade tributária não significa a não interferência do tributo sobre a economia, mas, em 

acepção mais restrita, garante um ambiente de igualdade de condições competitivas, i.e., “a 

neutralidade fiscal significa que produtos em condições similares devem estar submetidos à 

mesma carga fiscal” (SCHOUERI, 2016, p. 50). 

Observando essa orientação, a teoria da tributação ótima procura uma estrutura 

tributária que permita ao governo arrecadar a receita para o financiamento dos gastos e, ao 

                                                           
100 (BASTOS, C., 2002, p. 18). 
101 (SCHOUERI, 2016, p. 39). 
102 (Ibid., p. 39). 
103 Por um lado, se o tributo pode gerar ineficiência, distorcendo um mercado em funcionamento, por outro a 

tributação pode ter efeito inverso, corrigindo falhas de mercados e, desse modo, gerando maior eficiência. Cai 
por terra, então o mito de que todo tributo gera efeitos negativos, pois o papel do tributo ultrapassa sua função 
arrecadadora, cabendo verificar seu efeito sobre o mercado, exigindo-se da tributação um ganho de eficiência 
econômica. É o que leva à busca da tributação ótima (SCHOUERI, 2016, p. 48). 
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mesmo tempo, alcançar objetivos distributivos, ao menor custo possível em termos de perda de 

eficiência104.  

Há razoável consenso na teoria da tributação quanto aos requisitos que um sistema 

tributário precisaria atender para se tornar ideal ou desejável105: eficiência econômica (não 

interferência na alocação de recursos); simplicidade administrativa (redução da complexidade 

da legislação, custos burocráticos, redução do número de tributos); flexibilidade; 

responsabilidade política (transparência, accountability) e equidade (justiça) 106. 

O vínculo estabelecido entre tais temas e o estudo da não cumulatividade dos tributos 

sobre o consumo é de nítida clareza, posto que, conforme será visto no capítulo seguinte, a não 

cumulatividade tributária emergiu como alternativa para mitigar os efeitos danosos causados 

na economia pelos tributos plurifásicos cumulativos. 

Na incidência plurifásica o tributo alcança cada uma das transações nas diversas etapas 

da circulação de bens e serviços, sendo subdividida em cumulativa (efeito cascata, i.e., o tributo 

incidente na operação anterior integra a base do gravame na transação seguinte) e a não 

cumulativa (há neutralização da carga tributária, ou seja, é permitida a dedução ou o abatimento 

do tributo incidente na operação anterior com o devido na operação subsequente). 

A incidência em cascada dos tributos plurifásicos resulta em ineficiência econômica, 

com impacto na neutralidade tributária, provocado pelo aumento artificial dos preços e do 

estímulo à verticalização das empresas, em busca de menor carga tributária, bem como afeta a 

competividade do produto nacional e facilita a sonegação fiscal. 

Assim, não há maior dúvida que, em linhas centrais, as características de um sistema 

tributário desejado ou ideal são formuladas pela Teoria da Tributação107. Os princípios, as 

regras e as demais normas jurídicas que integram o ordenamento, atuam tanto no campo 

normativo, preceitos contidos no campo do “deve ser”, formulados no sentido de obter 

determinada conduta, quanto no campo do “ser”, descrevendo, traçando e informando as 

características do sistema tributário existente108. 

                                                           
104 (SCHOUERI, 2016, p. 49). 
105 Teoria de Adam Smith; Teoria de Richard Musgrave e Peggy Musgrave; Teoria de Fritz Neumark; Teoria de 

Joseph Stiglitz (SANTOS, J., 2011, p. 56-63). 
106 (STIGLITZ, 1999, p. 457-458). 
107 Em estudo dirigido para questões de política fiscal (In “Tax and Economy: A Comparative Assessment of OECD 

Countries”, in Tax Policy Studies, v. 6, Paris: OCDE, 2001, p. 17), a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) destacou os princípios gerais que guiam políticas fiscais governamentais 
(general principles guiding tax policy), a saber: eficiência (eficiency), equidade (equity), exigibilidade e 
cumprimento (enforceability and compliance). Destaca a OCDE que os efeitos que devem ser observados dizem 
respeito à eficiência econômica e à equidade. (SANTOS, J., 2011, p. 65). 

108 (FRITZ NEUMARK apud SANTOS, J., 2011, p. 56). 
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A não cumulatividade é importante instrumento de política fiscal para atingir maior 

justiça fiscal no que tange à tributação sobre o consumo, como medida de redução do gravame 

fiscal incidente sobre o bem e o serviço e, consequentemente, dos custos do setor produtivo. 

Com a aplicação efetiva da norma-princípio verificar-se-á possível aumento da produtividade 

e maior eficiência com a desverticalização da economia109. 

1.1 Tipologia da Norma Jurídica Tributária 
 

O direito está presente em toda a sociedade, motivo pelo qual, é corrente dizer que, onde 

há sociedade, há direito (ubi societas ibi ius)110. Assim, onde houver direito, haverá normas 

jurídicas (KELSEN) e, onde houver normas jurídicas, haverá, certamente, uma linguagem em 

que tais normas se manifestem111, ou seja, que lhes sirva de veículo de sentido e de expressão. 

O Direito é linguagem, pois é a linguagem que constitui as normas jurídicas112.   

O discurso normativo não é apenas construído por uma mensagem, mas, também, por 

uma definição das posições de orador e ouvinte113. A função pragmática que convém à 

linguagem do direito é a prescritiva de conduta e seu objetivo é justamente disciplinar os 

comportamentos nas relações intersubjetivas, orientando-os em direção aos valores que a 

sociedade pretende implantar114. Noutro giro linguístico, afirma-se que o Direito tem a 

finalidade precípua de comunicar padrões de conduta aos seus destinatários - pessoas físicas ou 

jurídicas115.  

Composto por normas prescritivas de conduta, de competência, processuais ou técnicas, 

e de sanção, o ordenamento jurídico tributário, por força do Direito, rege a relação jurídica 

estabelecida entre o Estado e o particular. Essa é a relação jurídica tributária. Pode compreender 

diversos vínculos, tais como: (i) o tributo (obrigação principal), (ii) os deveres instrumentais 

                                                           
109 Do total da carga tributária brasileira em 2010, os tributos incidentes sobre o patrimônio representam 3,52%, 

sobre a renda 24,14% e sobre o consumo 68,20%. Nos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), esses indicadores representam no ano de 2008, respectivamente, 5,4%, 
36,9% e 30,4%. Observe-se que, com a soma dos indicadores, não se chega à totalidade. O restante do percentual 
é atribuído, em regra, à seguridade social, que não pode ser vista como base de incidência. (GASSEN; 
D’ARAÚJO; PAULINO, 2013). Em 2015, as bases de tributação no Brasil observaram a seguinte divisão: 4,44%, 
sobre o patrimônio; 18,27% atinente à renda e 49,68% de tributação sobre o consumo. Nos países da OCDE, tais 
índices foram, respectivamente, 6%, 33,7% e 31% (vide capítulo XI desse trabalho). 

110 (CARRAZZA, 2015, p. 755). 
111 (CARVALHO, P., 2006, p. 17). 
112 (TOMÉ, 2014). 
113 (FERRAZ JR., 2011). 
114 (CARVALHO, P., 2006, p. 12). 
115 No fenômeno da atuação do direito, defrontamo-nos com três dimensões de linguagem: a) o domínio da lin-

guagem do direito positivo; b) o plano da linguagem da realidade social e c) a plataforma da linguagem da 
facticidade jurídica. Da projeção da linguagem do direito positivo sobre o plano da realidade social, surge o 
domínio da facticidade jurídica. (CARVALHO, P., 2006, p.14). 
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(obrigações acessórias)116 com a finalidade de cumprimento ou abstenção de certa conduta 

relativa às atividades de fiscalização e arrecadação do Estado e (iii) a sanção117, in caso, de 

natureza pecuniária imposta pela prática de conduta antijurídica, reprovada pela lei tributária. 

Trata-se do jus puniendi do Estado.  

Nessa perspectiva, é possível estabelecer uma relação jurídica tributária, mesmo que 

inexista tributo, a exemplo da imunidade ou não incidência118. O próprio Direito cria a relação, 

sem ele inexistente119, portanto, a relação jurídica tributária entre o Estado e o particular (pessoa 

física ou jurídica) é determinada pelo comando legal, fundada na competência política 

outorgada pela Lei Maior.  

Este é o caso das exações sobre o consumo (ICMS, IPI, ISS), tributos não vinculados a 

qualquer atividade estatal. Não decorrentes da atuação estatal específica, exsurge por força do 

próprio Direito120. Desta forma, a relação tributária é, na sua essência, puramente jurídica121. 

Alinhado ao discurso normativo, assevera Coêlho (2003, p. 83): “as relações jurídicas 

entre o Estado e o contribuinte para exigir ou exonerar tributos decorrem de normas jurídicas”. 

Expressa ainda o autor: se há dois campos jurídicos marcados pelos princípios da legalidade e 

da tipicidade, estes são o penal e o tributário. A diferença radica em que o crime é, por suposto, 

um ato ilícito, ao passo que o tributo, decorre de um fato lícito122. 

                                                           
116 A doutrina é pacífica no sentido de que existem, ou de que gravitam em torno do tributo (obrigação principal), 

outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num 
suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional 
tipificou de obrigações tributárias acessórias. (CARRAZZA, 2015, p. 733). Conclui o mesmo autor: “os deveres 
instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que têm por objeto um 
fazer (facere), um não fazer (non facere) ou um suportar (patere), sempre no interesse da Administração 
Tributária”.  

117 De fato, constitui verdade cediça, unanimemente proclamada pelos doutos, que inexiste Direito sem sanção. 
Vai daí que sempre há uma sanção para o descumprimento de cada dever jurídico, ou seja, uma penalidade 
decorrente da inobservância da conduta determinada na norma jurídica (CARRAZZA, 2015, p. 755). Arremata 
o autor esclarecendo que numa primeira leitura pode-se entender que há normas jurídicas que não preveem sanção 
acaso descumprido o dever nelas contido. A impressão, porém, é falsa porque ela deve ser buscada no 
ordenamento jurídico como um todo considerado. 

118 O ente federado competente para a instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais 
tributários a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para 
o pleno exercício do poder-dever de fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse 
público na arrecadação. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.116.792/PB. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Brasília. J. em: 24.11.2010. Disponível em:< 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1116792&b=ACOR&p=true&l=10&i=10>. Acesso 
em: 27 jan. 2017). 

119 (SCHOUERI, 2016, 498). 
120 Os tributos vinculados a determinada atividade estatal, também surgem por força do Direito (princípio da 

legalidade), a exemplo da taxa pelos serviços prestados ou colocados, pelo poder público, à disposição do 
administrado, e da contribuição de melhoria em face da valoração do imóvel decorrente de obra pública.  

121 (COSTA, A., 2003, p. 5-12). 
122 (COÊLHO, 2003, p. 81). 
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Com apoio na teoria da norma jurídica, Coêlho (2003, p.88), detalha de forma 

minudente os pontos comuns às teorias de Kelsen e Carlos Cóssio no tocante à estrutura lógica 

dual da norma jurídica. Para Kelsen a norma jurídica tem por primazia a natureza sancionatória, 

denominada primária, por implicar a punição, o castigo, ou seja, a sanção (S), em caso de não 

cumprimento da prestação (ÑP). Em apertada síntese, a não prestação implica, no consequente, 

a sanção (ÑP-S).  

Em conclusão ao raciocínio teórico, o mestre de Viena denomina de secundária à norma 

de natureza impositiva (H–P), ou seja, ocorrida a hipótese (H) no mundo físico deve ser 

adimplida a prestação/conduta (P). Já o cientista jurídico Carlos Cóssio prestigiou o ato lícito, 

conduta desejada pelo ordenamento jurídico, desdobrando a equação lógica da norma em dois 

momentos distintos (cópula disjuntiva) ou, noutras palavras, uma vez ocorrido o fato-hipótese 

no mundo fenomênico (H) deve ser satisfeita a prestação (P), denominado de endonorma, ou 

seja, a equação (H-P). Conclui o diálogo jurídico ao fixar que o não cumprimento da prestação 

(ÑP) implicará na punição, sanção (S), classificando essa sentença jurídica como perinorma 

(ÑP-S).  

Ante o exposto, com lastro no estudo da teoria acerca da tipologia das normas jurídicas, 

há de se ter como núcleo do direito tributário as normas impositivas, endonormas123, de 

estrutura dual (H-P). Tais normas orientam o adimplemento das obrigações e deveres 

tributários, sob o império da norma jurídica.   

Assim, resta afirmar que as normas tributárias são normas de conduta impositivas, com 

hipótese de incidência firmada em fatos jurígenos lícitos124. Apresentam, como todas as normas 

de conduta, estrutura dual: hipótese de incidência (antecedente, descritor, pressuposto-fato) e a 

prestação (consequente, pressuposto-tese, comando, prescritor, consequência tributária). Os 

fatos constitutivos da hipótese de incidência são colhidos, pelo legislador, no mundo 

fenomênico. Uma vez positivados ganham status de fatos jurígenos125. 

A propriedade característica da norma jurídica é a sua coatividade, revestida de força 

para fazer cumprir o seu comando prescritivo de conduta. Nesse sentido, as normas tributárias 

                                                           
123 Registra-se a utilidade das perinormas sancionatórias (ÑP-S), no sentido de também orientar o cumprimento da 

norma tributária, sob pena de sanção em caso de descumprimento. 
124 O conceito da hipótese de incidência tributária (fato gerador em abstrato) veio transplantado do estudo 

desenvolvido pelos germânicos, acerca de Tatbestand, originário do Direito Penal, que, por sua vez foi baseado 
na doutrina penal italiana do corpus delicti. Encontra-se referência àquela expressão em trabalho publicado pelo 
austríaco Robert Meyer, 1895 (SCHOUERI, 2016, p. 517-518). Em 1912, também na Áustria, surgia o trabalho 
de Emanuel Hugo Vogel, que definiu o conceito de tributos utilizando a expressão Tatbestand: “tributo no sentido 
do Direito Público são prestações pecuniárias, exigidas dos sujeitos de direitos submetidos à soberania do Estado, 
em cumprimento de uma relação obrigacional surgida em virtude de um fato (Tatbestand) previsto pelo último, 
como contribuição para cobrir o orçamento financeiro público” (VOGEL, 1992 apud SCHOUERI, 2016, p. 518). 

125 (COÊLHO, 2003, p.89). 



49 

imprimem uma ordem ou comando, para que se entregue ao Estado certa soma de dinheiro126. 

Em outras palavras, a norma que está no centro do direito tributário é aquela que contém o 

comando: entregue dinheiro ao Estado127. 

A norma de conduta de conteúdo tributário é impositiva, pois trabalha com fatos lícitos, 

porque, se ilícitos forem, o dever de entregar dinheiro ao Estado não mais será um dever 

tributário, mas de outra natureza jurídica. Em verdade, a soma devida ao Estado constituirá uma 

multa, jamais um tributo128. Nessa medida, a relação jurídica tributária impõe um vínculo que 

une duas (ou mais) pessoas, em polos nitidamente opostos: de um lado o credor (pessoa pública 

ou quem lhe faça às vezes), e de outro o devedor (pessoa física ou jurídica), envolvendo uma 

obrigação de dar, de cunho nitidamente patrimonial129.  

Conclui-se, com rigor científico, que nenhuma diferença há entre a aplicação de uma 

regra jurídica qualquer e a incidência da norma tributária. Para corroborar tal assertiva, 

Carvalho, P. (2006, p. 12) aduz que as normas operam com as premissas da homogeneidade 

lógica das unidades do sistema e da heterogeneidade semântica, pelo que os conteúdos de 

significação seriam necessariamente diversos, a fim de que o conjunto pudesse cobrir os 

múltiplos setores da vida social.   

Assim, as regras jurídicas, independente do ramo, se tributário, penal, civil, 

administrativo, têm identidade formal: descrição de um fato hipotético/abstrato “F” que, 

ocorrido no plano da realidade físico-social, fará nascer uma relação jurídica (S’ R S”) entre 

dois sujeitos de direito, modalizada com um dos operadores deônticos: obrigatório, proibido ou 

permitido (O, V ou P)130. 

Percebe-se que a incidência jurídica se reduz, pelo prisma lógico, a duas operações 

formais: a primeira, da subsunção131 (clássico silogismo pelo qual se subsume logicamente um 

fato – premissa menor – a uma norma – premissa maior), e a segunda, pela implicação, 

                                                           
126 Trata-se de autêntica relação jurídico-tributária, não se diferenciando conceitualmente das demais relações de 

direito obrigacional comum, tendo como nota característica a participação do Poder Público – em polo ativo – 
com a essência da indisponibilidade de seus créditos. A divergência com as obrigações privadas não reside, 
propriamente, no fato de decorrer de “lei”, uma vez que elas (embora corporificadas em contratos) também têm 
como fonte a norma jurídica, mas porque no âmbito público não se considera o princípio da autonomia da vontade 
(MELO, 2012, p. 256). 

127 (ATALIBA, 2008, p. 22). 
128 (COÊLHO, 2003, p. 89). 
129 (MELO, 2012, p. 256). 
130 (CARVALHO, P., 2006, p. 11). 
131 A subsunção é um esquema formal e dedutivo por meio de lógica padrão que melhor se aplica às normas que 

trazem no seu bojo regras jurídicas. Se a aplicação da lei não se esgotar na dedução lógica, poderá ser utilizada 
uma segunda subsunção denominada metassubsunção, que se baseia na utilização de metarregras existentes, a 
saber: lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali 
(ALEXY, 2000). 
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porquanto a fórmula normativa prescreve que o antecedente implica o consequente (dever-ser). 

Agora, é importante ressaltar que não se dará a incidência da norma se não houver um 

ser humano fazendo a subsunção e promovendo a implicação que o preceito normativo 

determina132. A incidência não se dá de forma “automática e infalivelmente” com a realização 

em concreto do fato jurídico tributário, como afirmava BECKER133. O mero evento, sem que 

adquira expressão em linguagem competente, transformando-se em fato jurídico, não permite 

falar em fenômeno da incidência jurídica. A percussão da norma pressupõe relato em linguagem 

própria: é a linguagem do direito constituindo a realidade jurídica134. 

A partir dos elementos da lógica jurídica expostos acima, passa-se, no tópico seguinte, 

decompor a norma de incidência tributária do ICMS, principal imposto sobre consumo 

brasileiro que onera as atividades de exploração, de desenvolvimento, de produção e a 

comercialização do petróleo, do gás natural e dos respectivos derivados135.  

 

1.1.1. Regra Matriz de Incidência Tributária do ICMS (RMIT) 
 

No meio empresarial, há notória percepção atinente à complexidade da legislação 

tributária, especialmente das normas que regem o ICMS, imposto com caráter nacional136, 

embora de competência privativa dos Estados e do Distrito Federal, com disciplina própria 

estatuída pela Carta da República. A fim de oferecer adequada compreensão do fenômeno 

jurídico tributário, a doutrina pátria reservou importante espaço dogmático para estudo da 

incidência da tributação. 

                                                           
132 Para que o nascimento da obrigação tributária produza, no mundo jurídico, os efeitos que lhe são, é preciso que 

o ocorra o processo de positivação, isto é, que venha produzida pelo agente competente, uma norma individual e 
concreta que declare, nos estritos termos da lei, a existência do tributo, seu sujeito ativo e seu sujeito passivo, 
bem como a importância que este deverá pagar àquele. (CARRAZZA, 2015, p. 718). 

133 O autor compara a juridicidade (validade) da regra jurídica a uma descarga eletromagnética (imediata, 
instantânea e infalivel), pois a regra entra em dinâmica e projeta uma descarga (incidência) de energia 
eletromagnética (juridicidade) sobre a hipótese de incidência realizada, cujo efeito é a irradiação da eficácia 
jurídica: a relação jurídica e seu conteúdo jurídico (BECKER, 2007, p. 327). 

134 (CARVALHO, P., 2006, p. 13). 
135 Vide Nota Técnica ANP nº 22/2009. 
136 O caráter nacional do ICMS é a máxima que sobressai do sistema com grande vigor de juridicidade. Não se 

aloja na formulação expressa de qualquer dos dispositivos constitucionais tributários, mas está presente nas 
dobras de inúmeros preceitos, irradiando sua força por toda a extensão da geografia normativa desse imposto. 
Sua importância é tal que, sem o invocarmos, fica praticamente impossível a compreensão da regra-matriz do 
ICMS em sua plenitude sintática e em sua projeção semântica. Os conceitos de operação interna, interestadual e 
de importação; de consumidor final, contribuinte, responsável e substituto tributário; de compensação do 
imposto, de base de cálculo e alíquota, bem como o de isenção e de outros benefícios fiscais, estão diretamente 
relacionados com diplomas normativos de âmbito nacional, válidos, por mecanismos de integração, para todo o 
território brasileiro (CARVALHO, P., 2006, p. 7-23). 
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A comunidade acadêmica é uníssona ao afirmar a utilidade prática do modelo que deu 

origem à Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT), laborada por Paulo Barros de 

Carvalho. O método por ele desenvolvido facilitou a compreensão teórica da norma jurídica, 

ser lógico que apresenta no antecedente um juízo hipotético (descritor), ao qual é atrelada uma 

consequência jurídica (prescritor). Ofertou, assim, aos operadores do direito, instrumento para 

entendimento do fenômeno tributário.  

A RMIT busca captar, num só momento, a hipótese prevista no antecedente e a relação 

jurídica tributária instaurada pelo consequente. Assim, nesse particular, será pormenorizada a 

aplicação desse instrumento jurídico à imposição do ICMS, bem como à norma da não 

cumulatividade, núcleo da exação. 

A norma jurídica, ente dinâmico, não se confunde com a lei, suporte físico, estático. 

Aquela é composta pela estrutura dual (binária ou bivalente): antecedente e consequente. No 

antecedente, encontra-se o pressuposto de fato (hipótese de incidência), que, ao se concretizar 

no ambiente social (físico, químico, biológico), dará lugar ao fato jurígeno in concreto, que 

desencadeia a relação jurídica (consequente).  

A consequência é a própria relação jurídica tributária – relação do tipo obrigacional, sob 

o regime de direito público, semelhante à obrigação privada – com todos os seus elementos 

estruturantes: credor (sujeito ativo), devedor (sujeito passivo) e objeto (tributo). 

Para Carvalho, P. (2016, p. 247-345), as hipóteses das normas tributárias (endonormas) 

são compostas por conjuntos de critérios identificadores do fato lícito, que não acordo de 

vontade, constitutivo da relação jurídica tributária. A estrutura bivalente da norma jurídica 

tributária se divide em:  

• Antecedente (hipótese tributária, descritor): critério material (núcleo da descrição fática: 

verbo + complemento); critério espacial (condicionante de lugar, espaço geográfico) e o 

critério temporal (condicionante de tempo, momento de sua ocorrência). 

• Consequente (prescritor, proposição consequente): critério pessoal (sujeitos da relação 

obrigacional: ativo e passivo) e o critério quantitativo (base de cálculo e a alíquota, 

indicadores da fórmula determinante do objeto da prestação).  

Ainda, segundo o mesmo autor, há distintas implicações no âmbito do dever-ser: de um 

lado, tem-se o dever-ser interproposicional, que une a hipótese (proposição-fato) ao 

consequente (proposição-tese); de outro lado, o dever-ser intraproposicional, que se triparte nos 
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modais deônticos: obrigado, permitido e proibido, e o dever-ser interproposicional permanece 

neutro, não se modalizando137. 

Veja-se o exemplo, ocorrendo a hipótese de uma pessoa jurídica realizar operação de 

circulação de mercadoria, no Estado da Bahia, então o dever-ser, a consequência assim se 

concretiza: esse alguém estará obrigado a pagar 18% sobre o valor da operação, a título de 

tributo devido à Fazenda Estadual. Vê-se, com clareza, que o segundo dever-ser apresenta-se 

na modalidade obrigado, ao passo que o primeiro não varia, mantendo-se neutro138.  

A RMIT lança luz ao consequente da norma jurídica tributária, sem olvidar da 

importância do antecedente, como acontecia com as teorias anteriores que o apontavam como 

o centro da teoria jurídica do tributo na mesma trajetória do estudo do delito no direito penal; 

sobre ele se constrói a dogmática do Direito Tributário material139. Com efeito, percebe-se o 

destaque da visão analítica da proposta pelo esquema da regra matriz, dando a devida 

importância à própria relação obrigacional, instalada no consequente da norma140. 

No consequente da norma, por um lado, o critério quantitativo (base de cálculo) guarda 

notória relação com o critério material (núcleo), expressão numérica da hipótese de incidência. 

Ambos, analisados conjuntamente, externam a tipologia dos tributos.  Por outro lado, haverá 

elementos no consequente que, muitas vezes, estarão distantes da hipótese normativa. Basta 

lembrar o caso dos impostos, cuja hipótese não contempla qualquer atuação estatal, para 

evidenciar, nesses casos, que o sujeito ativo não pode legitimamente ser apontado como um 

aspecto, critério ou elemento da hipótese de incidência141.   

Enquanto no direito privado o consequente da norma regula o antecedente, ou seja, há 

no consequente uma solução, digamos correta, para o caso conforme definido pelo legislador, 

no direito público, no caso o tributário, o consequente relata uma decisão do legislador. Em 

outras palavras, o legislador determina a relação jurídica tributária, com a imposição do tributo 

(princípio da estrita legalidade, tipicidade fechada) de maneira que, sem lei expressa, não se 

pode ampliar os elementos que formam a hipótese de incidência142. 

A RMIT, a partir das divisões e subdivisões empreendidas, oferta os elementos, aspectos 

ou critérios, que possibilitam conhecer a essência e vasculhar, até certo limite, as articulações 

                                                           
137 (CARVALHO, P., 2016, p. 338). 
138 (CARVALHO, P., 2016, p. 339). 
139 (JARACH apud  SCHOUERI, 2016, p. 510). 
140 (CARVALHO, P., 2008, p. 533). 
141 (SCHOUERI, 2016, p. 511). 
142 Daí a correta solução do Código Tributário Nacional, cujo artigo 108, §1º, veda a aplicação da analogia gravosa 

em matéria tributária. (SCHOUERI, 2016, p. 512). 
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intrínsecas à estrutura da norma jurídica. Trata-se de fenômeno que se processa em nossa mente, 

elaborado por recursos do intelecto143. 

O prestigio à RMIT, conferido por este trabalho, apoia-se no seu forte aspecto didático. 

Não há como exaurir a complexidade da incidência da norma tributária restringindo-a a uma 

única regra matriz. Nas palavras de Schoueri (2016, p. 513), o recurso à regra matriz deve ser 

compreendido em seus limites: longe de endossar a ideia de reduzir a complexidade tributária 

a uma única norma, porém aplaude-se o esforço para se estudarem os elementos, os critérios e 

os aspectos relevantes à tributação sem qualquer pretensão de esgotamento. Outrossim, quanto 

ao uso do termo critérios da regra-matriz de incidência, parte da doutrina julga inapropriado144, 

sufragando maior aderência ao termo aspectos145 da hipótese e do consequente da norma 

tributária146. 

Não há dúvida que a RMIT tem sido útil no exame dos mais variados problemas 

tributários. Certos disso, lançamos mão desse instrumento teórico para estudar - processo de 

conhecimento – a norma-princípio da não cumulatividade do ICMS. A partir desse ponto, 

apresentam-se os entendimentos, acerca da aplicação do comando constitucional da não 

cumulatividade, conferidos por Carvalho, P. (2016) e por Coêlho (2003).  

De acordo com o magistério deste último, a regra da não cumulatividade do ICMS está 

alojada no consequente da norma tributária do ICMS, compondo o aspecto quantitativo (base 

de cálculo, alíquota, adições, deduções, compensações), conforme transcrito no quadro abaixo.  

Norma Tributária 
Hipótese de Incidência  

Fato previsto com jurígeno 
Consequência Jurídica 

 Dever tributário decorrente 
- Aspecto material – o fato em si. - A quem pagar (sujeito ativo) 

                                                           
143 (CARVALHO, P., 2016, p. 337). 
144 Note-se que Paulo de Barros Carvalho até na terminologia faz teoria da proposição jurídica e não teoria da 

norma jurídica. “Critério” é um instrumento de análise de sujeito cognoscente e não atributo do “ser-objeto”, a 
norma jurídica – um ser lógico. Porquanto, ao invés de critério utilizamos o termo aspecto para qualificar as 
facetas da hipótese da consequência da norma jurídico-tributária. (COÊLHO, 2003, p.95).  

145 Segundo Ataliba (1973 apud SCHOUERI, 2016, p. 534): “Se, numa aula de física, se propusesse como objeto 
de estudo uma esfera metálica, salientaria o professor, incialmente, o caráter unitário e incindível desse objeto. 
Ela (a esfera) não tem elementos ou partes. Não pode ser decomposta ou desmontada. Se for cindida, já não mais 
será uma esfera, mas outro objeto: duas semiesferas (...). Isto, não obstante, a esfera pode ser examinada quanto 
a diversas propriedades, ou características ou aspectos, reconhecíveis na sua unidade substancial (...). 
Efetivamente, a esfera pode ser estudada nos seus aspectos: forma, brilho, peso, simetria, matéria, mobilidade, 
tamanho, consistência, densidade etc. São aspectos ínsitos na sua unitária consistência. A consideração, 
separadamente, de cada qual, não importa decomposição do indecomponível, nem separação do inseparável”.  

146 Não obstante a última expressão [elementos] seja mais frequente na doutrina, merece ela a crítica de transmitir 
uma ideia de componentes de um todo, o que pode levar a crer que a hipótese tributária será composta pela 
somatória dos “elementos”. Ao referir-se aos “aspectos”, tem-se que a hipótese tributária é um todo, 
indecomponível; a aproximação parcial, por aspectos, tem uma finalidade didática, mas sempre incompleta, já 
que enquanto “elementos” podem ser independentes, “aspectos” são partes de um único corpo e por isso os 
aspectos compreendem-se numa relação de interdependência. Ainda, neste sentido de aspectos, foge-se da crítica 
de que eles por vezes interpenetrem-se, pois, nada mais sendo do que cortes de uma realidade, não há porque os 
compreender estanques. O mesmo raciocínio se aplica à expressão “critérios” (SCHOUERI, 2016. p. 534). 
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- Aspecto temporal – condições de tempo 
- Aspecto espacial – condições de lugar 
- Aspecto pessoal – condições e qualificações 
relativas as pessoas envolvidas com o fato 

- Quem deve pagar (sujeito passivo) 
- Quanto pagar (base de cálculo e alíquota 
ou valor fixo, adições e subtrações) 
- Como pagar 
- Quando pagar 
- Onde pagar 

QUADRO 1: Estrutura da Norma Tributária  
Fonte: Coêlho (2003, p. 98). Grifo nosso. 
 
Com fulcro no primado da não cumula'tividade, a norma jurídica prescreve o Direito ao 

crédito, para fins de compensação (abatimento, dedução), com o imposto devido no estádio 

subsequente, cujo cotejo, entre débitos e créditos, determinará a exata quantia devida do 

gravame, ou saldo credor a ser transportado para o período seguinte. 

De acordo com Carvalho, P. (2016, p. 343), as normas reguladoras da não 

cumulatividade operam noutro momento, o arrecadatório, quando o contribuinte abate da 

importância devida os créditos que a legislação lhe faculta, recolhendo tão só a diferença. O 

autor, em linha com sua doutrina, denomina regra-matriz do direito ao crédito (RMDC) o 

fenômeno jurídico da não cumulatividade.   

Nota-se que a questão, entre os autores, é de cunho dogmático (axiológico), as duas 

formas jurídicas fornecem o mesmo resultado aritmético: o valor final do imposto devido 

(quantum debeatur). Em outros termos, independente de se adotar um ou outro modelo para 

aplicação da norma, a aritmética utilizada para fins de compensação do imposto alcançará o 

mesmo fim, ou seja, a importância devida a título de tributo. 

Ademais, quer seja pelo sentido de afirmar que o direito à dedução do imposto aloja-se 

no aspecto quantitativo do consequente da norma, quer pela assertiva que a regra jurídica da 

não cumulatividade prescreve o nascimento de outra relação jurídico-tributária (direito ao 

crédito), tais caminhos conduzem ao mesmo destino: o quantum devido147. 

Não obstante a igualdade dos resultados matemáticos, filiamo-nos, por questões 

didático-pedagógicas, ao modelo laborado por Carvalho, P. (2016), porque facilita 

sobremaneira a compreensão da norma jurídica do crédito do ICMS.  

Nesse sentido, o critério material da hipótese de incidência do ICMS descreve o fato 

jurídico de um comerciante, industrial, importador, produtor, ou equiparado, praticar operação 

que transfira a posse ou propriedade de uma mercadoria. Analisando a venda de mercadoria por 

esse prisma, percebe-se a dinâmica do direito ao crédito do ICMS: se para o alienante da 

                                                           
147 Para Melo; Lippo (2008, p. 122) a não cumulatividade não compõe a regra-matriz de incidência tributária, mas 

circunscreve-se no âmbito da extinção do crédito tributário. [...] Dentro do ciclo de instituição, arrecadação e 
fiscalização previsto na norma jurídica tributária têm-se todos os aspectos do tributo. [...]. Ora, a não 
cumulatividade é, induvidosamente, uma das etapas desse ciclo. Apesar de não se localizar no interior da regra-
matriz, ela está posicionada justamente na etapa de apuração do quantum debeatur. 
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mercadoria, gravada pelo imposto, nasce a obrigação do pagamento do tributo, do mesmo 

modo, para o adquirente nasce o direito ao crédito fiscal148. 

Nesse caso, o direito ao crédito decorre de prescrição constitucional que erige o 

princípio da não cumulatividade, com a mesma estrutura jurídico-teórica atinente às normas 

tributárias, i.e., com o acontecimento do fato jurídico lícito, previsto na hipótese da regra-matriz 

do direito ao crédito, dever-ser do direito subjetivo ao crédito fiscal149.   

Diante do binômio, hipótese tributária e da base de cálculo, Carvalho, P. (2015, p.11) 

encerra a natureza jurídica do crédito fiscal da seguinte forma: “trata-se de moeda-escritural 

cujo uso é autorizado tão somente para compensação com o valor devido a título de ICMS em 

outra operação, sendo inexigível sua percepção na forma pecuniária, quer por pedido 

administrativo, quer pela via judicial”.  

Porquanto encontremos apoio no estudo da regra-matriz do direito ao crédito do ICMS, 

não se refuta e, tampouco, se nega a relevância aos ensinamentos jurídicos proferidos por 

Coêlho (2003, p. 107) que defende, rigorosamente, a existência de apenas uma só relação, uma 

só norma, a jurídica tributária, incorporando prescrições legislativas diversas, constitucionais e 

infraconstitucionais150. 

Posto isso, deixando de lado o embate doutrinário e circunscrevendo a análise da regra 

matriz de incidência tributária do ICMS, têm-se os seguintes desdobramentos: 

• Aspecto Material: as operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de 

serviços de transporte (interestadual e intermunicipal) e de comunicação151, consoante o 

                                                           
148 (CARVALHO, P., 2015, p.10). 
149 O STJ já teve oportunidade de se manifestar no AgRg no REsp 1065234/RS, concluindo que o direito de crédito 

do contribuinte não decorre da regra-matriz de incidência tributária do ICMS, mas da eficácia legal da 
norma constitucional que prevê o próprio direito ao abatimento (regra-matriz de direito ao crédito), 
formalizando-se com os atos praticados pelo contribuinte (norma individual e concreta) e homologados tácita ou 
expressamente pela autoridade fiscal. Essa norma constitucional é autônoma em relação à regra-matriz de 
incidência tributária, razão pela qual o direito ao crédito nada tem a ver com o pagamento do tributo devido na 
operação anterior [...]. 

150 O autor ainda reputa errôneo o raciocínio da existência de duas relações jurídicas [uma obrigação tributária e 
outra do direito subjetivo ao crédito fiscal] que tem a corroborá-lo figuras da estirpe de Souto Maior Borges, 
Paulo de Barros Carvalho, Brockstedt, Geraldo Ataliba, Cleber Giardino, por residir precisamente na confusão 
entre norma e lei. A lei, seja constitucional ou infraconstitucional, seja costumeira, nos Países de Direito 
consuetudinário, seja escrita, seja a veiculadora de princípios, seja a que prevê potestade, processo, dever ou 
sanção, não se confunde com a norma. [...]. Trilham por caminhos errados todos os que acham não integrar a 
norma jurídico-tributária do ICMS o princípio da não cumulatividade. Integra sim, e integra o consequente. A 
base de cálculo não é único modo de se apurar o quantum do dever decorrente da realização do suposto. Seria 
reduzir a estrutura normativa à sua feição mais primária. (COÊLHO, 2003, p.105). 

151 Para Carrazza (2002, p.31): havia na hipótese de incidência do ICMS, consagrada pelo texto constitucional, e 
regulado pela Lei Complementar nº 87/96, previsão material de cinco impostos diferentes incidentes sobre (i)  
operações mercantis, inclusive importação de mercadorias do exterior; (ii) serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal; (iii) serviços de comunicação; (iv) operações com lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos 
e energia elétrica; e (v) operações extração, circulação, distribuição e consumo de minerais. 
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comando disposto na CRFB/88 (art. 155, inciso II)152.  Sublinha-se que, para fins de incidência 

da norma jurídica do ICMS, os três elementos, núcleo do pressuposto-fato, operação, circulação 

e mercadoria, interligam-se e complementam-se, de forma que haverá fato jurídico imponível 

somente se todos se apresentarem no caso concreto. No tocante aos serviços, incide sobre 

aqueles prestados em regime de Direito Privado, demandando a existência de duas ou mais 

pessoas (físicas ou jurídicas) nas qualidades de prestador e tomador (ou usuário) dos serviços, 

não podendo cogitar-se de serviço consigo mesmo153. 

 Esclarece Carrazza (2015, p. 45) que a menção à operação relativa à circulação de 

mercadorias só pode ser jurídica (e não meramente física), o que pressupõe a transferência, de 

uma pessoa a outra e pelos meios adequados, da titularidade de uma mercadoria154. O tema foi 

objeto da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça155. Nesse sentido, também é a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal156.  

 Foi pela ausência do pressuposto da transferência jurídica da propriedade da mercadoria, 

que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela não incidência do 

                                                           
152 Deve ser aqui repisado que nem a Constituição Federal nem a Lei Complementar Nacional instituem o imposto, 

mas apenas descrevem hipoteticamente o fato jurígeno. Dentro dessa descrição é que irão as leis ordinárias 
estaduais e distrital instituí-lo (MATTOS, 2006, p. 65). 

153 (MELO, 2012, p. 528). 
154 Segundo o autor (CARRAZZA, 2015, p. 69), há, porém, uma exceção a essa regra: quando a mercadoria é 

transferida para estabelecimento do próprio remetente, mas situado no território de outro Estado-membro, nada 
impede, juridicamente, que a filial venha a ser considerada “estabelecimento autônomo”, para fins de tributação 
por via de ICMS. Assim é, para que não se prejudique o Estado (ou o Distrito Federal) de onde sai a mercadoria, 
desde que se destine à venda e, portanto, não sejam bens do ativo imobilizado. O fundamento encontra-se assento 
no princípio federativo e da autonomia do Distrito Federal. Tal a lição de Geraldo Ataliba e Cleber Giardino, 
citados por aquele autor: “[...] exigência fundamental para manutenção do equilíbrio federativo. São, pois, razões 
superiores, imediatamente decorrentes da igualdade federal”. Na prática cotidiana é o que vem acontecendo, o 
contribuinte, ao promover a saída de mercadoria, em transferência interestadual, por via terrestre, destaca o ICMS 
no corpo do documento fiscal, de forma a elidir eventuais contratempos na fiscalização de fronteira entre os 
territórios das pessoas políticas federadas, possibilitando o recolhimento do imposto na origem e o crédito no 
destino da mercadoria. 

155 O verbete sumulado diz: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Publicada em 23 de agosto de 1996, antes, da edição da LC nº 87, 
publicada em 16 de setembro de 1996. 

156 “No mérito, conforme afirmado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade 
com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que não incide o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS no deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma 
empresa, sem a transferência da propriedade” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário nº 466.526/GO. Relator: Ministra Carmen Lúcia. Brasília. J. em 18/09/2012. 
Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28466526.NUME.+OU+466526.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/hmdhjt2>. Acesso em: 09 fev. 2017). “O acordão 
recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte que é no sentido de que a mera saída física do 
bem, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura operação de circulação sujeita a 
incidência do ICMS, a exemplo do que se observa no julgamento do AI 131.941 – AgR/SP” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 693.714/RJ. Relator: Ministro 
Lewandowski. Brasília. J. em 30/06/2009. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28693714.NUME.+OU+693714.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jbwupg6>. Acesso em: 09 fev. 2017). 
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ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação 

da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Dessarte, se 

não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode 

cogitar de circulação econômica157.  

 Tendo em vista que esse tipo de operação é comum na indústria de petróleo, caberá ao 

contribuinte decidir ingressar com medida judicial para repetir o indébito do ICMS recolhido 

por força das leis estaduais, que regularam o disposto no Convênio ICMS nº 130/2007. Aspecto 

Espacial: local onde o fato deve ocorrer para fins de incidência da norma jurídica tributária, e 

assim desencadear seus efeitos característicos. Não se confunde com o campo de vigência da 

lei. De acordo com Carvalho, P. (2016, p. 271): “[...] nosso legislador, conscientemente ou 

inconscientemente, acabou recolhendo conclusões emergentes das teses da nacionalidade, do 

resultado (ou do efeito típico) e da atividade, para construir a estrutura orgânica dos diversos 

tributos”. No caso do ICMS, o local é qualquer lugar do território nacional, onde se encontrar 

estabelecido o contribuinte.  

• Aspecto Temporal: momento da saída da mercadoria ou da prestação do serviço (circulação 

jurídica - transferência da titularidade), o desembaraço aduaneiro.  

• Aspecto Pessoal: sujeito ativo (Estados-membro e Distrito Federal), sujeito passivo 

(comerciante, industrial, importador, produtor, transportador - contribuintes do imposto). 

• Aspecto Quantitativo: base de cálculo e alíquota (interna, em regra, de 18% ou 19%, e a 

interestadual de 12% e 7%, definidas pela Resolução do Senado nº 22/89). 

 É notória a aplicabilidade do modelo da RMIT, para captar, por via do intelecto humano, 

a incidência da norma tributária do ICMS. No mesmo sentido verifica-se o modelo construído 

por Carvalho, P. (2016), para os fins de compreensão da norma que assegura o direito ao crédito 

do ICMS.  

 Assim sendo, veja-se a sua aplicação. Ocorrido o fato-hipótese previsto na regra-matriz 

do direito ao crédito, no caso, operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de 

serviços de transporte (interestadual ou intermunicipal) e de comunicação, nascerá uma relação 

jurídica, cujo objeto é o crédito escritural (fiscal), sendo os sujeitos: (i) ativo - 

adquirente/destinatário de mercadorias, detentor do direito e (ii) passivo - o Estado.  

 Guardemos a seguinte afirmativa: “fácil é perceber a dinâmica do direito ao crédito do 

ICMS, se para o alienante da mercadoria, gravada pelo ICMS, nasce a obrigação do pagamento 

                                                           
157 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 540.829/SP. Relator: Ministro Gilmar 

Mendes. Brasília. J. em 11/09/2014. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7261072>. Acesso em: 09 fev. 2017. 
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do tributo, do mesmo modo, para o adquirente nasce o direito ao crédito158”. Destaca-se o 

paralelismo e a igualdade de posições dos sujeitos, alienante e adquirente, vinculados aos 

objetos das distintas relações jurídicas: (i) relação jurídica tributária cujo liame impõe o 

cumprimento da prestação pecuniária (tributo) e (ii) relação jurídica de direito ao crédito fiscal, 

moeda-escritural (garantia constitucional).  

 Deve-se, assim, reconhecer que a primeira relação jurídica é capturada pela regra-matriz 

de incidência tributária e a segunda é atinente à regra matriz de direito ao crédito159. Nesse caso, 

o direito à dedução do imposto decorre do comando maior contido na Carta Política e esposado 

pelo princípio da não cumulatividade. Uma vez praticado o fato lícito, previsto na hipótese da 

regra-matriz do direito ao crédito (RMDC), nasce o direito ao crédito fiscal. Em outras palavras, 

com a aquisição de bem, onerado pelo imposto, nasce o direito à compensação do mesmo 

tributo com o débito do estágio seguinte na cadeia da circulação econômica. 

 Trata-se de crédito com natureza jurídica escritural (moeda-escritural), cujo uso é 

autorizado tão somente para compensar com o valor do ICMS devido nas operações 

subsequentes tributadas, sendo inexigível sua percepção na forma pecuniária. Não se deve 

confundir com o crédito tributário160, direito subjetivo do sujeito ativo da obrigação tributária 

(Estado).  

Finalizado o exame dos aspectos teóricos do Direito positivo, da norma jurídica, com 

destaque para a norma tributária, a materialidade do ICMS e o princípio da não cumulatividade, 

o capítulo seguinte cuidará da não cumulatividade sob a perspectiva histórico-evolutiva no 

âmbito do ordenamento jurídico pátrio.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 (CARVALHO, P., 2015, p. 10). 
159 (Ibid., p. 11). 
160 “[...] direito do Estado de receber aquele montante (crédito). Eis o motivo pelo qual defino o “crédito tributário” 

como o direito subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e que lhe permite exigir o 
objeto prestacional, representado por importância em dinheiro, tendo ele nascimento com a construção de um 
enunciado fáctico, posto pelo consequente de norma individual e concreta” (CARVALHO, P., 2015, p. 13). 
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CAPÍTULO II - ANÁLISE HISTÓRICO–EVOLUTIVA DA NÃO 
CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

 

 “A opção do Constituinte por um imposto não cumulativo responde obviamente a 
problemas gerados pela cumulatividade dos impostos multifásicos, no que diz respeito 
aos efeitos econômicos de uma política tributária” (FERRAZ JR., 1992, p. 24).  
 

A inclusão de uma parte histórica no desenvolvimento de um trabalho científico se 

justifica por três motivos: (i) compreensão mais adequada do problema de pesquisa; (ii) 

circunstâncias que vão ilustrar ou reforçar a argumentação; e iii) contextualização do debate do 

tema escolhido161.  

A investigação dos fatos sociais, econômicos, anteriores à positivação da não 

cumulatividade pelo Direito Tributário162, em que pese no plano extrajurídico, permitirá ao 

operador do direito compreender, adequadamente, as causas e consequências desse instituto 

jurídico163. Um acontecimento do mundo fenomênico, enquanto não juridicizado, é irrelevante 

juridicamente.  Entretanto, no momento em que a lei passar a conferir-lhe eficácia jurídica, tem-

se que ele foi juridicizado, tornando-o passível de gerar direitos e obrigações164. 

Para compreender o núcleo do regime da não cumulatividade tributária, é imperioso ter 

claro o cerne da questão: identificar a razão de ser desse instituto jurídico. Qual a motivação, 

em termos de política fiscal, que levou o legislador a positivá-lo?  

Soa uniforme na doutrina, que a exação fiscal sobre o valor agregado, surgiu como 

alternativa que garantisse aos Países desenvolvidos e, também, aqueles em desenvolvimento, a 

possibilidade de mitigar os efeitos danosos causados, pela tributação plurifásica cumulativa, à 

economia e à livre concorrência. Essa solução foi necessária para desonerar a produção e a 

comercialização.  

                                                           
161 (ACCA, 2014, p. 107).  
162A sistemática para quantificar o valor do imposto devido pelo método da não cumulatividade – sobre o valor 

acrescido - foi fruto da pesquisa e da dedicação dos economistas, e, por isso mesmo, sempre foi melhor 
compreendido e defendido pelos financistas do que pelos juristas, mas, em contrapartida escassearam as 
apreciações éticas e os argumentos de justiça acerca do tributo aqui e alhures (TORRES, R., 2004, p.140). Há 
crítica quanto à origem da tributação sobre o valor agregado, segundo essa parte da doutrina o IVA não foi fruto 
de estudo da academia, e sim foi desenvolvido pelos técnicos da administração tributária da França que, 
confrontados com a evasão fiscal, adoptaram um sistema para impedi-la. “Com o mecanismo da diluição de 
responsabilidade tributária pela entrega da receita parcelada pelos vários agentes econômicos, ao longo da cadeia 
de comercialização/produção lograram encontrar um sistema em que o Estado recebe efetivamente sua receita. 
Ou seja, é uma ciência oriunda da prática da administração e não da teoria universitária”. (GUIMARÃES, 2007, 
p. 53). 

163 Para Diniz (2013, p. 302-303), os fatores extrajurídicos não podem ser desprezados na fenomenologia do 
Direito. Nesse sentido, os fatores éticos, sociológicos, históricos etc., que produzem o Direito devem ser levados 
em consideração na construção da norma. 

164 (HARADA, 2015, p. 325). 
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A imposição cumulativa plurifásica provocava distorção nos preços dos produtos que, 

em regra, são arcados pelo consumidor final165. Os bens tinham os preços elevados à medida 

que aumentava o número das fases do ciclo econômico atinente à cadeia de produção, 

circulação e consumo. A cada negócio jurídico celebrado para impulsionar o bem ao seu destino 

final (o consumo), havia o incremento do tributo cumulativo ao preço, onerando-o 

excessivamente.  

Assim, devido ao efeito cascata da tributação, as empresas eram incentivadas a 

condensar seu ciclo econômico, a fim de reduzir as etapas sujeitas ao gravame. Essa integração 

vertical, com foco na redução da carga tributária, não favorecia o desenvolvimento da nação, 

estimulava tendências monopolistas com a formação de poderosos grupos industriais, com 

redução da competitividade e o aumento abusivo dos preços166.  

A neutralidade da concorrência é afetada com a verticalização das empresas, mediante 

a concentração de indústrias e a supressão do comércio atacadista ou varejista, com objetivo de 

unificar várias fases da circulação dos bens e dos serviços em único empreendimento e, assim, 

mitigar o efeito cascata do tributo167. 

Os gravames plurifásicos – na modalidade cumulativa e não cumulativa – permitem aos 

Estados um fluxo financeiro contínuo de ingresso de receitas derivadas, pois a cobrança da 

exação a cada etapa da circulação da riqueza impõe o dever legal de adimpli-la na forma da 

legislação tributária.  

De forma diversa, a imposição monofásica168, quando incidente na última fase de 

circulação econômica, não garante o mesmo fluxo de recursos aos cofres públicos. Cita-se o 

                                                           
165 Menciona-se novamente que o repasse do ônus econômico do tributo ao consumidor final depende de inúmeras 

variáveis econômicas (demanda elástica, inelástica etc.) e de certas condições do mercado (livre-concorrência, 
monopólio etc.). “[...] fica, portanto, bastante claro o erro de se atribuir a todo e qualquer imposto “indireto” 
(critério já demonstrado duvidoso) o fato de promover a translação. Sem dúvida, é possível que a transferência 
do ônus econômico ocorra, mas essa é apenas uma possibilidade diante das diversas que poderiam ocorrer” 
(SCHOUERI, 2016, p. 65-69). A presença da repercussão jurídica é nota característica do imposto sobre o valor 
agregado e, também, critério coerente e consistente para a definição dos tributos indiretos. 

166 (BORGES, J. C., 1995, p. 20). 
167 No imposto de produção e de circulação plurifásico (bruto), os efeitos cumulativos, como ressalta KLAUS 

TIPKE, são os seguintes: a) cada circulação do produto de uma empresa a outra, até o consumidor final era 
submetida ao tributo, desencadeando-se uma injusta repercussão nos preços; b) a base de cálculo para o imposto 
era o preço bruto total. Assim, o valor da matéria-prima, já tributada na fase anterior, era outra vez incluído na 
base de cálculo da fase posterior, porque constituía parte integrante dessa próxima fase; c) o fenômeno se passava 
de forma idêntica tanto nos tributos incidentes sobre a industrialização como naqueles que oneravam a circulação; 
d) o efeito cumulativo feria também a neutralidade da concorrência multiplicando-se as tentativas de 
concentração de indústrias ou de supressão do comércio atacadista ou varejista, como o objetivo de se unificarem 
várias fases em uma mesma empresa (DERZI; COÊLHO, 2004, p. 35). 

168 Paulo Bonilha (apud MARTINS, 2007, p. 178) ensina que: “O imposto do tipo monofásico presume a incidência 
em uma só fase do ciclo de produção e comercialização, circunstância que pode ensejar sensível diminuição do 
número de contribuintes e favorecer, sem maiores problemas, uma política de desoneração de produtos destinados 
à exportação”. Conclui o autor: “Esta técnica, de fato, permite conhecer com exatidão a proporcionalidade da 
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exemplo do imposto sobre as vendas a consumidor final (Retail Sales Tax). Nesse caso, a 

arrecadação é viabilizada ao erário na etapa final da cadeia - na venda ao consumidor. 

Por esse caminho, trilhou Torres, R., (2007, p. 382) ao esclarecer que inúmeros foram 

os argumentos de ordem econômica a justificar o tributo não cumulativo: a sua neutralidade na 

formação dos preços, o desestímulo à integração vertical das empresas, a aptidão para incentivar 

a exportação e a capacidade para harmonizar as economias dos Estados Membro. 

Anterior à difusão da tributação sobre o valor agregado, a exação plurifásica cumulativa 

radicava por todo o mundo moderno, cuja característica peculiar é a cobrança da mesma exação 

em mais de uma etapa do ciclo produção e circulação. Essa tributação multifásica cumulativa 

encerra o denominado efeito cascata (à cascade) 169.  

Foi nesse cenário econômico mundial que surgiu o instituto jurídico da não 

cumulatividade que, em essência, funciona como antítese à cumulatividade170.   

A rigor, a sistemática da não cumulatividade somente alcançará a sua máxima 

efetividade na hipótese da dedução integral do imposto pago na aquisição de insumos, (matéria 

prima e produto intermediário), bens do ativo imobilizado, materiais de uso ou consumo, 

neutralizando assim a carga tributária da operação. Dessa forma, evitar-se-á o efeito cascata e 

garantir-se-á a competividade do preço e a desoneração da produção e da exportação, um dos 

objetivos perseguido pela teoria da tributação ótima.  

No Brasil, devido à crescente dependência dos Estados do manancial arrecadatório, para 

adimplemento dos gastos públicos, infere-se ser uma das causas da dificuldade da aplicação da 

não cumulatividade em sua plenitude. Há notória restrição ao aproveitamento do crédito de 

ICMS dos bens ligados à atividade empresarial. O instituto da não cumulatividade tanto pela 

ótica econômica como jurídica não autoriza o crédito do imposto sobre bens alheios à atividade 

da empresa (non business).  

Assim, tem-se como certa a presença de efeito cascata (cumulatividade) no regime não 

cumulativo brasileiro, porquanto não deveria ser fruto de imposição arbitrária da autoridade 

fiscal ou da legislação infralegal, mas sim, de opção política do legislador nacional ao escolher 

                                                           
carga tributária, sem que a sua adoção acarrete as distorções do tipo plurifásico cumulativo e o indesejável 
estímulo à verticalizações das empresas”.  

169 Costa, A. (1963, p. 55) leciona que, na tributação plurifásica em cascata, o imposto incide sobre todas as vendas 
ocorridas no ciclo da produção e comercialização, sem nenhuma dedução dos impostos incidentes nas etapas 
anteriores. 

170 No entanto, em sentido amplo, econômico, qualquer nova incidência de tributos da mesma família, não importa 
a denominação, sobre valor já tributado pela mesma pessoa política ou por outra, ainda que no âmbito 
internacional, poderá ser considerada verdadeira cumulação, muitas vezes denominada de bitributação. Como 
seria o caso da dupla tributação da renda entre países diferentes ou a cumulação IPI, PIS e COFINS, com o ICMS 
(BALEEIRO, 2015, p. 616). 
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a modalidade (regime crédito físico ou financeiro) e o tipo (IVA tipo produto bruto, consumo 

ou renda). 

Revela-se, assim, a origem do imposto plurifásico sobre o valor agregado, conhecido 

mundialmente por IVA (imposto sobre valor agregado)171, que surgiu como alternativa às 

múltiplas incidências cumulativas da exação. Baleeiro (2015, p.526) ilustra a mudança havida 

nos sistemas jurídicos dos Países ao consignar que: “como se sabe, em todo o mundo, do antigo 

imposto sobre vendas brutas se passou a um imposto sobre vendas líquidas”172. 

Importa destacar que o ponto central comum à cumulatividade e à não cumulatividade 

cinge-se à incidência plurifásica do gravame. A incidência monofásica não comporta o efeito 

cumulativo da exação. A cobrança plurifásica exige a tributação em duas ou mais etapas do 

ciclo da produção e circulação, para, dessa forma, adquirir natureza jurídica de tributo 

cumulativo ou não cumulativo. 

Dessa forma, o tributo pode ser classificado de acordo com a incidência em monofásico 

ou plurifásico. O primeiro reclama a imposição do gravame em única etapa173 do ciclo de 

produção e comercialização. O segundo, sendo plurifásico, onera mais de um estágio da 

circulação da riqueza e dele resultam às espécies: cumulativo ou não cumulativo. 

O exemplo clássico de tributo monofásico é o Retail Sales Tax, norte-americano, com 

incidência única na etapa final da venda da mercadoria ao consumidor final.  No caso brasileiro 

têm-se: os impostos importação, exportação, os antigos impostos únicos, de competência 

federal, que incidiam sobre as operações com energia, combustíveis, lubrificantes e minerais. 

Em sua época, as Constituições de 67 e 69 outorgaram174 ao legislador federal ordinário o poder 

para tributar apenas uma das etapas da produção e da circulação da riqueza. Por isso, impostos 

únicos, com incidência única175, logo monofásicos. 

                                                           
171 A não cumulatividade está alojada nas seguintes entidades tributárias: IVA (Europeu), VAT ou GST (Inglês), 

TVA (Francês), ICMS e o IPI (Brasil). Os signos que as designam estão considerados neste trabalho de pesquisa 
com o mesmo conteúdo e sentido. 

172 (BALEEIRO, 2015, p. 526). 
173 Não se confunde a incidência monofásica com a técnica de arrecadação da substituição tributária para frente. 

Sendo monofásica a incidência, a imposição acontece em única etapa da cadeia produtiva e de circulação da 
riqueza. Isso significa dizer que as demais etapas não têm relevância para fins de incidência jurídico-tributária, 
ou seja, estão fora do campo de incidência. Já no caso da substituição tributária “para frente”, a lei predica que 
determinado sujeito passivo, em regra localizado no início da cadeia produtiva ou comercial, na condição de 
responsável por substituição, deverá recolher o tributo que seria devido em todas as etapas subsequentes até o 
destino final. Nesse caso, há incidência do tributo em todas as fases de produção e circulação, inexiste, portanto, 
o dever do contribuinte substituído de recolher a exação, uma vez que restou satisfeita pelo substituto tributário. 

174 Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, art. 21, VIII. 
175 Apenas os impostos únicos incidiam sobre a energia, combustíveis, lubrificantes e minerais, sendo vedada outra 

forma de tributação. A técnica, portanto, da substituição tributária no caso dos tributos não cumulativos é apenas 
uma técnica de arrecadação, com direito à devolução, em face a legitimidade do tributo antecipadamente 
recolhido depender da realização ou não da hipótese de imposição, nos exatos termos em que ficticiamente foi 
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Até meados do século XX, a maior parte dos países adotava a tributação plurifásica 

cumulativa. Em estudo comparado realizado por John Due (1967), o autor constatou que, nos 

anos de 1650, vários países europeus adotavam a tributação multifásica em cascata, 

distinguindo-se suas legislações quanto à alíquota adotada e a base tributável176.  

Essa era a realidade antes do surgimento da Comunidade Econômica Europeia (CEE) - 

Tratado de Roma de 1957. Um acordo internacional previu que os sistemas tributários dos 

países-membro seriam harmonizados, de forma que os impostos de cada país fossem neutros, e 

não prejudicassem a livre concorrência e contribuíssem para a integração das nações. 

Há notícia que, em 1954, a França introduzido a Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 177. 

Foi inaugurada, assim, a disciplina jurídica da tributação sobre o valor agregado, ao permitir o 

abatimento do valor do imposto a pagar daquele que foi suportado nas operações anteriores 

com mercadorias utilizadas no processo produtivo178.  Registra a doutrina que a solução nasceu 

de uma proposta do economista C. F. VON SIEMENS, a pedido do governo alemão em 1918, 

contudo, somente foi implantada na França em 1954179. 

Assim, a partir da experiência francesa e com os estudos da comissão presidida por Fritz 

Neumark, o conselho da CEE editou, em 1967, a Primeira e a Segunda Diretrizes, prevendo 

que todos os países integrantes da comunidade deveriam adotar o IVA. O que ocorreu, 

paulatinamente, com a Alemanha (1968); a Dinamarca (1967), a Inglaterra (1973), a Irlanda 

(1972); Luxemburgo e a Bélgica (1967). 

Com a Constituição da União Europeia (UE), introduzida pelo tratado de Maastricht de 

1992, de 1º de novembro de 1993, foram eliminadas as fronteiras físicas para a circulação de 

mercadoria e as informações de controle tributário dos países integrantes passaram a ser 

compartilhadas com a implantação do sistema VAT Information Exchange System (VIES) 180. A 

                                                           
idealizado. Na incidência monofásica, não há como se cuidar de reparação futura, se diferentes os valores, visto 
que a incidência se esgota na própria operação (MARTINS, 2002, p. 12), 

176 (DUE, John F. Sales Taxation, 1967, p. 92 apud MADEIRA, 2009, p.61). 
177 Tributo retocado, mas ainda existente na França (BALEIRO, 2015, p. 526). Há controvérsia a respeito da sua 

origem conforme assinalado por Moreira (2012, p. 66). Tal técnica econômica ou regime jurídico teve sua origem 
na França, muitos levando ao distante 1917 as sementes de sua conformação, com a criação das "Taxes Genérales 
sur les affaires et taxes uniques sociales". O próprio nome do imposto adotado em 1954 (taxation sur la valeur 
ajoutée) configura a real expressão do que representa o regime jurídico ou técnica econômica veiculados, visto 
que a incidência apenas ocorre sobre o valor agregado na operação em questão (MARTINS, 1996, p.9). 

178 Alerta Costa, A. (1997, p. 16) para o fato de que, quando ainda subsistia na França a sistemática de suspensão 
da taxe à la production, metade dos tributos incidentes sobre os materiais de consumo rápido, utilizados na 
fabricação, podiam ser abatidos do imposto devido pelo fabricante final. 

179 Há controvérsia acerca da paternidade do IVA, também reivindicada pelos americanos (TIPKE, Klaus. Über 
Umsatzsteuer: Gerechtigkeit. Steuer und Wirtschaft. v. 69, n.2, 1992, p. 106, apud TORRES, R., 2007, p. 21). 

180 (MADEIRA, 2009, p.62). 
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coexistência de diversas legislações que regem o IVA nos países da UE tem a harmonia 

assegurada pelas Diretivas do Conselho181.  

Nessa empreitada, devido ao resultado satisfatório do sistema não cumulativo francês, 

outras nações seguiram o mesmo caminho, i.e., China, Itália e o Japão (“Shouhi-za”). Uma das 

exceções foram os Estados Unidos, que até os dias atuais mantêm o tradicional “sales tax”182. 

Hodiernamente, em todo mundo mais de 150 (cento e cinquenta) países adotam o Value Added 

Tax (VAT)183, respeitadas as peculiaridades de cada ordenamento jurídico184. 

A partir do final dos anos 60, a tributação sobre as vendas líquidas difunde-se por toda 

a América Latina (Bolívia, Uruguai, Peru, Equador, Argentina), sendo introduzido no Paraguai, 

em 1992, para posterior harmonização no Mercosul185.  

No Brasil, a não cumulatividade foi acolhida pelo ordenamento jurídico por via 

ordinária, com a edição da Lei nº 2.974/1956186 (alterada pelas Leis n.ºs 3.250/1958, 4.153/1962 

e 4.502/1964), que tratava do IC, antecessor do IPI, que, à época, alterou o DL nº 7.404/1945, 

consolidado pelo Decreto nº 26.149/1949 (consolidação das leis do IC). 

No início, a não cumulatividade do IC era restrita aos importadores, permitindo abater, 

do imposto de consumo devido pela venda dos bens importados no mercado interno, o valor do 

imposto recolhido na importação. Com as alterações posteriores promovidas pela Lei n.º 

3.250/1958, os industriais passaram a observar a regra da não cumulatividade, autorizados a 

deduzir o imposto pago, na aquisição da matéria-prima utilizada na produção, do valor do 

imposto devido na venda do bem produzido.  

A Lei nº 4.502/1964 detalhou as regras atinentes ao abatimento do imposto. O DL nº 

34/1966, que modificou a Lei nº 4.502/1964, alterou a denominação do Imposto de Consumo 

(IC) para IPI. Nesse período, o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema acerca da 

aplicação da não cumulatividade foi firmado à luz da realidade dos contribuintes do antigo IC 

(crédito físico).  

                                                           
181 Uma diretiva é um ato legislativo que fixa um objetivo geral que todos os países da UE devem alcançar. 

Contudo, cabe a cada país elaborar a sua própria legislação para dar cumprimento a esse objetivo. Disponível 
em: <https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_pt>. Acesso em: 10 maio 2017. 

182 (MATTOS, 2006, p. 273).  
183 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SEMINÁRIO 

INTENACIONAL “ICMS E O FUTURO DOS ESTADOS”, 9, 2016, SÃO PAULO. SWISTAK, Artur.  VAT in 
federal countries: international experience. International Monetary Fund (IMF), Washington. Disponível em: 
<http://auditece.org.br/index.php/noticias/noticias-dos-fiscos/15622-sao-paulo-apresentacoes-em-ppt-do 
seminario-internacional-icms-e-o-futuro-dos-estados-estao-disponiveis>. Acesso em: 15 out. 2016. 

184 A OCDE, no ano de 2014, no relatório intitulado “The distributional effects of consumption taxes in OECD 
Countries” destaca que mais de 160 (cento e sessenta) países têm adotado modelo semelhante ao IVA Europeu.  

185 (BALEEIRO, 2015, p. 526). 
186 Disciplinou o vetusto Imposto sobre o Consumo (IC), antecessor do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), alterado, posteriormente, pelas Leis n.ºs 3.250/1958 e 4.502/1964. 
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Com advento da EC nº 18/65, a norma jurídica da não cumulatividade ganhou assento 

constitucional, alçada ao status de norma-princípio. A referida emenda, além de outorgar aos 

Estados187 a competência para instituir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadoria (ICM), manteve outorgada à União a competência para instituir o IPI (antigo IC), 

impostos com natureza jurídica plurifásica não cumulativa.  

Importa sublinhar as conclusões laboradas por Moreira (2012, p. XXXVI), acerca do 

instituto jurídico da não cumulatividade do IPI e do ICM:  

As consequências desse momento inicial de implantação da não-cumulatividade são 
perceptíveis até hoje. Apesar de a EC n. 18/65 ter estendido a não-cumulatividade 
para o Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICM), cujos sujeitos passivos - além 
dos industriais e importadores - eram também os comerciantes, a jurisprudência que 
se firmara para o IC foi aplicada para o ICM sem maiores digressões. 
Assim, em que pesem as dessemelhanças entre o IPI e o ICM (que possuía maior 
amplitude), as Cortes Superiores trataram da mesma forma a não-cumulatividade 
desses impostos (às luzes dos fundamentos assentados quando a égide do Imposto de 
Consumo!). 
 

A jurisprudência consolidou-se na premissa que somente o insumo que se incorporar ao 

produto final ou, caso não o integre, seja consumido de forma imediata e integral no processo 

produtivo, gera direito ao crédito do IPI. Essa definição foi estendida ao ICM. “De acordo com 

o STF, como a não-cumulatividade é um só instituto, a sua aplicação a ambos os impostos (IPI 

e ICM), da mesma forma, era uma consequência natural”188.  Registra-se aqui dado histórico-

científico de grande valia para exame da jurisprudência que se consolida a partir do século XXI.  

A conclusão parcial, que se pode extrair dos fatos históricos ora relatados, cinge-se em 

afirmar que a não cumulatividade tipificada na ordem jurídica constitucional, desde a EC nº 

18/65, não seguiu fielmente o modelo europeu, ou seja, não se tratava de tributação sobre o 

valor agregado na plena acepção da palavra189. No Brasil, sempre houve restrições a 

neutralização do imposto, quando comparado ao IVA, conforme será visto no tópico seguinte. 

Os Diplomas Políticos de 1967 e 1969 (EC nº 1/69) mantiveram a mesma disciplina da não 

cumulatividade para o IPI e o ICM190.  

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), 

a competência tributária dos Estados (incluído o Distrito Federal) foi ampliada com o 

alargamento da base de incidência do ICMS que, além das operações de circulação com 

                                                           
187 Competência impositiva dos Estados e dos Municípios. Os Municípios, à época da EC nº 18/65, podiam 

arrecadar o ICM com base na legislação estadual, e por alíquota não superior a 30% daquela instituída pelo 
Estado. Com o advento da Constituição de 1967, os Municípios deixaram de ter competência para instituírem o 
adicional do ICM, passando apenas a participar do produto da arrecadação daquele tributo cobrado pelos Estados 
(CRFB/67, art. 24, §7º). 

188 (MOREIRA, 2009a, p. 226). 
189 Nesse mesmo sentido afirma Borges, J. C. (1995, p. 20). 
190 CF/67, art. 22, §4º (IPI) e art. 24, §5º (ICM).  CF/69, art. 21, V, §3º (IPI) e art. 23, II (ICM). 
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mercadoria, encampou os serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação. A exação passou a onerar, além desses serviços, as operações e prestações que 

se iniciem no exterior do País (importação), bem como as operações com minerais, energia 

elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, anteriormente, sujeitas aos extintos impostos únicos. 

Em suma, com o advento da Constituição de 1988, o ICM, agora ICMS, ganhou novas 

características, incidindo não apenas sobre os fatos imponíveis corpóreos, mas também, sobre 

os incorpóreos, tais como, a prestação de serviços de transporte e comunicação e a energia 

elétrica (mercadoria para os fins jurídicos). 

Ante o exposto, pela cronologia dos fatos jurídicos pode-se fixar que o ICMS 

(CRFB/88) descende diretamente do ICM (CRFB 67/69), que, por sua vez, descendia do IVC 

(imposto sobre vendas e consignações), da CRFB/46, que substituiu o IVM (imposto sobre 

vendas mercantis), instituído pela Lei nº 4.625/1922.  Os dois primeiros são impostos não 

cumulativos (vendas liquidas), e os dois últimos cumulativos (vendas brutas)191. 

As mudanças no sistema jurídico, atinentes à tributação incidente sobre a produção, o 

comércio e o consumo, estão intimamente ligadas às condições impostas pela nova ordem 

econômica mundial. A economia das nações cada vez mais dependente de investimentos 

privados e a crescente concorrência internacional entre as empresas e seus respectivos produtos 

exigiram dos países ajustes no sistema jurídico em busca de uma tributação dirigida pela 

eficiência e a equidade.  

Sobre o tema, Falcão, M. (2007, p. 612-613) consigna notáveis considerações: 

a lógica dos fluxos internacionais de investimento e a transnacionalização das 
empresas reservaria um lugar de destaque para a tributação indireta. Na esteira das 
transformações impostas pela construção da ordem econômica internacional do pós-
guerra, o questionamento dos efeitos do excesso de progressividade decorria de um 
novo quadro de competição global. A tendência decrescente da tributação sobre o 
patrimônio e a renda, em consequência, justamente, desta lógica econômica 
internacional, alterou profundamente o quadro tradicional dos sistemas tributários. A 
progressividade, tida anteriormente como o pilar de sustentação da justiça fiscal, 
passou a ser debatida devido aos seus efeitos intervencionistas nos sistemas 
tributários, em um mundo em mutação. A percepção ingênua de que a progressividade 
seria o único meio de assegurar a justiça fiscal foi descartada tão logo as economias 
nacionais ganharam dimensões mundiais. Por isso, não restou aos estados qualquer 
caminho que não o alinhamento com o novo perfil dos sistemas tributários 
internacionais. A inserção nos circuitos globais tornou-se obsessão de um sem-
número de países, o que decretou a remodelação dos sistemas tributários. A atenuação 
dos tributos incidentes sobre o patrimônio e a renda proveniente de ganhos de capital 
passou a fazer parte da agenda tributária como condição para inserção internacional. 
Esse panorama exigiu a busca de meios para compensar a perda de receitas tributárias. 

                                                           
191 A história das exações sobre o consumo, no Brasil República, teve início em 1922, com a instituição do IVM 

(Lei 4.625/22), cuja competência tributária foi atribuída aos Estados Membro. O imposto onerava as vendas 
brutas. A alteração promovida pela CRFB/1934 substituiu o IVM pelo IVC, que passou a ser cobrado em 1936, 
sendo a principal característica a incidência em cascata. Essa incidência causava malefícios à cadeia industrial e 
comercial, pois quanto mais extenso o ciclo econômico maior a carga tributária. 
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O caráter indolor da tributação sobre o consumo e a sua eficiência na correção da 
tributação sobre a renda os colocaram como a única via possível para enfrentar os 
novos tempos. 

 
Todos os sistemas jurídicos procuraram preservar e assimilar certos efeitos econômicos 

comuns, tanto ao IVA da América Latina, como o IVA (TVA) europeu, quanto o IPI e o ICMS 

brasileiro. Em outras palavras, um imposto que, incidindo em todas as fases de produção e 

circulação, buscasse onerar apenas o valor agregado ou algo próximo.  

Com a dedução do imposto pago na operação anterior, alcança-se a circulação mercantil 

liquida de cada empresa, neutraliza-se a carga tributária anterior e onera-se apenas o valor que 

foi agregado. “Daí os conceitos de imposto sobre vendas liquidas ou imposto sobre o valor 

adicionado (Mehrwersteuer)”192.   

No Brasil, algumas dificuldades interferiram na plena adoção de um imposto sobre o 

valor acrescido nos moldes europeus, dentre as quais se destacam: (i) a realidade de que tais 

impostos, nos países europeus, foram instituídos em nações de organização unitária e, quando 

assim não fosse, a competência para operá-los ficava sempre nas mãos do Poder-Central; (ii) 

no Brasil, Estado Federado, os Estados-membro estavam acostumados a tributar o comércio de 

mercadorias (IVC), a União, a produção de produtos industrializados (IC) e os Municípios, os 

serviços (indústrias e profissões)193. 

Assim, a investigação histórico-evolutiva dos fatos sociais, políticos e econômicos 

tornou claras as circunstâncias em que ocorreu a positivação do instituto jurídico da não 

cumulatividade. Fincados o nascedouro e a evolução do tema ao longo das últimas seis décadas, 

nota-se que foi prestigiada, no Brasil, a opção pelo crédito restritivo do imposto - teoria do 

crédito físico. 

Pugna-se doravante pela evolução do tema com a consolidação de nova jurisprudência, 

e com novas propostas legislativas condizentes com a realidade do século XXI, tanto sob o 

aspecto do avanço da tributação, como pelas novas tecnológicas e a complexidade e a 

diversidade das atividades empreendidas pelas empresas (processo produtivo e prestação de 

serviços).    

A disciplina legal da não cumulatividade deve, nesse novo cenário, respeitar as 

especificidades de cada atividade empresarial dos diversos segmentos da economia, assim 

denominados194. 

                                                           
192 (HEINRICHRAUSER, 1983, p.32, apud BALEEIRO, 2015, p. 526). 
193 (COÊLHO; MANEIRA, 2012). 
194 Na atualidade, não há mais sentido em tratar a economia por 3 (três) segmentos (indústria, comércio e serviços), 

visto que as atividades se mesclam. O Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), por sua vez trata 
todos por empresa (BIFANO, 2017). 
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Ocorre que, na contramão dos estudos acadêmicos, as principais e recentes modificações 

do sistema tributário constitucional, desde a última reforma promovida pela EC nº 18/65, 

revelam forte lastro arrecadatório e fiscalizatório, no interesse exclusivo do Estado. 

Com a EC nº 23/83 (emenda Passos Porto), os contribuintes do ICM foram obrigados a 

estornar os créditos das aquisições de insumos e mercadorias para revenda, quando as saídas 

subsequentes fossem beneficiadas com isenção e não incidência, anulando, assim, os efeitos 

benéficos da exoneração tributária. Ampliaram-se as hipóteses de incidência do imposto para 

abarcar a importação de bens destinados consumo e ao ativo permanente.  

Com a EC nº 33/93 (CRFB/1993, art. 150, §7º), o constituinte derivado autorizou os 

entes políticos, dotados de competência tributária, para instituir o regime de substituição 

tributária para frente e a tributação monofásica. A EC nº 20/98 ampliou a base de incidência 

das contribuições sociais acrescentando a expressão receita ao lado do termo faturamento. 

A EC nº 33/01 (art. 155, §2º, XII, alínea “h”) incluiu dispositivo constitucional 

autorizando a cobrança do ICMS em única fase sobre combustíveis e lubrificantes, acrescentou 

ao campo de incidência do imposto as importações de bens ou serviços realizados por pessoas 

físicas ou jurídicas, contribuintes ou não do imposto e constitucionalizou a regra jurídica do 

cálculo do imposto por dentro, prevista originalmente nas normas infraconstitucionais. 

A partir da EC nº 42/03, a Constituição de 1988 passou a predicar a aplicação do 

princípio da não cumulatividade tributária às contribuições sobre a receita bruta e a importação 

de bens e de serviços195. Com o advento da EC, a doutrina já classificava a não cumulatividade 

em duas subespécies196: (i) stricto sensu – inerente aos tributos tipo IVA, que gravam as 

transações com bens e serviços; (ii) lato sensu - aplicável às exações que gravam o faturamento 

ou a receita, e as importações das pessoas jurídicas. 

A EC nº 87/15 disciplinou a repartição do ICMS incidente sobre as operações 

interestaduais com mercadorias e serviços destinados a consumidor final, motivada em grande 

parte pelo comércio eletrônico (e-ecommerce). Com a alteração promovida pelo constituinte 

derivado, observada a regra de transição do art. 99 do ADCT que fixa os diferentes percentuais, 

decrescentes ao logo dos anos, de modo que, a partir do ano de 2019, 100% (cem por cento) do 

valor do ICMS será devido ao Estado de destino197.  

                                                           
195 As contribuições sociais sobre a receita (PIS e COFINS) não cumulativas foram criadas originariamente pela 

Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (conversão da Medida Provisória nº66/02) e pela Medida Provisória 
135/03, convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

196 (MOREIRA, 2012, p. 112). 
197 Para melhor compreensão do tema recomenda-se a leitura do artigo de Oliveira (2016). 



69 

A Ordem Constitucional atual impõe o sistema da não cumulatividade para os seguintes 

tributos: IPI (art. 153, IV e §3º), ICMS (art. 155, II e §§2º, 5º), Impostos de competência residual 

da União (art. 154, I), Contribuições para o Pis/Pasep e a Cofins (art. 195, I, b, IV e §§9º, 10º, 

11º), Contribuições de competência residual da União (art. 195, §4º c/c art. 154, I). 

A partir da evolução histórica e da positivação do regime não cumulativo no 

ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que a origem do instituto está atrelada à tributação 

sobre o valor agregado, sendo, portanto, sua principal caraterística. Nessa direção, o tópico 

seguinte abordará as principais semelhanças e diferenças entre o ICMS e o IVA europeu.  

 

 2.1 Semelhanças e Diferenças entre o ICMS e o IVA-Europeu. 

 

Foi no berço da civilização, no velho mundo, Europa ocidental, com destaque à França, 

país onde se originou o instituto jurídico do gravame sobre valor agregado198, fenômeno 

denominado de modelo tributação tipo IVA199. Consagrou-se no direito brasileiro pela norma-

princípio da não cumulatividade tributária, cujo conceito núcleo aplica-se tanto ao IPI como ao 

ICMS, respeitadas as suas materialidades. Todos estão submetidos à técnica de apuração do 

valor devido (quantum debeatur) pelo método subtrativo indireto, que estabelece o abatimento 

entre créditos e débitos (imposto contra imposto). Trata-se de procedimento comum no sistema 

não cumulativo, utilizado por diversos países, para apurar o valor devido do imposto sobre o 

valor agregado (IVA), também conhecido por TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) ou VAT 

(Value added Tax)200.  

A origem da não cumulatividade está imbricada à dos tributos sobre o valor agregado201 

e, por ela, busca-se alcançar a riqueza produzida, aquela acrescida a cada ciclo econômico, que 

sofre a incidência tributária, consubstanciando a nota característica dos tributos tipo IVA.  

                                                           
198 Há controvérsia a respeito da origem do IVA consoante já assinalado. 
199 O IVA foi o modelo adotado pela maioria dos Países ocidentais para tributar tanto a operação com bens como 

a prestação de serviço. No Brasil, os bens e os serviços estão sujeitos à incidência do IPI, ICMS e ISS, respeitada 
a materialidade de cada tributo. Este último, imposto sobre serviço, alcança apenas os serviços expressos de 
forma taxativa na lista anexa à LC nº 116/03. Acrescentam-se, ainda, ao rol dos tributos não cumulativos, as 
contribuições para o PIS e a COFINS incidentes sobre o faturamento e a receita das empresas, com materialidade 
distinta daquelas exações. 

200 O direito do sujeito passivo à dedução do VAT está estabelecido no art. 17, da 6ª Diretiva (e suas alterações 
posteriores), com a condição de que o abatimento do imposto somente contemple os bens e serviços utilizados 
nas atividades com saídas subsequentes tributadas, sendo que as exportações e as operações intracomunitárias 
são equiparadas às operações tributadas para fins da dedução. As atividades não tributadas pelo VAT não dão 
direito ao crédito do imposto, bem como aquelas localizadas fora do escopo da exação (non business). 

201 (MOREIRA, 2012, p. 62). 



70 

A despeito do nomen iuris - imposto sobre valor agregado - a exação não incide 

exatamente sobre valor acrescentado ao bem ou serviço. O método utilizado, denominado de 

subtrativo indireto, permite alcançar algo próximo da riqueza agregada a cada operação 

promovida nas etapas de produção, distribuição e circulação.  

No caso brasileiro, para se chegar ao valor acrescido, o legislador lançou mão da técnica 

da apuração do imposto contra imposto, atuando em sentidos opostos os vetores do débito e do 

crédito - informadores da conta gráfica inserida no livro fiscal digital (Escrituração Fiscal 

Digital – EFD) 202. Além da escrita fiscal, tais exações são contabilizadas em contas 

patrimoniais dos tributos recuperáveis (Escrituração Contábil Digital – ECD). 

O débito tributário, com natureza jurídica de obrigação principal, exsurge com a 

incidência da norma sobre o fato concreto imponível. Opera-se no mundo fenomênico, por meio 

da subsunção e da implicação à da hipótese normativa, materializada com a operação de venda 

de mercadoria ou da prestação de serviço, sendo, obrigatório o destaque do imposto no 

documento fiscal para os fins de controle e de fiscalização.  

O crédito fiscal, direito subjetivo do contribuinte, nasce com a aquisição de mercadoria 

ou serviço tributados, amparada por documento fiscal idôneo203. Ao final do período de 

apuração fixado pela legislação tributária, têm-se os elementos imprescindíveis para quantificar 

o valor do gravame devido, obtido a partir do cotejo entre débitos e créditos.  É nesse exato 

momento que se opera a não cumulatividade. 

Na tríplice dimensão temporal do ciclo da tributação (esquema abaixo) há dois pontos 

de interseção entre os momentos Governo e Empresa que denotam a tensão entre o fisco e o 

contribuinte acerca da não cumulatividade. São eles: o processo legislativo (Estado-legislador), 

a arrecadação e a fiscalização (Estado-administrador). 

 

                                                           
202 Instituído pelo Convênio ICMS nº 143/2006, regulamentado pelo Ajuste SINIEF nº2/2009 e o Protocolo ICMS 

nº 77/2008 e suas respectivas alterações posteriores. A Escrituração Fiscal Digital (EFD) em conjunto com a 
Escrituração Contábil Digital (ECD) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) constituem o tripé de sustentação do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) instituído pelo Decreto Federal nº 6.022/2007. 

203 A despeito do imposto não se encontrar destacado na nota fiscal de aquisição da mercadoria, por diversos 
motivos previstos na legislação, há casos em que será assegurado ao contribuinte-adquirente o direito ao crédito 
fiscal (calculado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo). Cita-se o exemplo das operações sujeitas à 
substituição tributária “para frente”, com antecipação do imposto no início da cadeia, como ocorre com os 
contribuintes substitutos (industrial e refinador). Considerando que o gravame foi recolhido na saída do 
estabelecimento industrial, não haverá cobrança da exação nas demais operações até a última fase do ciclo 
(consumo final). Não obstante, caso a mercadoria reingresse no processo produtivo da empresa, caberá ao 
contribuinte substituído o direito ao crédito fiscal, para abatimento do imposto devido na saída subsequente. 
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FIGURA 1: Ciclo de Vida da Tributação. 
Fonte: (GIL; et al., 2011). 
 
Definir o que pode ou não se creditar do imposto é a chave da questão204. O ponto central 

reside na obrigação tributária principal que, para os tributos tipo IVA, terá a prestação 

pecuniária definida (quantum debeatur), após a dedução dos créditos fiscais decorrentes das 

aquisições de bens e de serviços tributados. 

O IVA-Europeu, em regra, utiliza também a metodologia de cálculo pela subtração 

indireta205, materializada pela invoice credit (crédito sobre a fatura) ou tax on tax (imposto 

contra imposto). Nesse caso, o IVA oriundo das aquisições é deduzido do IVA incidente nas 

operações e nas prestações subsequentes, exigido o destaque do imposto nos documentos fiscais 

(invoices). O valor final a ser recolhido, pelo contribuinte, é obtido após o confronto entre o 

IVA-aquisição (crédito) e o IVA-venda (débito). 

Vale consignar que existem outras técnicas utilizadas para apurar o valor do imposto no 

sistema IVA. Os de larga utilização podem ser intitulados de: (i) imposto contra imposto (tax 

on tax), método da subtração indireta, segundo o qual, a exação incidente na operação anterior 

é tomada como crédito para deduzir do tributo devido na operação ou prestação subsequente; 

(ii) base sobre base (basis on basis), método da subtração direta, em que se deduz da base de 

cálculo o custo dos insumos, de bens e de serviços adquiridos pelo contribuinte; e (iii) o método 

                                                           
204 Em decorrência da observância de boas práticas de governança corporativa tributária – com objetivo central de 

cumprir as obrigações e os deveres tributários de forma satisfatória e adequada - as grandes corporações têm 
concentrado esforços no controle e na gestão dos créditos fiscais inerentes aos processos produtivos, a partir de 
elaboração de manuais corporativos de orientação acerca dos bens e dos serviços, cuja aquisição dão direito ao 
crédito. Tais medidas são reforçadas pela definição prévia de política e diretrizes tributárias, bem como pela 
elaboração de matriz para deliberação sobre riscos tributários e operacionais. Outra boa prática identificada é o 
modelo de gestão centralizada de relacionamento e de atendimento às autoridades fiscais, com o fito de tratar 
previamente as intimações e os autos de infração em busca da eliminação ou da redução do contencioso tributário, 
muitas vezes potencializado pelas glosas de créditos fiscais proferidas pelas autoridades fiscais.   

205 Segundo Trancoso y Trancoso, o método subtrativo foi adotado pela maioria dos países em virtude de sua 
relativa simplicidade, muito embora o método aditivo seja o mais preciso. (DERZI, 2004, p.118). 
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da adição que se dá com a soma dos gastos incorridos com a produção de bens e serviço, mais 

o lucro, apurando assim a base de cálculo do tributo – valor agregado206.  

É incontroverso que, pela técnica da não cumulatividade, o imposto sobre valor 

agregado alcançará sua exata extensão, por meio do método de cálculo da adição. Ele permite 

colher do patrimônio particular apenas a riqueza nova acrescida, sem as limitações e as 

imperfeições decorrentes do sistema de dedução ou abatimento presente nos outros modelos.  

É oportuno reunir abaixo os métodos identificados para apuração do IVA207, sem 

prejuízo de outros elaborados ou que possam vir a ser: 

(i) Técnica da Subtração: 

(i.1)  base contra base (basis on basis), conhecida por subtração direta; 

(i.2)  imposto contra imposto208 (tax on tax ou invoice credit), subtração indireta; 

(ii) Técnica da Adição: aplica-se a alíquota do imposto sobre o somatório dos gastos 

operacionais, salários, lucro etc. (base de cálculo). 

Segundo PÉREZ DE AYALA209, por ser de difícil consecução prática, a técnica basis 

on basis cede espaço ao método tax on tax, utilizado na Europa, nas Américas e na maior parte 

dos países que adotam o IVA. Igualmente, segundo a ordem jurídica do Brasil, desde os 

primórdios da não cumulatividade, no final da década de 50210, época da vigência do imposto 

sobre o consumo, o método de apuração foi o imposto contra imposto, posteriormente 

positivado na Constituição da República pela EC nº18/65, mostrando-se a melhor técnica, pelas 

razões de simplicidade e praticidade, não demandando maiores esforços aritméticos. 

O cálculo do IVA-europeu, em regra, é realizado por fora211, o imposto não integra a 

própria base de cálculo, semelhante ao IPI (IVA-Nacional), diverso do ICMS (IVA-Regional), 

para o qual por razões arrecadatórias e política fiscal, optou-se pelo cálculo cujo montante do 

imposto integra a própria base de cálculo, fenômeno denominado de “cálculo por dentro”212. 

Inobstante o aspecto quantitativo, ambos os modelos são compatíveis com a não cumulatividade 

                                                           
206 A Utilização desse método é rara, havendo notícia de seu emprego no estado americano de Michigan 

(VALADÃO, 2007, p. 383). 
207 Para maiores detalhes consultar Moreira (2012, p. 72). 
208 Valadão (2007, p. 384-385) noticia ainda a existência de duas subvariantes do método subtrativo tributo sobre 

tributo: com e sem fatura. A subvariante com fatura é a mais comum: os créditos são apurados com base no 
tributo destacado na nota fiscal das operações de entrada. Na subvariante sem fatura, não há o destaque na nota 
fiscal, existindo regras para cálculo do tributo incidente na operação de entrada (é o caso da contribuição para o 
PIS e a COFINS). 

209 (apud MOREIRA, 2012, p. 74). 
210 A Lei nº 2.974, de 26 de novembro de 1956, disciplinou o vetusto IC, antecessor do IPI, alterada, 

posteriormente, pelas Leis n.ºs 3.250/1958 e 4.502/1964, esta última modificada pelo DL nº 34/66. 
211 Em alguns Países desenvolvidos, o cálculo do IVA é realizado por dentro, a exemplo do Reino Unido (Escócia, 

País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra) e a Alemanha.  
212 CRFB/88, art. 155, §2º,  XII, alínea “h” c/c LC nº 87/96, art. 13, §12, I. 
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e não há prejuízo ao núcleo da vedação da cobrança em cascata do tributo plurifásico. Além 

disso, o cálculo por dentro não traz clareza acerca da efetiva carga tributária, com reflexo direto 

na transparência fiscal (alíquotas: nominal e efetiva).  

Abre-se registro para consignar que, no Brasil, a expressão valor adicionado (VA) 

ganhou assento na Constituição de 1988213 com conotação diversa daquela do IVA. Trata-se de 

um dos critérios legais para os fins de repartir, entre os Municípios, a parcela da receita 

tributária de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o produto da arrecadação de ICMS nos 

Estados214. O critério citado tem como referência a riqueza produzida no Município, em razão 

das atividades econômicas ali desenvolvidas215. 

Traço notável do IVA, presente nos países europeus e nas demais nações que o 

adotaram, concentra-se na sua fácil adaptação à escolha da organização política administrativa 

do Estado, que pode apresentar diferentes níveis de governo: nacional, regional e municipal. 

No Brasil, podemos segregar os tributos com base nesse critério de classificação, a saber: IPI, 

PIS e a COFINS (IVA-Nacional); ICMS (IVA-Regional) e ISSQN (IVA-Municipal, somente 

na atividade de construção civil) 216. Vejamos abaixo o quadro comparativo entre alguns países, 

elaborado pelo Fundo Monetário Nacional: 

 
TABELA 1: International experience with VAT in federations. 
Fonte: International Monetary Fund. 

 
Inequívoca simetria presente na tributação sobre o valor agregado refere-se à 

constatação que as ordens jurídicas dos diversos países asseguram à repercussão do gravame, 

                                                           
213 CRFB/88, art. 158, Parágrafo único, inciso I. Regulamentado pela LC nº 63/1990. 
214 Consoante já anotado, os Municípios, à época da EC nº 18/65, podiam arrecadar adicional de ICM com base 

na legislação estadual, e por alíquota não superior a 30% da fixada pelo Estado. Com o advento da Constituição 
de 1967, os Municípios deixaram de ter competência para instituir esse adicional, passando apenas a participar 
do produto da arrecadação daquele tributo pelos Estados (CRFB/67, art. 24, §7º). 

215 Poderá ocorrer, em determinado Município, o aumento do valor adicionado com baixa arrecadação do ICMS, 
a exemplo de atividades econômicas voltadas à exportação, ou amparadas pelo diferimento do imposto, pela 
imunidade, pela isenção ou por quaisquer outras desonerações fiscais concedidas à luz do ordenamento jurídico. 

216 Consoante o disposto na LC nº 116/03 e em lei municipal, o contribuinte poderá ser autorizado a deduzir da 
base de cálculo o valor dos materiais fornecidos e o valor das subempreiteiras tributadas pelo imposto. 

Federal States
Sub-

national
Level

VAT 
Standard

Rate
VAT level Federal States

Sub-
national

Level

VAT 
Standard

Rate
VAT level

Argentina Provinces 21 National Mexido States 16 National

Australia States 10 National Nepal Zones 13 National

Austria Lands 20 National Nigeria States 5 National

Belgium Regions 21 National Pakistan Provinces 17 National

Bosnia and Herzegovina Entities 17 National Russia Republics 18 National

Brazil States 18 Regional Saint Kittsand Nevis Islands] 17 National

Canada Provinces 5/10 Regional Switzeralnd Contones 8 National

Ethiopia Regions 15 National Venezuela States 12 National

Germany Lands 19 National India States 14 Regional
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operada pela transferência da carga fiscal, por meio dos preços dos bens e dos serviços, ao 

consumidor final217. Trata-se de fenômeno de natureza jurídica e econômica (respeitada certas 

condições de mercado) típico dos tributos indiretos, fundamento de validade da assertiva de que 

o ônus da exação não deve ser suportado pelo contribuinte de direito (industrial, comerciante 

ou produtor), mas pelas famílias (contribuinte de fato) e, em certos casos, pelas empresas 

quando na condição de consumidor final. Daí se extrai a neutralidade fiscal (não interferência 

nas relações de mercado e concorrência), ideal para os mercados nacionais e internacionais.  

O sistema não cumulativo brasileiro, em tese, persegue os mesmos valores dos IVAs 

europeu e latino-americanos (ideais da economia de mercado) 218, a saber: 

 (i) neutralidade – o imposto não deve gravar a força econômica industrial, comercial ou 

produtora, portanto deve ser indiferente tanto na competitividade e concorrência como na 

formação de preços de mercado com a neutralização da carga tributária anterior. A neutralidade 

também se manifesta com a isonomia na tributação entre os bens e os serviços nacional e 

estrangeiro, bem como nas exportações; 

(ii) onerosidade exclusiva do consumo – não se onera a produção ou o comércio, a repercussão 

jurídica é nota característica do IVA, típico tributo indireto que traslada ao consumidor final o 

ônus do gravame. Visa a alcançar a capacidade contributiva objetiva que se reflete no consumo 

de bens e de serviços. A tributação sobre o consumo dificilmente perseguirá a capacidade 

contributiva subjetiva (critério pessoal). A equidade fiscal, nesse particular, será praticada 

mediante o preceito da seletividade, segundo o qual as alíquotas do imposto serão majoradas 

para os produtos supérfluos (não essenciais) e minoradas para os produtos essenciais (mínimo 

existencial);  

(iii) rentabilidade e produtividade fiscal – os tributos plurifásicos antecipam o que seria devido 

apenas na fase final do consumo (vantagens financeiras), além de colocar todos os agentes 

econômicos das diversas etapas da industrialização, distribuição e circulação como 

responsáveis pela arrecadação (diluição do risco da insolvência); 

(iv) princípios da origem e do destino – constante dialética que gira em torno da definição legal 

e política acerca do ente tributante credor do imposto: origem (Estado produtor) ou destino 

(Estado consumidor). Enquanto na Europa ainda se preserva o princípio do destino219, no Brasil, 

                                                           
217 (BALEEIRO, 2015, p. 616). 
218 Ibid., p. 617. 
219 Num modelo federalista com unificação dos IVAs nacionais, fará todo o sentido adotar um princípio puro de 

tributação na origem, de acordo com o qual o IVA é liquidado no Estado Membro (EM) de origem, nas condições 
nele vigentes, concedendo-se o direito à dedução no Estado de Destino. Esse modelo puro pressupõe, obviamente, 
uma grande harmonização das taxas do imposto, pelo que se dispensa a existência de uma câmara de 
compensação. Mas há que ser realista. Estamos longe de tal modelo político, pelo que será impossível, por ora, 
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a opção política foi pela tributação na origem, salvo exceções constitucionais que impõem a 

cobrança do imposto no destino como forma de equilibrar as relações financeiras entre os 

Estados-membro. No caso das exportações, foi acolhido o princípio do destino, assegurada a 

manutenção dos créditos fiscais na origem220. 

Ante o exposto, passadas mais de cinco décadas da implantação do IVA no mundo, há 

estudos suficientes para identificar o conceito núcleo material da tributação sobre valor 

agregado. A partir desse conceito central, abrem-se as possibilidades jurídicas para escolha 

política do governo (Estado-legislador) acerca da opção que melhor se adeque às pretensões da 

sociedade governada e à realidade social.  

Dessa forma, a fim de demonstrar a estrutura da não cumulatividade e delimitar as 

possibilidades jurídicas para efeito de sua utilização, adotar-se-ão as seguintes definições:  

(a) IVA-ideal: o conceito surge do exame acurado dos fatos sociais e econômicos (do ponto de 

vista técnico-científico) que fornecem elementos necessários para a conformação jurídica do 

instituto221. Têm-se na incidência plurifásica e não cumulativa o cerne da exação sobre o valor 

agregado, cuja tributação se inicia na etapa da produção e se encerra na fase do consumo 

final222. O pressuposto básico é eliminar a cumulatividade tributária nos diversos elos da cadeia 

econômica. A riqueza tributada na etapa anterior não pode sofrer novo gravame, o que se 

admite, do ponto de vista técnico, é onerar a parcela acrescida pelo agente econômico em cada 

elo da cadeia, o que se logrou chamar de valor agregado. A doutrina denominou de IVA-tipo 

consumo, com amplo direito ao crédito desde que as operações e prestações subsequentes sejam 

tributadas.  

Cita-se o caso prático do estabelecimento industrial que comercializa um produto com 

preço de venda de $ 1000 unidades monetárias, sujeito a cobrança da exação à alíquota de 10%, 

o IVA-débito será de $100. Considerando que foram necessários inputs223 de bens e de serviços 

gravados na etapa anterior à alíquota de 10%, com preço de aquisição de R$ 200, o IVA-crédito 

                                                           
a adoção de um princípio da origem puro. [...] A passagem a um regime de tributação na origem com um 
mecanismo de câmara de compensação nos termos propostos pela Comissão, não agrada, naturalmente, aos 
Estados-Membro importadores líquidos.  (PALMA, 2006, p. 44). 

220 CRFB/88, art. 155, §2º, X. 
221 Um fato comporta a possibilidade efetiva de verificação (ciência). Essa possibilidade de averiguação traz o fato 

para uma dimensão coletiva, todos devem poder verificar. Fato é aquilo que se torna incontroverso, independente 
de opiniões. Assim, o conceito ora construído adveio do exame técnico-científico acerca da dimensão do instituto, 
delimitando os exatos contornos de sua compreensão no âmbito econômico, social e jurídico. 

222 Se o tributo grava uma única etapa em toda a cadeia circulatória (sendo monofásico), não seria tecnicamente 
correto nominá-lo imposto sobre valor agregado. (MOREIRA, 2012, p. 75).  

223 O dicionário Houaiss (2009, p. 1087-1092) define input como insumo, cada uma dos elementos necessários 
para produzir mercadorias ou serviços (matéria-prima, equipamentos, capital, horas de trabalho etc.). 
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será de $20. Nesse caso, com o cotejo entre o IVA-débito ($100) e o IVA-crédito ($20) apura-

se a quantia devida ao cofre público ($ 80). Essa é a sistemática de apuração. 

  É inequívoca assertiva que o crédito fiscal representa a instituição jurídica que confere 

concretude a não cumulatividade, ao assegurar que o ônus do imposto incidente nos estádios 

antecedentes seja repassado ao consumidor final. A negativa ao crédito importa em efeito 

cascata, quebra da neutralidade, onerando o investimento e a atividade empresarial, contrário 

ao arquétipo do tributo não cumulativo.  

 Notória é a compreensão desse instituto exarada por Moreira (2012, 73): 

O valor agregado stricto sensu é calculado apenas no método de adição. Assim, pode-
se dizer que a forma mais adequada para o cálculo do IVA (do ponto de vista 
puramente teórico) seria a soma dos dispêndios do contribuinte para a produção de 
mercadoria ou prestação de um serviço – que, aliado ao seu lucro, informarão o 
montante acrescido à operação ou prestação. Este acréscimo corresponde ao valor 
agregado que, então, será submetido à alíquota prevista em lei. Todavia, as 
dificuldades práticas na implantação do método de adição tornaram-no pouco 
utilizado. Não há IVA de abrangência nacional calculado pela sistemática aditiva 
(exceto para setores específicos, como é o caso do IVA devido pelas instituições 
financeiras em Israel e na Argentina). Em nível estadual podemos apontar os Estados 
norte-americanos de Michigan e New Hampshire, que adotam desde 1976 e 1993, 
respectivamente. 
 

Na mesma direção assinala Gutiérrez (2009, p.17, tradução nossa): 

[...]. Com efeito, o imposto sobre valor adicionado recai sobre o valor agregado em 
cada fase, em outras palavras, que pode ser calculado de acordo com o método do 
produto nacional ou o método da renda nacional. O certo é que a onerosidade grava o 
fornecimento de bens e serviços ou é arcado pela renda dos fatores de produção224. 
 

É possível concluir que o núcleo do tributo tipo IVA reside na imposição do ônus 

tributário sobre o valor acrescido em cada etapa do ciclo de produção, de distribuição e de 

comercialização de bens e serviços ou algo muito próximo. O instituto do crédito fiscal surgiu 

como opção, dentre as possíveis, para anular a sobreposição do imposto sobre imposto e, assim, 

amenizar o peso da carga tributária sobre o capital investido (patrimônio da sociedade). 

Corroborando a existência da teoria do IVA-ideal, o ministro JOAQUIM BARBOSA, 

em julgamento do STF225, negou provimento ao pedido de uma indústria do ramo de bebidas 

em ter garantida a legitimidade dos créditos de ICMS relativos ao consumo de energia e de 

serviços de telefonia. Na oportunidade, o magistrado argumentou que, a despeito dos 

                                                           
224 [...] En efecto, el impuesto al Valor Agregado recae sobre el valor agregado en cada etapa, sea que este puede 
calcularse bajo el método del producto nacional o el método de la renta nacional. Lo cierto es que la onerosidad 
está presente en la oferta de bienes y servicios o en el pago de la renda a los factores de producción. 
225 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 477470/PR. Relator: 

Ministro Joaquim Barbosa. Brasília. J. em 14/09/2010. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=615250>. Acesso em: 01 fev. 2017. 



77 

contribuintes insistirem em assemelhar o ICMS ao modelo ideal do IVA, sem prejuízo dos  

méritos econômicos e de justiça fiscal, tal pretensão não teve ressonância na CRFB/1988. 

(b) IVA-real ou IVA-posto: positivado pela ordem jurídica226, à medida que for menor a 

restrição ao crédito fiscal, maior será a aproximação ao conceito do IVA-ideal. Em sentido 

oposto, a restrição ao crédito implicará efeito cumulativo da exação. 

Outra área de contato entre o IVA europeu e o ICMS consiste na base de incidência da 

norma jurídica. Os citados gravames incidem sobre os fatos, atos ou negócios jurídicos relativos 

às operações mercantis com bens e serviços, sendo que o campo de incidência do IVA é mais 

amplo que o do ICMS, abarcando diversas atividades (e.g. locação, arrendamento etc.) não 

alcançadas pelo imposto brasileiro. Certo, portanto, que tais exações não incidem, exatamente, 

sobre o valor agregado, mas algo próximo, dessa forma, tal expectativa é alcançada com a 

operacionalização do método da subtração indireta (imposto contra imposto)227.   

A imposição sobre o valor agregado opera-se com a apuração do tributo devido. Sem 

pretensão de esgotar o tema, cabe sublinhar que, no âmbito das legislações do IVA da União 

Europeia (UE), em que pese a coexistência de diversas ordens jurídicas dos países-membro, a 

harmonização228 é perseguida pelas Diretivas do Conselho da Comunidade Europeia229, no qual 

prevalece a regra da unanimidade nas votações das matérias. De forma semelhante, no Brasil, 

as deliberações no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), requerem 

                                                           
226 Ainda que inclua operações lógicas, a incidência da norma não prescinde dos critérios presentes na 

hermenêutica jurídica, o operador do direito precisa, a partir das situações concretas, aplicar a elas a categoria 
jurídica e seu conceito. 

227 A essa conclusão chegaram os participantes do Simpósio de Estudos Tributários realizado pelo Centro de 
Extensão Universitária em 1978. Ao analisar o fato gerador do ICM, cuja nota essencial é a não cumulatividade, 
o Plenário formou opinião de que “o valor acrescido não é circunstância componente da hipótese de incidência 
do ICM”. O princípio constitucional da não cumulatividade consiste, tão somente, em abater do imposto devido 
o montante exigível nas operações anteriores, sem qualquer consideração à existência ou não de valor acrescido 
(MARTINS apud MOREIRA, 2009a, p. 68). Com a ênfase merecida, Gutiérrez (2009, p.29) assim esclareceu: 
Las legislaciones latinoamericanas y las europeas, estas últimas basadas en la Directiva Nº 2006/112/CE que 
substituye a la Sexta Directiva de la CE, describen ciertos operaciones de cambio de bienes y servicios (entrega 
de bienes, prestación de servicios) como hechos jurídicos gravados con el IVA. Ello da pie a sostener que el 
presupuesto de hecho del tributo está dado por cada operación señala por la Ley como generadora de la 
obligación tributaria. No solo eso, sino que la base imponible, la alícuota y el devengo del impuesto giran en 
torno a hechos jurídicos concretos señalados como operaciones gravadas. Así, los elementos esenciales de la 
estructura jurídica del tributo, tales como el hecho gravado, la base imponible, la alícuota y el devengo, están 
construidos sobre operaciones concretas.  

 [...] La obligación tributaria se originaría como consecuencia de realizarse la operación prevista como gravada 
por la Ley, Su objeto seria la cuantía equivalente al importe repercutido a terceros. La determinación prevista 
por la Ley, sea mensual, trimestral o cualquier otra periodicidad. 

228 As questões de interpretação sobre a aplicação do sistema comum do IVA são debatidas no Comitê do IVA, 
tendo em vista a respectiva harmonização. A prática corrente consiste no fato que os resultados dos debates 
traduzem-se em orientações, aprovadas por unanimidade. Todavia, o Comitê do IVA não tem competência que 
lhe permita tornar vinculativas essas orientações (PALMA, 2006, p. 170). 

229 (GUIMARÃES, 2007, p. 56). 
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decisão unanime para aprovação de quaisquer exonerações ou benefícios fiscais do ICMS230. 

 A despeito dos Estados e o Distrito Federal possuírem poderes para instituir e cobrar o 

ICMS, a Constituição de 1988 outorgou competência à lei complementar nacional para 

disciplinar os aspectos gerais tributários, o sistema da não cumulatividade e assegurar a 

uniformização infraconstitucional. Na seara judicial há instrumentos legais que visam a 

uniformizar o entendimento jurisprudencial na aplicação da norma, são eles: súmulas 

vinculantes, os recursos repetitivos e a repercussão geral. Na União Europeia, compete ao 

Tribunal de Justiça Europeu a tutela judicial referente às contendas tributárias travadas acerca 

da cobrança do IVA pelos países-membro, decorrentes do conflito entre as legislações locais.  

 O IVA, harmonizado ao longo dos anos pela UE231, caminhou na direção do amplo 

direito à dedução. Foram reduzidas ou quase eliminadas as poucas restrições ao crédito devido 

à harmonização das legislações de cada país-membro. A aquisição de bem do ativo imobilizado 

da atividade econômica do contribuinte gera direito ao crédito integral e imediato (IVA tipo 

consumo). As exigências para fins do crédito são: (a) as operações e as prestações sejam 

oneradas pelo imposto e (b) os bens e serviços sejam empregados na atividade empresarial. Não 

é admitido o crédito relativo a bens ou serviços utilizados fora da atividade econômica, ou seja, 

alheios às atividades da empesa (non business).  

 No tocante ao ICMS, a legislação infraconstitucional, apesar das críticas dos 

especialistas, ao longo dos anos, denota importante evolução. De início, a legislação 

complementar232 estabelecera rígidas restrições ao crédito, o que levou a doutrina a denominar 

de núcleo mínimo da não cumulatividade. Admitia-se apenas crédito decorrente da aquisição 

de bens que: (i) fossem consumidos, de forma imediata e integral, no processo produtivo ou (ii) 

integrassem o produto final na condição de elemento indispensável a sua composição.  

Para efeito do crédito fiscal, sempre esteve presente a condição sine qua non que as 

operações e as prestações subsequentes fossem gravadas pelo imposto. 

No ano de 1996, com advento da regulação pela lei Kandir, ampliou-se a possibilidade 

de credito, pois, segundo a doutrina, foi introduzido o critério da essencialidade e vinculação 

                                                           
230 CRFB/88, art. 155, §2º, inciso XII, alínea “g” c/c LC nº 24/1975. Os demais atos firmados no âmbito do 

CONFAZ têm por base legal o art. 199 do CTN. 
231 As características básicas do IVA estão delineadas na Primeira Diretiva e podem ser resumidas em: imposto 

sobre consumo de bens e serviços, multifásico, não cumulativo, cuja base de cálculo é o respectivo preço dos 
bens e dos serviços. A segunda Diretiva pormenorizou vários aspectos relativos à incidência do imposto, no 
entanto, a harmonização das legislações dos países-membro foi alcançada pela Sexta Diretiva, em 17 de maio de 
1977. Em seguida, foi substituída pela Diretiva 112, de 1º de janeiro de 2007, responsável por reunir as diversas 
disposições sobre o IVA que estavam esparsas, tornando-se espécie de lei básica da União Europeia a respeito 
desse imposto (MIGUEL, 2015, p. 30). 

232 Convênio ICM nº 66, de 14 de dezembro de 1988, art. 31. 
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do insumo à atividade-fim do estabelecimento. Não se exige mais a incorporação ao produto 

final ou consumo integral e imediato no processo produtivo233, assertiva controversa na ótica 

das Fazendas Estaduais. Com a novel legislação complementar, passou-se a admitir créditos 

de: (a) bens do ativo permanente destinado à atividade fim do estabelecimento e (b) bens de 

uso ou consumo, com data protraída para 1º de janeiro de 2020234.  

Permanece vedada a dedução do imposto sobre bens alheios à atividade do 

estabelecimento, sendo que essa restrição justifica-se pela lógica intrínseca à tributação sobre 

o consumo, segundo a qual os impostos indiretos não cumulativos devem onerar o consumo. 

Portanto, quando o contribuinte atua como consumidor final, a regra é a negativa ao crédito. 

 É conhecida a posição de parte da doutrina ao afirmar a flagrante inconstitucionalidade 

das restrições, material e temporal, impostas pela legislação complementar ao crédito fiscal, 

carecendo de fundamento de validade na Lei das Leis.  

Nessa senda, o crédito fiscal encerra valioso critério para classificar o tipo de IVA 

consoante a maior ou menor direito conferido pelo legislador: 

(i) IVA Produto Bruto: não admite deduzir os créditos do imposto na aquisição de bens de 

capital, ou seja, veda-se o crédito de bens do ativo permanente. Permite apenas o crédito de 

bens que se incorporem fisicamente ao produto final.  

(ii) IVA Líquido: subdivide-se em IVA-consumo e IVA-renda. Em ambos os casos, há direito 

ao crédito de bens do ativo permanente: se a dedução for imediata e integral, tem-se o IVA-

consumo; se a compensação for pró-rata die, considerando a vida útil do bem, o tipo será IVA-

renda.  

Conforme já assinalado, os países-membro da UE positivaram o IVA tipo consumo, 

enquanto, no Brasil, a opção política foi pelo IVA tipo renda235, que somada às restrições ao 

crédito (bens de uso ou de consumo etc.) poderia simbolizar o IVA tipo Brasil (ICMS)236.  

Independentemente do modelo de IVA implantado, não se admite o crédito decorrente 

aquisição de mercadoria e de serviço alheios à atividade do estabelecimento237. Recorda-se o 

exemplo da aquisição de veículo de transporte pessoal e das despesas de executivos com 

restaurantes que, por presunção legal (juris et de jure), são considerados alheios à atividade do 

estabelecimento, impedindo o crédito do imposto.   

                                                           
233 LC nº 87/96, art. 20, §1º. 
234 LC nº 138/2010. 
235 LC nº 87/96, art. 20, §5º. 
236 LC nº 87/96, art. 33, I, alterado pela LC nº 138/2010, “somente darão direito de crédito as mercadorias 

destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2020”. 
237 LC nº 87/96, art. 20, §§1º e 2º. 
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 Assim, a não cumulatividade tributária posta importará em menor ou maior restrição do 

direito ao crédito conforme a escolha política pelo tipo de IVA (produto, consumo, renda), 

sendo certo que, em termos globais, o IVA consumo é o regime mais adotado pelos países238. 

Toda aquisição tributada gera direito ao credito – exceto a compra de bens alheios à atividade 

empresarial (non business). 

 À luz da regra jurídica do crédito fiscal, segundo a doutrina nacional239 pode-se 

classificar os tributos plurifásicos não cumulativos em dois regimes de apuração do imposto :  

(i) Regime de crédito financeiro: amplo direito à dedução do imposto nas aquisições de 

insumos, bem do ativo imobilizado e de uso ou consumo, ou seja, gastos incorridos no processo 

produtivo para obtenção do produto final ou serviço. Exige-se que as operações e prestações 

sejam tributadas. 

(ii) Regime de crédito físico: o critério do contato físico dos insumos (matérias-primas e 

produtos intermediários) com produto final é a condição necessária para autorizar o crédito. 

Exige-se a incorporação ao bem acabado ou o consumo imediato e integral no processo fabril. 

 O IVA Brasileiro (ICMS) passou por profundas alterações no plano da legislação 

infraconstitucional, amplamente questionada pelos contribuintes e pela doutrina, motivados 

pelas restrições inseridas no texto infraconstitucional. Com forte influência do antigo imposto 

federal sobre o consumo (IC), atual IPI, a legislação de regência do ICM, hoje ICMS, trilhou 

inicialmente caminho restritivo do crédito físico. Apenas com a vigência da LC nº 87/96 foi 

inaugurado o regime de crédito financeiro, permitindo o abatimento do imposto na aquisição 

de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso ou consumo do estabelecimento, este último 

com data postergada para exercício do direito. 

Apesar do processo contínuo de harmonização da legislação dos países-membro da UE, 

ainda persistem diferenças entre elas, a saber: diferentes alíquotas, várias exceções temporais 

que denotam um longo caminho a ser percorrido para se conseguir um imposto sobre consumo 

totalmente harmonizado240. 

No tópico seguinte, examina-se a natureza jurídica do instituto da não cumulatividade 

positivado pelo Direito brasileiro. Norma que foi alçada ao patamar de princípio constitucional, 

de cujo conteúdo material extraem-se valores que orientam todo o sistema jurídico como a 

limitação ao poder de tributar, por exemplo. Estuda-se também a sua relação com os outros 

postulados jurídicos. 

                                                           
238 (MOREIRA, 2012, p. 76). 
239 (BALEEIRO, 2015, p. 421). 
240 (MIGUEL, 2015, p. 30). 
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CAPÍTULO III - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO 
ICMS 

O Sistema tributário brasileiro é o mais pormenorizado sistema dos países civilizados, 
em nível de disposições constitucionais. Por essa razão, colocou o constituinte, à 
disposição do Fisco, um arsenal tributário fantástico, com inúmeras possibilidades de 
imposição [...]. Mas também reconheceu direitos ao contribuinte ofertando-lhe 
garantias para que todos os princípios lá expostos fossem assegurados. (MARTINS, 
2007, p. 177-178). 
  

É cediço que o Direito posto consiste num complexo de normas jurídicas válidas em um 

Estado241. Para interpretá-lo, o operador deve buscar orientação nos princípios constitucionais, 

explícitos e implícitos, representativos de valores tutelados pelo ordenamento jurídico.  Nessa 

condição, no Estado Democrático de Direito o poder é autolimitado e exercitado dentro de 

princípios que racionalizam a ação soberana242.  

Assim, na hierarquia mais elevada do sistema jurídico está a Carta Política de 1988, 

composta pelo plexo de normas que regem, dentre outras questões, a repartição dos poderes, os 

direitos coletivos e individuais, bem como corporifica os princípios fundamentais do 

ordenamento jurídico pátrio243. Nesse conjunto, destacam-se os superiores preceitos normativos 

que, em função dos caros valores patrocinados, requer observância por todo o sistema de 

normas jurídicas, denominados de sobreprincípio ou sobreprimado244. São eles: os princípios 

federativo e republicano245. Este último, em apertada síntese, define a forma de governo do país 

                                                           
241 (CARVALHO, P., 2016, p. 33). 
242 No estado federal, há que se distinguir soberania e autonomia e seus respectivos titulares. Houve muita 

discussão sobre a natureza jurídica do estado federal, mas resta definido como a pessoa política reconhecida pelo 
Direito Internacional, como único titular da soberania, com poder supremo consistente na capacidade de 
autodeterminação. Os estados federados são titulares tão só de autonomia, compreendida como governo próprio 
dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição Federal. (SILVA, J., 2005, p.100). 

243 O uso dos termos princípios, axiomas, preceitos, postulados e primados busca denotar as normas jurídicas 
carregadas de forte conteúdo axiológico, que imprimem valores jurídicos informadores da compreensão de todo 
o sistema do direito posto. Os princípios podem ser desdobrados de acordo com o conteúdo e a forma de 
exteriorização, em linhas gerais ou específicos, e expressos ou implícitos. Para Carvalho, P. (2008, p. 293): 
“princípio é o nome que se dá as regras do direito positivo que introduzem valores relevantes para o sistema, 
influindo vigorosamente sobre orientação de setores da ordem jurídica”. 

244Princípios que operam para a realização de outros princípios superiores na escala hierárquica. Todo princípio 
atua para implantar seus valores. Há, contudo, um conjunto de princípios para realizar, além dos respectivos 
conteúdos axiológicos, princípios de maior hierarquia, aos quais chamaremos de sobreprincípios ou 
sobreprimado. Entre eles está o da segurança jurídica.  (CARVALHO, P., 2003, p. 165). 

245 O princípio republicano não é meramente afirmado como simples projeção retórica ou programática. É 
desdobrado em todas as suas consequências ao longo do Texto Constitucional: inúmeras regras dando conteúdo 
exato e precisa extensão da tripartição do poder; mandatos políticos e sua periodicidade, implicando alternância 
de poder; responsabilidade dos agentes públicos, proteção às liberdades políticas; prestação de contas, 
mecanismo de fiscalização e controle do povo sobre o governo, tanto na esfera federal como na estadual e 
municipal; a própria consagração do princípio federal e da autonomia municipal. Tudo isso aparece, formando a 
contextura constitucional como desdobramento, refração, consequência ou projeção do princípio, expressões 
concretas de suas exigências. (ATALIBA, 1985, p. 2-3). 
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e seus elementos constitutivos - voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 

poderes, os direitos e garantias individuais.  

O federalismo representa a forma do Estado e a sua estrutura descentralizada, com 

autonomia político-financeira dos Entes Políticos de Direito Constitucional Interno246. Não há 

permissão para secessão, visto prezar pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e 

dos Municípios, que juntos formam a República Federativa do Brasil247. O pacto federativo, 

somado à autonomia municipal,248 traz importantes implicações na seara tributária, tanto do 

ponto político-financeiro, como no plano normativo.  

No âmbito do primado federativo, o Poder Constituinte esculpiu seus contornos: (i) 

descentralização política; (ii) coexistência de ordens jurídicas distintas (nacional, central e 

regionais249), mediante participação das entidades políticas parciais na vontade criadora da 

ordem jurídica total (representados no Congresso Nacional); (iii) vedação da edição de emenda 

constitucional250 tendente a abolir a forma federativa de Estado251; (iv) autonomia dos entes 

políticos federados252, núcleo central desse axioma, materializado com a repartição das 

competências constitucionais253, sendo defeso à União, em que pese a legitimidade para legislar 

                                                           
246 A Federação brasileira – assinala Ferraz JR.; Greco (2011, p. 1): “resultou de um movimento histórico de 

centrifugação [...]. O país não nasceu federativo. As antigas províncias, entidades preponderantemente 
administrativas, transformaram-se imediata e diretamente em Estados. Não houve, entre nós, um processo 
centrípeto, de agregação, com a decisão de entidades independentes de se associarem politicamente. O poder 
central, preexistente, é que assumiu a forma federativa. Assim, enquanto no caso de agregação, a distribuição de 
competência é, analiticamente, controvertida, no Brasil deve-se partir, historicamente, de uma hegemonia do todo 
para a constitucionalização das competências parciais. Este processo de federalismo, não obstante, mostra uma 
passagem progressiva de uma tônica segregacionista, com a insistência na autonomia das unidades parciais, para 
um federalismo orgânico, com a tônica de cooperação”. 

247 Com a Constituição Federal de 1891 (arts. 1º, 2º, 3º, 6º, alínea f e art. 63) foram instituídos os Estados-Membro, 
regidos pelas suas próprias Constituições e leis, respeitados os princípios constitucionais da União. Assim, a 
Federação pressupunha a existência de várias ordens jurídicas autônomas, mas relacionadas com o Governo 
Central, o que acontece até os dias atuais. 

248 CFRB/88, arts. 1º, 18 e 30. 
249 No Estado brasileiro coexistem de forma harmônica e coerente diversas ordens jurídicas, a saber: (i) nacional 

ou total - compreende o próprio Estado Federal (total), com soberania no quadro internacional das nações, que 
legisla, internamente, mediante leis nacionais; (ii) central e regionais - são ordens parciais, respectivamente, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todas sob o manto da Carta Suprema (CRFB/88, arts. 
21, 22, 23, 24, 32, §1º, 153, 154, 155).  

250 CRFB/88, art. 60, §4º, I. 
251 É defensável, portanto, interpretar o Princípio Federativo, enquanto cláusula pétrea, como norma dirigida ao 

legislador infraconstitucional de todas as entidades que compõem o pacto federal (Congresso Nacional, 
Assembleias Estaduais, Câmaras de Vereadores, Câmaras Distritais) e, também, ao Constituinte derivado, no 
sentido de impedi-los de desconstituir, ofender, macular, ameaçar ou simplesmente flexibilizar a divisão de 
competências estruturada na Constituição Federal e a correspondente atribuição de poder político (autonomia) 
feita em benefício de cada um dos entes federados (BERTI, 2007, p. 84-85). 

252Ensina Carrazza (2011, p. 155) que “o próprio pórtico da Lei Maior revela – o Federalismo – com seu 
consectário conatural, que é autonomia dos entes federativos – dá a tônica do Estado Brasileiro”. 

253 O limite de validade e eficácia das leis nacionais contém-se na própria Constituição Federal, não só quando à 
materialidade, mas também no que atina à impossibilidade jurídica de violarem a autonomia dos entes periféricos, 
limitando seus poderes tributários. (MELO, 2012, p. 15). 
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sobre normas gerais, invadir a competência de outro ente federado254. 

Enquanto os elementos supracitados constituem a Federação brasileira, há outros 

requisitos imprescindíveis à manutenção da forma de Estado. São eles: a) rigidez constitucional 

e b) a definição de órgão constitucional incumbido do controle de constitucionalidade. Esse é 

o papel do Poder Judiciário por meio do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e 

garantidor do equilíbrio da federação. O STF tem competência para solucionar os conflitos 

entre os entes da federação, julgar, em recurso extraordinário, validade de lei local contestada 

em face de norma federal (nacional)255. 

No compasso do preceito republicano, estão insertas a edição e a intelecção dos demais 

comandos constitucionais, numa autêntica coerência e sistematização do ordenamento jurídico, 

repelindo o arbítrio no exercício do poder e o favorecimento de setores da sociedade, na 

aplicação dos princípios da igualdade e da legalidade 256. O postulado da república compõe o 

conjunto ordenado e sistemático de normas, constituído em torno de princípios coerentes e 

harmônicos em função de objetivos socialmente consagrados257.   

O princípio da igualdade protege as pessoas públicas estatais, de modo que, sendo entes 

políticos iguais, hão de merecer tratamento isonômico, vedada qualquer discriminação258. A 

igualdade decorre da autonomia existente entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

sem nenhuma hierarquia259.  

Verifica-se, portanto, que a autonomia representa um dos pilares da Federação, por 

assegurar a autoconstituição, a autolegislação, o autogoverno, a autoadministração e a 

autonomia financeira. No que diz respeito a autonomia financeira, o princípio da legalidade, 

comando assimilado pela Carta Soberana, enraizado em todo Direito positivo (art. 5º, II do 

Estatuto Magno), tem relevo no campo tributário em face da necessidade impostergável da lei 

para exigir ou aumentar tributo (Art. 150, I da Lei Suprema).  

É inegável que a principal fonte de receita dos Entes Políticos de Direito Constitucional 

Interno concentra-se na cobrança de tributos, inerente à autonomia financeira. Nessa coalisão, 

o poder constituinte originário reservou aos entes federados competências tributárias – 

privativa, comum e residual. A primeira, a privativa, é voltada aos impostos, enquanto a 

                                                           
254 Segundo Dallari (2007, p.25): “O reconhecimento desse poder de fixar sua própria escala de prioridades é 

fundamental para a preservação da autonomia de cada governo. Se um governo puder determinar o que o outro 
deve fazer [...], desaparecem todas as vantagens da organização federativa.”. 

255 CRFB/88, art. 102, I, “f” c/c art. 102, III,” d”. 
256 (MELO, 2012, p. 17). 
257 (ATALIBA, 1968, p.8). 
258 (BALEEIRO, 2015, p. 189). É importante consignar que a doutrina repele o privilégio de ordem constante no 

art. 187, parágrafo único, do CTN (CARVALHO, P., 2003, p. 169). 
259 (MELO, 2012, p. 15). 
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segunda, comum, refere-se às taxas e as contribuições de melhoria, ambas sob o poder-dever 

dos Governos (federal, estadual, distrital e municipal). A última competência, a residual, foi 

atribuída apenas à União, a quem se permitiu criar novos impostos ou contribuições sociais, 

não cumulativos, não previstos na Constituição260. 

O sucinto introito tem o objetivo de apresentar os fundamentos jurídicos que sustentam 

a afirmativa acerca do vínculo existente entre os princípios constitucionais da república, 

federação e da não cumulatividade do ICMS. Esse axioma tributário tem por função garantir a 

neutralização da carga tributária sobre os preços praticados no mercado, preservar a unidade 

econômica, política e geográfica do território nacional, e, também, assegurar direitos e garantias 

individuais, características que o elevam à natureza de cláusula imodificável261. 

Aprofunda-se o tema. A não cumulatividade constitui o núcleo do ICMS, típico imposto 

sobre consumo, plurifásico, que deve onerar o consumidor final, ou seja, em face da repercussão 

jurídica do tributo, o ônus da carga fiscal traslada entre os diversos estádios da cadeia 

econômica até a derradeira etapa, quando chega ao consumidor final.  É claro, portanto, o efeito 

da neutralidade da imposição, tanto na formação dos preços, como na livre concorrência (o 

imposto deixa de ser instrumento de concorrência, que passa a dar ênfase aos fatores de 

produção como a mão obra, o trabalho, o capital e a tecnologia)262.  

Leciona Baleeiro (2015, p. 199) que: “um bom imposto de mercado será aquele que não 

descaracterizar a formação dos preços de mercadorias e serviços, sendo suportado pelo 

consumidor final”. O autor enfatiza que algumas medidas são aclamadas como essenciais para 

alcançar a neutralidade, tais como, a não cumulatividade dos impostos plurifásicos, o controle 

dos benefícios fiscais e o combate à sonegação. 

Não há dúvida que o constituinte, ao estatuir o preceito da não cumulatividade, buscou 

eliminar os efeitos negativos da tributação plurifásica cumulativa, assegurar a neutralidade do 

ICMS e do IPI, e prevenir o desequilíbrio de mercado263. A partir da aplicação efetiva do 

princípio supracitado, evitar-se-á deformação dos preços e o falseamento da concorrência (pois 

as empresas passam a concorrer, entre si, por motivos técnicos, comerciais, e não por razões 

tributárias), com natureza de verdadeiros tributos de mercado, ideais e neutros264. 

                                                           
260 CRFB/88, art. 154, I c/c art. 195, §4º. 
261 CRFB/88, art. 60, §4º. 
262 Alcança-se a neutralidade quando a tributação se torna indiferente tanto na competitividade e concorrência 

como na formação de preços de mercado. O tributo não pode interferir na decisão do contribuinte (investidor), 
com risco de fragilizar a unidade econômica nacional.    

263 CRFB/88, art. 146-A. “Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo 
de prevenir os desiquilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas 
de igual objetivo”. 

264 (BALEEIRO, 2015, p. 529). 



85 

No Brasil, os princípios da não cumulatividade e da cobrança do ICMS na origem, 

constituem comandos voltados à integração e a unidade político-econômica do território 

nacional265. Tais normas jurídicas promovem a livre circulação dos produtos e dos serviços 

entre as Unidades Federadas e asseguram a livre concorrência.  

Com a cobrança do tributo na origem, as mercadorias e os serviços circulam livremente, 

sendo o imposto incorporado ao preço, inexistindo interrupção no ciclo econômico das 

operações do produtor até o consumidor final266.   

Para a neutralização do imposto cobrado na origem, e assim não impactar a integração 

do mercado, é imprescindível que, à luz da não cumulatividade, o estado de destino aceite o 

crédito fiscal, compensando com a exação devida no destino (princípio da aceitação mútua dos 

créditos). De acordo com John Wilkins (1991), a cobrança do tributo na origem é a mais 

evoluída do ponto de vista de uma integração político-econômica, mas, em contrapartida, é 

forma complexa, porque exige um rigoroso controle interno sobre os incentivos e demais 

benefícios267. 

Como se sabe, diante das desigualdades existentes entre as regiões do País, o 

constituinte originário não se furtou em fixar regras constitucionais que atenuassem essa 

realidade econômica. Foram estabelecidas medidas intrínsecas ao ICMS: (i) criou-se a 

compensação entre os Estados, por meio das alíquotas interestaduais diferenciadas, definidas 

pelo Senado Federal268, aplicáveis às operações e prestações interestaduais que destinem bens 

a contribuinte do imposto; outorgou-se, ao Estado de destino, a cobrança da diferença entre as 

alíquotas interna e interestadual269; (ii) flexibilizou-se, aos Estados, a definição das alíquotas 

internas dentro do limite mínimo fixado para às interestaduais270; (iii) limitou-se a competência 

                                                           
265 Não é escopo de estudo o exame das vantagens e desvantagens da cobrança do ICMS na origem ou no destino, 

bem como nem definir o regime mais adequado à federação brasileira. 
266 (BALEEIRO, 2015, p. 200). 
267 (apud BALEEIRO, 2015, p. 200). 
268 CRFB/88, art. 155, § 2º, IV c/c Resolução do Senado nº 22/89. Nas operações e prestações interestaduais com 

origem nos Estados das regiões do Sul e Sudeste (exceto Espírito Santo), com destino ao Distrito Federal e aos 
Estados das regiões Norte, Nordestes, Centro-Oeste e Espírito Santo, aplica-se a alíquota de 7% (sete por cento), 
e de 12% (doze por cento) nas demais hipóteses. 

269 CRFB/88, art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, com nova redação dada pela EC nº 87/2015, c/c Art. 99, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Com a alteração promovida pelo constituinte derivado, a 
norma constitucional passa a disciplinar novo formato de cobrança do ICMS nas operações e prestações 
interestaduais que destinem bens e serviços aos consumidores finais. Anteriormente, quando o destinatário fosse 
não contribuinte, o imposto era devido integralmente ao Estado de origem, sujeito à alíquota interna. Salienta-se 
que o art. 99 do ADCT fixou os diferentes percentuais crescentes ao logo dos anos, para partilhar o ICMS entre 
os Estados envolvidos (origem e destino), de modo que, a partir do ano de 2019, 100% (cem por cento) do 
imposto, em tais operações, fique com o estado de destino.  

270 CRFB/88, art. 155, §2º, VI. 
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para conceder benefícios fiscais271, sendo exigida aprovação por convênio272. 

Cumpre anotar que o princípio da origem, regra geral, para fins de cobrança do ICMS é 

excepcionado pela própria Constituição. Os casos excepcionais referem-se às operações 

interestaduais com energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos dele derivados273. Significa dizer que o ICMS será devido ao Estado de destino, onde 

ocorrer o consumo. O Brasil, também, adotou o denominado sistema misto de cobrança do 

tributo nas operações e prestações interestaduais, ou seja, parcela do imposto é devida na origem 

e a outra parte no destino. É o caso do diferencial de alíquota do ICMS (ativo permanente e 

material de uso ou consumo) devido, pelo contribuinte, ao Estado de destino, enquanto o estado 

de origem fica com o imposto da operação interestadual. 

Por outro lado, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, 

lubrificantes e combustíveis - a despeito de possuírem a mesma composição química do 

petróleo e seus derivados, lubrificantes e combustíveis, por força da EC nº 33/2001, o ICMS 

será devido ao Estado de origem, ou seja, o imposto caberá ao Estado produtor 274. Dessarte, 

vigoram no Brasil, para os fins de cobrança do ICMS, os princípios da origem (regra geral), do 

destino e o misto (repartição).  

O princípio do destino também se aplica às exportações. O mercado repele a exportação 

de tributos, sob pena de se anular a competitividade dos produtos nacionais no cenário 

internacional. É por meio da imunidade tributária que se impede a cobrança do imposto na 

origem. Sendo certo que, quando do ingresso da mercadoria ou serviço no território do País de 

destino, haverá a incidência dos tributos locais.  

Pode-se afirmar que ambas as regras de tributação, origem e destino, são compatíveis 

com o primado da não cumulatividade. Melhor dizendo: a técnica da não cumulatividade 

permite garantir a neutralidade tributária concernente aos preços finais.  

Não é demais repisar que a regra da não cumulatividade, surgiu no ordenamento 

brasileiro por via ordinária, na legislação do IC, atual IPI (Leis nºs 2.974/1956 e 4.502/1964). 

Com advento da EC nº 18/65, foi inserida na Constituição de 1946, assumindo a hierarquia de 

princípio constitucional. A Constituição de 1988 reconheceu a importância desse axioma por 

                                                           
271 Esses mecanismos de controle vêm falhando com a guerra fiscal entre os Estados Federados, que atuam 

exatamente sobre as alíquotas interestaduais, de modo que agressões diretas de um Estado à economia de outro 
são praticadas ao arrepio da Constituição, por meio de concessão de benefícios e incentivos unilaterais, sem 
obediência a convênios, na forma da LC º 24/75. (BALEEIRO, 2015, p. 201). 

272 CRFB/88, art. 155, §2º, XII, “g” c/c Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975. 
273 CRFB/88, art. 155, §2º, X, “b”. 
274 CRFB/88, art. 155, §4º, II e III. 
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albergar importantes valores jurídicos, dentre os quais se destacam: a limitação ao poder de 

tributar e a garantia da capacidade contributiva objetiva275.   

O instituto da não cumulatividade, em verdade, consiste no “limite objetivo voltado, 

mediatamente, a realização de valores de lídima grandeza, como o da justiça da tributação, o 

do respeito à capacidade contributiva do administrado e àquel’outro da uniformidade da 

distribuição da carga tributária”276. A norma constitucional prescreve, ab initio, o abatimento, 

em cada operação, do montante cobrado (acepção de “devido” e não “pago”)277 nas operações 

anteriores. Para o ICM [ICMS], ao contrário do IPI, o abatimento dar-se-ia nos termos da LC 
278. Aqui, constata-se, a função da norma regente do ICM [ICMS]: garantir o mínimo de 

uniformidade no âmbito nacional, tarefa atribuída ao legislador complementar.  

A delegação à legislação complementar tem fundamento jurídico no próprio pacto 

federativo, que reservou à ordem nacional, por força do estatuto maior, a definição das regras 

gerais e a busca pela uniformização da imposição do ICM [ICMS]279 no âmbito das ordens 

                                                           
275[...] “pode se avançar afirmando que a idéia de não cumulatividade é, entre nós, um princípio tributário uma vez 

que garante a observância da capacidade econômica do contribuinte” (BRITO, 2000, p. 54). 
276 (CARVALHO, P., 2015, p. 10). 
277 Para o vocábulo cobrado, a dogmática e a jurisprudência afastaram qualquer pretensão das Fazendas Estaduais 

no sentido de atribuir interpretação acerca da obrigatoriedade de o contribuinte, antes da apropriação do crédito, 
certificar se houve ou não pagamento do tributo na operação anterior. A leitura dada ao signo cobrado encontra-
se, atualmente, pacificada pelos Tribunais Superiores ao exigir apenas que haja a incidência do imposto na 
operação anterior. O sentido de cobrado restringe-se ao de incidência, sem necessidade de se comprovar – para 
a compensação – o efetivo pagamento do imposto (BALEEIRO, 2015, p. 640). E essa interpretação, que 
prevalece, é a correta. Não é exigência constitucional que o montante dedutível tenha sido efetivamente cobrado 
pelo Estado. Vale, para esse efeito, o simples direito à cobrança ou a mera possibilidade de cobrança (COÊLHO, 
1981, p. 86). Vale citar os julgados (AgRg no Resp 1065234/RS, RE 114. 878/SP e RE 111.757/SP) que 
declararam inconstitucional o regime especial criado pelo Estado de São Paulo que somente autorizava o 
creditamento quando o imposto pago pelo contribuinte-vendedor fosse efetivamente pago. BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 106234/RS. Relator Ministro Luiz Fux. 
Brasília. J. em 15/06/2010. Disponível em:< 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1065234&b=ACOR&p=true&l=10&i=5>. Acesso em 
28 jan. 2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 114. 878/SP. Relator: Ministro 
Célio Borja. Brasília. J. em 18/03/1988. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28114878.NUME.+OU+114878.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/gp24k7d>. Acesso em: 28 jan. 2017. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 111.757/SP, Relator Ministro: Célio Borja. Brasília. J. em 
04.12.1987. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28111757.NUME.+OU+111757.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/gpmfnf3>. Acesso em: 28 jan. 2017 

278 CRFB/1946, arts. 11 e 12, alterados pela Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965. 
279 Tendo em vista a importância que o constituinte deu ao mercado nacional (artigo 219) [...] admitir 

diferenciações no ICMS é aceitar a divisão do próprio mercado nacional. O ICMS é, por natureza, um imposto 
nacional; o fato de ser cobrado estadualmente não lhe retira esse caráter [...]. Daí, enfim, a exigência de 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de benefícios. Importa à ordem constitucional 
brasileira que esse imposto tenha elevado grau de uniformidade, para afastar a guerra fiscal. [...]. O legislador 
ordinário não poderá deixar de instituí-lo, nos limites de sua competência. [...]. É sim caso de exceção à regra de 
que cabe ao legislador ordinário, dentro de sua competência, decidir pela incidência. No caso do ICMS, essa 
liberdade foi suprimida pelo próprio constituinte, em prol do mercado nacional (SCHOUERI, 2016. p.251). 
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jurídicas regionais ou parciais280.  

O preceito da não cumulatividade manteve-se inalterado nas Constituições posteriores: 

CRFB/67, art. 22, V, §4º (IPI), e art. 24, II, §5º (ICM). A EC nº 1/69 manteve sem mudança o 

princípio para o IPI (art. 21, V, §3º), e para o ICM (art. 23, II). Por derradeiro, conforme já 

manifestado, a Lei Maior de 1988 consolidou a não cumulatividade daqueles tributos281.  

Ao interprete não é licito afastar-se do princípio da não cumulatividade que já define a 

própria técnica de sua realização. Segundo Baleeiro (2015), não é válido adotar critério 

discordante, visto que o operador do direito ver-se-á envolvido num cipoal de variantes 

possíveis282. Como alerta Costa, A. (1978), à primeira aproximação do conceito, muitas 

indagações podem ser feitas: serão deduzidas apenas as entradas de insumos (matérias-primas 

ou material secundário aproveitado diretamente na produção) e o valor do maquinário ou, ainda, 

a amortização do investimento feito283. 

Nesse diapasão, com a promulgação da Carta Cidadã, os operadores do direito 

depararam-se com pequena alteração na parte dispositiva do enunciado constitucional que 

passou a utilizar o termo compensação em substituição ao verbo abater. Fato esse que 

desencadeou estudos jurídicos para distingui-lo dos demais institutos da “compensação” 

previstos no Código Civil284 e no CTN285.  

Importa anotar que o vocábulo compensação foi acolhido pela norma constitucional 

como método de dedução, abatimento, cotejo entre débito e crédito para apurar e quantificar o 

                                                           
280 “O limite de validade e eficácia das leis nacionais contém-se na própria Constituição Federal, não só quanto à 

materialidade, mas também no que atina à impossibilidade jurídica de violarem a autonomia dos entes periféricos, 
limitando seus poderes tributários” (MELO, 2012, p. 15). 

281 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV [IPI]: 
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 
anteriores; 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
§ 2.º O imposto previsto no inciso II [ICMS] 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 outro Estado ou pelo Distrito 
Federal. 

282 (BALEEIRO, 2015, p. 500). 
283 (COSTA, A., 1978, p. 23-24). 
284 O instituto da compensação como forma de extinção de obrigações reciprocas é originário do direito romano, 

com supedâneo no princípio da justiça (equidade), ao permitir que, duas ou mais pessoas, sendo concomitante e 
reciprocamente credoras e devedoras, extinguem-se as obrigações até onde se compensarem. No direito civil 
brasileiro, a compensação é regulada pelo art. 368, do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), pelo qual se duas 
pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se 
compensarem. 

285 As linhas gerais da compensação tributária foram disciplinadas pelo art. 170, do CTN, segundo o qual a lei 
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade 
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou 
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. 
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imposto devido (quantum debeatur). Esse regime de compensação nada mais é do que a 

periodicidade e a forma com que o contribuinte deverá apurar o imposto. Não houve alteração 

do conteúdo da norma da não cumulatividade, já que ela serviu para definir os aspectos temporal 

e pessoal da apuração do imposto devido286. 

Pode-se concluir com segurança que o princípio da não cumulatividade (ICMS e IPI) é 

norma de aplicação imediata, eventualmente regulamentável, e que possui eficácia plena, 

porquanto não depende de qualquer outro comando de hierarquia inferior para emanar seus 

efeitos. O legislador infraconstitucional nada pode fazer em relação a ele, posto faltar-lhe 

competência legislativa para restringir o seu conteúdo, sentido e alcance287. 

É inequívoca a assertiva que o Estatuto Maior prestigiou a técnica da incidência 

plurifásica dos impostos que gravam a produção e circulação da riqueza (IPI e ICMS). Não 

obstante, para evitar o efeito cascata do gravame, a Lei Magna assimilou a técnica da não 

cumulatividade inerente aos impostos sobre valor agregado.  

No Brasil, o ordenamento jurídico positivou outros regimes de recolhimento do ICMS, 

que devem ser interpretados à luz da não cumulatividade, tais como, substituição tributária por 

antecipação ou para frente e a substituição tributária por diferimento ou para trás288.  

Em síntese, sendo plurifásico (ainda com a substituição tributária a ensejar o pagamento 

do tributo em um só momento) a exação deverá sempre se reportar à norma não 

cumulatividade289, em detrimento da cumulatividade típica de outros tributos290.  

Nesse contexto, o postulado da não cumulatividade implica, também, técnica de 

arrecadação, em que o ICMS291 e o IPI292 incidentes nas operações anteriores são compensados 

com o imposto devido nas operações posteriores, pelo método temporal e não por operação293. 

Pelas razões ora expostas, há de se exaltar a dúplice natureza jurídica da sobredita norma 

                                                           
286 (MELO; LIPPO, 2008, p. 106). 
287 (MELO; LIPPO, 2008, p. 107). Os citados autores não concordam com Maria Helena Diniz ao inserir na sua 

classificação, integralmente, dentre as normas com eficácia plena, o art. 155 da CF. Sustentam que, a despeito 
que sob certa medida o art. 155 seja passível de emendas, só o será na medida em que não haja supressão de 
garantias constitucionais concedidas e protegidas pelo art. 60º, § 4º da CF.  

288 (PAULSEN, 2006). 
289 (MOREIRA, 2009b).  
290 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (CRFB/88, art. 156, inciso III c/c Lei Complemente nº 116/03). 

A cumulatividade é regra neste imposto, exceto os casos em que há permissão para dedução da base de cálculo 
(não cumulativo). Recomenda-se a leitura do texto da lavra de Martins (2004, p. 62).  

291 CRFB/88, art. 155, § 2º, I. 
292 CRFB/88, art. 153, IV. 
293 (MARTINS, 2004).  
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constitucional294 – princípio que se concretiza pela regra295, considerando que: 

(i) princípio, caracterizada por possuir conteúdo abstrato, universal, dotado de valores, tais 

como, neutralidade tributária, uniformidade da distribuição da carga tributária, prevenção do 

desiquilíbrio de mercado; garantia da integração e da unidade político-econômica, respeito à 

capacidade contributiva objetiva e à justiça da tributação. 

(ii) regra: caracterizada por apresentar maior grau de concretude ao prescrever, de forma clara 

em sua parte dispositiva o método da compensação entre os débitos e os créditos para identificar 

o valor do imposto devido.  A partir da inserção da técnica na norma jurídica, surge uma relação 

circular: a técnica informa a regra, e também é a forma como se realiza a regra296. 

O presente estudo assenta-se na premissa jurídica traçada pela corrente doutrinária que 

escala a norma da não cumulatividade à condição de princípio constitucional297, elevando-a ao 

patamar de cláusula irreversível298. Contudo, em respeito à dialética jurídica, destacamos a 

existência de corrente doutrinária que, em sentido contrário, sustenta a natureza de regra299 

                                                           
294 Lunardelli (2009, p. 166) explica de forma clara esse ponto, ao sublinhar que não se confundem valor e a regra-

técnica da não cumulatividade. Ambas se completam na tarefa de atingir aquela finalidade constitucionalmente 
consagrada, construídas juridicamente para isso. O valor direciona o sentido a ser dado a esses tributos 
impregnados que estão pelo viés da não cumulatividade. A regra implanta esse direcionamento, dando ao valor 
concretude e objetividade no seio do ambiente jurídico-tributário.   

295 Carvalho, P. (1999, p. 378) demonstra que todas as normas que atinam à não cumulatividade estarão contidas 
em duas espécies: a) uma, a prevista no art. 23, incido II da Constituição [CF/1969], entre aquelas que definem 
princípio, concebidos para dar os limites da virtualidade legislativa no campo tributário; e b) as demais, entre as 
regras que fixam todas as providências administrativas para a operatividade do tributo, tais como as de 
lançamento, recolhimento, configuração dos deveres instrumentais e relativas à fiscalização. 

296 (BARBOSA, D., 2011, p. 44). 
297 Os princípios possuem mandamentos de otimização - sempre buscam atingir a maior medida possível dentre as 

possibilidades fáticas e jurídicas – impondo aos julgadores o exame da máxima da proporcionalidade para 
solução do conflito instaurado para dessa forma, atingirem a otimização almejada (ALEXY, 2000). Na teoria do 
princípio de Robert Alexy, a principal distinção entre princípios e regras está na ideia de otimização. Princípios 
são mandamentos de otimização, que podem ser cumpridos em diferentes graus (maior ou menor grau). Já as 
regras são normas que podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, ela exige que se faça exatamente 
aquilo que se propõe, nem mais nem menos. As regras, portanto, compreendem as decisões no campo das 
possibilidades reais e legais. Elas são mandamentos definitivos. Toda norma é uma regra ou um princípio. A 
diferença entre regras e princípios emerge mais claramente quando se analisa o confronto de princípios e o 
conflito de regras. Um conflito entre duas regras só pode ser resolvido pela introdução de uma cláusula de exceção 
que declare uma delas inválida. Essa é a principal competência das regras de colisão: lex posterior derogat legi 
priori, lex superiores derogat legi inferiori, Federal law shall override Land law. Não obstante, a colisão entre 
os princípios é resolvida de forma diferente. Ter prioridade sobre outro princípio implica que seus efeitos 
jurídicos são obrigatórios e isso pode ser tratado como uma lei geral de colisão. A lei de colisão exprime o fato 
de que as relações de prioridade entre princípios de um sistema não são absolutas, mas apenas condicionais ou 
relativas. A importância prática da teoria do princípio sob a forma de tese da otimização é encontrada na sua 
equivalência com a máxima da proporcionalidade. O fato de a teoria do princípio implicar a máxima da 
proporcionalidade significa que as três submáximas que ele contém (adequação, da necessidade e da 
proporcionalidade em sentido estrito) seguem uma lógica e podem ser deduzidos a partir dele [...].  

298“[...] Em nosso pensar, ainda que sob certa medida o art. 155 seja passível de emenda, só o será na medida em 
que não haja supressão de garantias constitucionalmente concedidas e protegidas pelo art. 60, §4º da CF. A regra 
do Art. 155, §2º, I, [...] não poderá ser objeto de proposta de emenda tendente à sua abolição, total ou parcial” 
(MELO; LIPPO, 2008, p. 107). 

299 Dworkin (2002, p. 22) identifica dois critérios para distinguir os princípios das regras. O primeiro deles é o de 
que as regras diferenciam-se dos princípios a partir do ponto de vista lógico, em razão do tipo de solução que 
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enunciadora de técnica arrecadatória, passando ao largo de constituir-se em princípio300.  

A supressão da não cumulatividade abalaria profundamente a estrutura econômica sobre 

a qual foi organizado o Estado, impondo custo tributário indesejável, com aumento artificial 

dos preços dos produtos e dos serviços. Tais preços ficariam totalmente desvinculados da 

realidade da produção e da comercialização301.  

Consoante ao critério de classificação das normas constitucionais302 de autoria de Silva 

(2015, p. 260), não se deve olvidar, que o postulado da não cumulatividade do ICMS e do IPI 

é norma de eficácia plena, pois recebeu do constituinte normatividade suficiente à sua 

incidência imediata. Essas normas são dotadas de todos os elementos necessários à imediata 

produção dos efeitos que lhe são próprios. São bastantes em si mesmas303. 

O estudo histórico-normativo da não cumulatividade do ICM, antecessor do ICMS, 

demonstrou, de forma clara que, desde a EC nº 18/65304 (CF/1946), perpetuada pela 

                                                           
oferecem. As regras operam de maneira tudo ou nada (all or nothing fashion), ou seja, as regras operam na 
dimensão de validade: (i) a regra é válida, e deve ser aplicada, ou (ii) regra não é válida, e não tem consequência 
jurídicas para o caso. Os princípios, por sua vez, não possuem estrutura disjuntiva das regras, pois não 
estabelecem claramente os supostos de fato cuja ocorrência torna obrigatória a sua aplicação. O segundo critério 
consiste em afirmar que os princípios possuem uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão de peso 
(dimension of weight). Esse critério é definido pela importância ou pelo peso relativo que um princípio tem em 
relação a outro princípio quando os dois colidem em um caso concreto (DWORKIN, 2002, p. 25-26). Nesse caso, 
um princípio deve ceder em detrimento do outro, o que poderá ser alternado conforme as circunstâncias 
específicas de cada caso. No conflito entre regras, a colisão é resolvida por meio da declaração de invalidade de 
uma das regras, ou seja, pela declaração de que uma das regras não mais pertence ao ordenamento jurídico. No 
caso de princípios, essa declaração de invalidade não ocorre, pois ambos os princípios colidentes permanecem 
válidos, e, portanto, continuam pertencendo ao ordenamento jurídico.  

300 Borges, J. S.(1999, p. 160) menciona que a “incumulatividade” não é um princípio. Trata-se de simples regra. 
Se princípio constitucional tributário fora, ele permearia todo o subconjunto das normas constitucionais sobre 
matéria tributária, condicionando-lhes a exegese. Regra aplicável distintamente ao IPI e ICMS, cada um desses 
impostos tem, relativamente, ao credito fiscal, regras próprias, que são aplicáveis exclusivamente ao IPI ou ao 
ICMS (“alternativa de excludência, entenda-se”). Na mesma linha, trabalha Ávila (2008, p. 89), defendendo a 
característica ínsita aos princípios que permite sua realização em variados graus e propaga ser a não 
cumulatividade uma regra, justamente por não admitir balanceamento. 

301 (SILVA, J., 2015, p. 99). 
302 Segundo a lição de (MELO; LIPPO, 2008, p. 11), toda classificação possui uma finalidade específica, que 

depende única e exclusivamente do interesse do classificador. Seu objetivo é acentuar as semelhanças e 
dessemelhanças entre diversos seres, de modo a facilitar a compreensão do assunto que estiver sendo examinado. 
Afirmam os autores que as classificações não são certas ou erradas. São, sim, úteis ou inúteis. 

303  Do ponto de vista da eficácia e da aplicabilidade, as normas constitucionais devem ser consideradas sob três 
aspectos: a) normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata; b) normas constitucionais de 
eficácia contida e aplicabilidade imediata, mas passíveis de restrição; c) normas constitucionais de eficácia 
limitada ou reduzida, que, por seu lado, compreendem dois grupos: c.1) normas de eficácia limitada, definidoras 
de princípio institutivo, que são aquelas que preveem esquemas genéricos de instituição de um órgão ou entidade, 
cuja estruturação definitiva o legislador constituinte deixou para a legislação ordinária; c.2) normas de eficácia 
limitada, definidoras de princípio programático, que são aquelas que traçam esquemas de fins sociais, que devem 
ser cumpridos pelo Estado, mediante uma providência normativa ou mesmo administrativa posterior.  (SILVA, 
J., 2015, p. 260) 

304 A EC nº 18/65 é o marco que separa a antiga e a nova ordem tributária nacional, porque foi a partir dessa 
Emenda que a tributação ficou sistematicamente definida (MELO; LIPPO, 2008, p. 109). No ano seguinte, foi 
publicado o CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). Antes da Reforma Tributária, vigorava, no Brasil, 
uma multiplicidade de formas de incidência impositiva, que além de travar os negócios, cabia-lhe a 
responsabilidade pela crise econômica, onde se salientava uma galopante inflação. Com a vinda do Prof. Carl 
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Constituição de 1967, EC nº 1/69, e pela Constituição de 1988, foram reservadas à norma 

infraconstitucional a regência do regime de abatimento e compensação da exação305.   

A lei complementar, a que se refere o constituinte originário, não pode modificar normas 

constitucionais, da mesma forma que ela não pode ser modificada por lei ordinária, nem pode 

ser objeto de delegação legislativa. Não tem natureza jurídica unívoca, mas pertence à natureza 

que o conteúdo da norma constitucional indicar306.  

Em suma, a não cumulatividade é norma jurídica cogente, diretriz a ser observada pela 

tributação sobre consumo, que alcança não apenas o ICMS, IPI, as Contribuições para o PIS e 

a COFINS, como também os novos impostos ou contribuições a serem instituídos pela União 

no exercício de sua competência residual307.  

 A despeito do consenso acerca da autoaplicação da sobredita norma constitucional, é 

imperioso investigar a aplicação da legislação complementar, o entendimento da doutrina e da 

jurisprudência administrativa e judicial. Antes, examinar-se-á, no tópico seguinte, a relação 

entre os princípios da não cumulatividade, da capacidade contributiva e da neutralidade 

tributária. 

3.1.  Princípios da Capacidade Contributiva e da Neutralidade Tributária 
 

Como já mencionado, tanto o ICMS como o IPI são tributos que oneram o consumo, 

por tal razão a doutrina denomina-os de impostos sobre o consumo. Isso significa afirmar que, 

por definição legal, há repercussão jurídica do tributo até o consumidor final308.  

Com amparo no modelo do fluxo circular de renda da lavra de Richard Musgrave e 

Peggy Musgrave309, elaborou-se uma representação gráfica para demonstrar o percurso da 

circulação da riqueza dentro do fluxo econômico - produção, comercialização e consumo - com 

destaque para: (i) as diversas fases da cadeia e (ii) a repercussão jurídica.  

                                                           
Shoup, da Universidade de Columbia, o sistema tributário foi examinado, o qual chegou a conclusão, entre outras, 
de ser imperiosa a adoção da técnica da tributação pelo valor agregado, deixando de lado a imposição em cascata 
da tributação estadual sobre vendas. (TRONCOZO Y TRONCOZO apud MELO; LIPPO, 2008, p. 109). 

305 EC nº 18/65, art. 12, §2º. CRFB/67, art. 24, §5º. EC nº 1/69, art. 23, II. CRFB/88, art. 155, §2, I c/c XII, “c”. 
306 (SILVA, J., 2015, p. 260). O autor destaca que ficou superada a discussão se leis complementares podem ser 

delegadas, porque, hoje, é expresso que não podem, conforme se vê no art. 68, §1º, da Constituição, que 
explicitamente exclui matéria reservada à lei complementar da regra de delegação (SILVA, J., 2015, p. 249).  

307 CRFB/88, arts. 154, I e 195, § 5º. 
308 Repisa-se, pela sua importância, a necessidade de o leitor ter em mente a clara distinção entre a repercussão 

jurídica e a econômica. A primeira decorre da própria natureza jurídica do tributo, revelada pela sua hipótese de 
incidência (fato gerador em abstrato) e confirmada pela respectiva base de cálculo, que impõe a inclusão do 
tributo como parte integrante do preço do produto ou serviço (e.g. IPI, ICMS, ISS). A segunda, a repercussão 
econômica, a transferência do ônus do gravame tributário está condicionada a diversos fatores disciplinados pelas 
leis da economia (oferta e procura; elasticidade e inelasticidade etc.). 

309 (MUSGRAVE, R.; MUSGRAVE, P., 1980, p. 190). 
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FIGURA 2: Cadeia Econômica de Produção e Circulação. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No ciclo representado pelo FIGURA 2, demonstra-se o traço marcante da tributação 

sobre o consumo: repercussão jurídica do ônus da exação ultimado no consumo final. Por tal 

razão, a jurisprudência310 e a doutrina reconhecem as instituições jurídicas dos contribuintes de 

fato (de facto) e de direito (de jure). Nesse contexto, ganha relevo a classificação dos tributos 

em diretos e indiretos. O critério adotado é o da repercussão jurídica, já protagonizado por 

Hensel (1956) há mais de cinquenta anos, quando defendeu que, para se aceitar como jurídicos 

os institutos da tributação direta e indireta, avalia-se a existência ou não da repercussão na 

legislação tributária, nunca em fatores econômicos subjacentes à cobrança da exação311.  

A tributação indireta reclama por critérios técnicos assentados na repercussão jurídica 

do tributo para o contribuinte de fato, agente situado no derradeiro estádio da cadeia econômica, 

para quem a carga fiscal é trasladada312. Logo, com fulcro na legislação tributária, os impostos 

plurifásicos não cumulativos devem compor os preços dos bens e dos serviços, mecanismo 

utilizado para translação do ônus da imposição fiscal. Portanto, infere-se que o instituto da não 

cumulatividade foi concebido para não onerar a produção e a comercialização da empresa 

(contribuinte de direito), mas sim o consumidor final (contribuinte de fato). 

Nesse diapasão, emerge a seguinte questão: como assegurar a efetividade313do primado 

da capacidade contributiva nos impostos sobre o consumo314? A resposta conferida pela 

                                                           
310 Súmula 546 (STF): “cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando conhecido por decisão, que o 

contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo”. 
311 (MOREIRA, 2012, p. 49). 
312 A identificação do tributo como indireto tem respaldo no próprio Direito, consoante prescrição plasmada no 

art. 166 do CTN, ao dispor que: “a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso 
de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”. 

313 Tem-se por efetividade da norma jurídica a produção dos efeitos na realidade social na exata medida como 
concebida pelo Direito posto.  

314 “O grande critério de comparação, a partir do qual podemos juntar pessoas em grupos iguais ou desiguais, a 
fim de lhes atribuirmos os mesmos encargos, é a capacidade econômica, expressamente adotada no art. 145, §1º. 
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doutrina é no sentido de alcançá-lo por meio do postulado da seletividade.  

Isso implica consentir que, para os produtos supérfluos, deve-se prestigiar a maior 

tributação (alíquotas mais elevadas), enquanto para as mercadorias de gêneros essenciais e de 

consumo de massa, minora-se o gravame ou, até mesmo, impõe-se a isenção total. Essa 

assertiva também possui guarida no princípio da isonomia, posto que os bens essenciais afetam 

diretamente as camadas sociais com menor poder aquisitivo. 

Não obstante, o princípio da capacidade contributiva necessariamente tem de ser 

respeitado tanto em relação aos sujeitos passivos legalmente obrigados ao pagamento dos 

tributos (contribuinte de direito) quanto em relação aos consumidores, que arcam com o ônus 

da repercussão jurídica da carga tributária (contribuinte de fato).  

Nesse contexto, também ganha destaque a tributação sobre a renda315, mais consentânea 

com a justiça fiscal, visto atingir com maior grau de precisão a capacidade contributiva316. A 

imposição sobre o consumo, ainda que sopesada pela seletividade, é, sob tal prisma, menos 

justa, pois não fornece meios para se diferenciar a capacidade contributiva dos diversos 

consumidores de produtos e serviços317.  

Nasce, assim, a constante tensão entre eficiência e equidade318 (trade-off)319. O 

professor Martins (2003, p.87) ao analisar o art. 145, § 1º da CRFB/88 (segundo o qual os 

impostos, sempre que possível, serão graduados conforme a capacidade econômica do 

contribuinte), trabalhou ao mesmo tempo com os três princípios: capacidade contributiva, 

seletividade e neutralidade. Concluiu inovadoramente acerca da justiça fiscal presente tanto na 

tributação direta (renda e patrimônio), como na imposição indireta (consumo), o que se 

                                                           
[...] Pensamos igual Alberto Xavier, e outros que, mesmo no silencio do Texto Constitucional anterior, o princípio 
da capacidade econômica impunha-se por exigência e decorrência lógica da isonomia. [...]. Por isso, a boa 
doutrina sempre apontou a capacidade econômica como a causa dos impostos” (BALEEIRO, 2015, p. 573). 

315 Refere-se apenas a renda auferida pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, sujeita a incidência do imposto 
de renda (tributo direto).  Importa salientar que de acordo com Fluxo Circular de Renda, as famílias recebem a 
renda das firmas em função de proventos originados do trabalho ou capital (salários e dividendos), e a empregam 
entre o consumo e a poupança. Assim, verifica-se que a tributação alcança tanto a renda auferida (imposto sobre 
a renda), como a renda consumida (imposto sobre o consumo). 

316 Para os fins técnico-científicos, há de se distinguir o conteúdo, o sentido e o alcance entre as capacidades 
econômica e contributiva. Nem toda capacidade econômica revela capacidade contributiva. Segundo Martins 
(2007, p. 107), a capacidade econômica é a exteriorização da potencialidade econômica de alguém, 
independentemente, de sua vinculação ao poder de tributar do Estado. Por sua vez, a capacidade contributiva está 
relacionada à imposição específica ou global, sendo, portanto, dimensão econômica particular de sua vinculação 
ao poder tributante, nos termos da lei. Exemplo: Um cidadão rico, de passagem pelo país, tem capacidade 
econômica, mas não tem a contributiva, para efeitos dos tributos específicos exigidos de cidadão e residentes. 

317 (MOREIRA, 2009a, p. 35). 
318 Equidade, no sentido utilizado neste trabalho, tem aproximação com a justiça distributiva ou justiça social, 

política de realocação ou redistribuição de renda.  
319 Trade-off, com significado próprio em economia, representa um processo por meio do qual uma coisa ou um 

objeto é escolhido em detrimento de outro. Traz subjacente a noção de sacrifício, isto é, escolhas que pressupõem 
sacrifícios. 
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comprava in verbis:  

[...] A utilização pelo legislador da expressão “sempre que possível”, à nitidez, só 
pode estar relacionada à espécie imposto, sendo que nos indiretos a graduação não 
tem como ser pessoal. A progressividade perderia sentido e razão de ser, no máximo, 
permanecendo o princípio da seletividade, que nem por isso transforma um tributo 
indireto em pessoal. 
Está é a razão pela qual o constituinte fez uma opção. O ideal seria a tributação direta 
– a experiência tem demonstrado que na prática o ideal é pobre de resultado – e 
não a indireta, tida por regressiva, em posições ideológicas. Se não for possível, 
contudo, admitir-se-á a tributação indireta e, portanto, não pessoal. 
O fundamento ideológico de tal postura é que o tributo indireto é regressivo e injusto 
socialmente, e o direto é justo e distributivo. A tendência dos países em reverter tal 
concepção ideológica e idealística, ao utilizar-se da tributação indireta, prevalecendo 
sobre a direta, reside em constatações práticas. É que a tributação direta desestimula 
a poupança, o investimento, gerando menor desenvolvimento, menos emprego e, 
portanto, menor arrecadação. Por ser a tributação indireta neutra, a maior 
disponibilidade que a reduzida tributação direta produz gera maiores estímulos aos 
investimentos e poupança, portanto, progresso econômico e nível de volume 
arrecadatório superiores. (grifo nosso).  

   

Com fulcro nas razões e justificativas econômicas apresentadas pelo ilustre professor, 

deve-se assegurar que os postulados da capacidade contributiva e da neutralidade fiscal foram 

prestigiados pelo constituinte ao prescrever o instituto da não cumulatividade como núcleo, 

alma e cerne da tributação sobre o consumo.   

É incontroverso que o postulado da não cumulatividade impõe limites objetivos à 

exação tributária, pois tipificou a parcela da riqueza produzida que será gravada em cada etapa 

da cadeia. Pode-se avançar afirmando que a vedação à cumulatividade garante a observância 

da neutralidade fiscal320 e da capacidade econômica do contribuinte321. Vejamos o exemplo 

apresentado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
320 É de bom alvitre destacar a correlação desse instituto jurídico com os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, fundamentos informadores da ordem econômica na Constituição Federal. Em relação a esse ponto, 
a tributação deve ser analisada como um fenômeno que interessa ao estudo dos subsistemas econômico e jurídico. 
Portanto, a neutralidade tributária é tida como um norte para o subsistema econômico quando se trata da 
tributação sobre o consumo, no que diz respeito à busca da eficiência da atividade tributária. Para isso, a 
tributação deve levar em conta seus reflexos sobre a livre concorrência, que será tanto mais alcançada se 
obedecida a fluidez da neutralidade tributária, a qual tem seu curso pela não cumulatividade, no caso do ICMS. 
(CARVALHO, O., 2012, p. 2). 

321 (BRITO, 2000, p. 54). 
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FIGURA 3: ICMS - Incidência Plurifásica e Não Cumulativa. 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
 

O procedimento de apuração do ICMS constante na FIGURA 3 demonstra os efeitos 

práticos da neutralidade inerente às exações plurifásicas não cumulativas322. A soma dos 

recolhimentos do imposto, realizados ao longo da cadeia (R$ 54,53), corresponde ao valor do 

débito do tributo no último estágio (R$ 54,53), como se tivesse ocorrido incidência única na 

etapa final do ciclo econômico, no qual o produto alcança o maior valor de mercado323. Esse 

fato resulta da efetividade da técnica da não cumulatividade, que, em face do amplo e irrestrito 

direito ao crédito, afasta a tributação em cascata, não estimulando a verticalização de grupos 

empresariais324. 

Os recolhimentos parciais do ICMS, realizados pelos contribuintes, responsáveis pela 

arrecadação nas fases do ciclo econômico, justificam a rentabilidade, a diluição do risco de 

insolvência dos agentes e a produtividade fiscal resultantes da tributação nas diversas etapas. 

Observa-se ainda na FIGURA 3, o cálculo do ICMS. A legislação tributária determina 

que o imposto componha a sua própria base de cálculo325, mecanismo denominado “cálculo por 

dentro”, declarada constitucional pelo STF326.  

                                                           
322 O método mais consentâneo com a neutralidade fiscal e a translação do ônus perseguida pela não-

cumulatividade é a apuração por período de tempo. A maior parte dos países adota a sistemática de apuração por 
período de tempo. (MOREIRA, 2012, p. 83). 

323 “O princípio da não cumulatividade objetiva tão somente permitir que o imposto incidente sobre a mercadoria, 
ao final do ciclo produção-distribuição-consumo, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota 
máxima prevista em lei”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 168.750/SP. Relator: 
Ministro Ilmar Galvão. Brasília. J. em 27/03/2007. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1572323>. Acesso em: 17 jan. 
2017). 

324 Como já registrou Baleeiro (2015, p. 52), o princípio da não cumulatividade, adotado de forma quase universal, 
com presença em todos os continentes, provocou a transformação do antigo imposto sobre vendas brutas em 
imposto sobre vendas líquidas, também, denominado de imposto sobre valor agregado. 

325 CRFB/88, art. 155, §2º, XII, alínea “i” e a LC nº 87/96, art. 13, §1º, inciso I. 
326 O Pleno do STF, ao apreciar o RE 212.209/RS, fixou entendimento no sentido de ser constitucional a base de 

cálculo do ICMS correspondente ao valor da operação ou prestação de serviço somado ao montante do próprio 
imposto (cálculo por dentro). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 212.209/RS. 

Custo  51,00         Custo  (100,00 - 18,00) 81,00         Custo   (193,83 - 34,89 ) 157,93        Custo  (245,60 - 44,21 ) 200,37       

 Gastos + M argem 30,00        Gastos + M argem 75,00        Gastos + M argem 40,00         Gastos + M argem 45,00         

Sub-to tal 81,00         Sub-total 156,00       Sub-to tal 197,93        Sub-total 245,37       

P reço  Venda

[81,00/(1-0,19)] 100,00  
P reço  Venda

     [156,00/(1-0,19)] 192 ,59  
P reço  Venda

[197,93/(1-0,19)] 244,35  
P reço  Venda

[245,37/(1-0,19)] 302 ,93  

ICM S (19%) 19,00      ICM S (19%) 34,67      ICM S (19%) 43,98       ICM S (19%) 54,53       

Crédito ICM S - Crédito  ICM S 19,00      Crédito ICM S 34,67       Crédito ICM S 43,98       

Imposto Devido 19,00    Impo sto  D evido 15 ,67    Impo sto  D ev ido 9,32      Impo sto  D evido 10 ,54    

Total de ICMS Arrecadado ao Cofre Público  = R$ 54,53 (19,00 + 15,67 + 9,32 + 10,54)

ICMS ICMS ICMS ICMS 

2º Estádio Último Estádio 3º Estádio 1º Estádio 

Fornecedores 
de bens e 
serviços 

Indústria Distribuição  Varejo 
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Assim, porquanto seja lícito o método de cálculo “por dentro”, há notório prejuízo à 

transparência fiscal. No exemplo, a alíquota ad valorem nominal de 19% representa alíquota 

efetiva de 23,46%327. Todavia, o citado método de cálculo é juridicamente compatível com a 

não cumulatividade e a neutralidade fiscal.  

A regra que estabelece ser o imposto integrante da própria base de cálculo tem como 

consectário lógico a assertiva que o gravame é parte indissociável do preço. Para inserir o ônus 

do gravame ao preço final, utiliza-se a operação matemática própria. No mesmo exemplo 

(FIGURA 3), o custo de produção do bem totalizou R$ 81,00, para alíquota de 19% do ICMS. 

Ao quantificar o preço bruto (com o imposto), recorre-se ao cálculo [81,00/(1-0,19)], cujo 

resultado obtido será de R$ 100,00 (preço final). 

Considerando as diversas alíquotas de 19%, 25%, 30%, 35%, quais seriam os efeitos do 

ICMS no preço final, tendo por base o gasto total de R$ 81,00? O resultado encontra-se 

evidenciado na FIGURA 4. 

 
FIGURA 4: Formação de Preço de Venda (em R$). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A ilustração da FIGURA 4 revela-nos os efeitos do cálculo por dentro. Assim, ao 

conjugar os dois fatores, alíquota e o gasto final, encontra-se o preço de venda. Nessa situação, 

é forçoso sublinhar que, para a alíquota nominal de 35%, o impacto da exação será de 53,85% 

(alíquota efetiva), com preço de venda de R$ 124,62, para o gasto de R$ 81,00. 

A glosa do crédito fiscal tem relação direta com o aumento dos custos de produção ou 

de aquisição, promove a cumulatividade tributária, que poderá implicar em aumento do preço 

e no repasse ao consumidor final, ou onerar a própria força econômica produtiva (empresário). 

                                                           
Relator: Nelson Jobim. Brasília. J. em: 23/6/1999. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=243997 >. Acesso em: 17 jan. 2017.  

327 No exemplo da FIGURA 3, o contribuinte industrial apresentou gasto no valor R$81,00, cuja operação estava 
sujeita à alíquota nominal de 19%. Logo, se a regra aplicada ao ICMS observasse a sistemática de “cálculo por 
fora”, teríamos o preço final de R$ 96,39, resultado da expressão matemática [R$ 81 x (1+0,19). No entanto, 
sabe-se que o método admitido pelo ordenamento jurídico é o “cálculo por dentro”, assim para obter a alíquota 
efetiva de 23,46%, deve-se observar a expressão [19/(1-0,19)]. Ao conjugar a alíquota efetiva incidente sobre o 
gasto total [81x(1+ 0,2346)] ter-se-á o preço final do produto de R$ 100,00. 

C us to / Ga s to  to ta l
Líquido  do  impo s to

R$  81,00 R$  81,00 R$  81,00 R$  81,00

A lí quo ta  IC M S
(N o m ina l)

19% 25% 30% 35%

P R EÇO D E VEN D A
[81,00/(1-a líquo ta  do  ICMS)]

R $  10 0 ,0 0 R $  10 8 ,0 0 R $  115 ,7 1 R $  12 4 ,6 2

A lí quo ta  IC M S
(Efe t iv a )

23,46% 33,33% 42,86% 53,85%

Formação de Preço de Venda (Gross up)
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Aqui registramos o novo cenário tributário que surge ante a glosa de crédito imposta 

pelas autoridades fiscais.  A negativa ao crédito combinada com a resistência, pelo contribuinte, 

da pretensão fiscal traz indesejável aumento do contencioso tributário. Daí sobrevêm decisões 

judiciais definitivas desfavoráveis ao contribuinte e, consequentemente, haverá oneração do 

patrimônio ou capital investido, total afronta ao enunciado da não cumulatividade. Afinal, é a 

lógica dos tributos indiretos, tipo IVA, que o ônus seja trasladado ao consumidor final. 

Portanto, se o contribuinte suportou o ICMS na aquisição de bens essenciais à produção 

ou à prestação do serviço, legitima a dedução do imposto.  

A tensão de fato reside na tentativa das autoridades fiscais em aproximar o contribuinte 

da condição de consumidor final para certos tipos de bens. Para afastar essa investida, o 

contribuinte deve comprovar a essencialidade dos bens no processo industrial. 

Em regra, a execução fiscal diz respeito a fatos geradores já ocorridos, posto que o 

lançamento do crédito tributário refere-se à operações pretéritas. Assim, considerando que o 

crédito fiscal foi aproveitado pelo contribuinte e deduzido, contabilmente, do custo de aquisição 

dos bens (tributos recuperáveis), verifica-se que eventual desfecho desfavorável da contenda 

judicial, implicará a transferência do ônus da exação para a empresa-contribuinte.  

Os impostos plurifásicos não cumulativos foram modelados para onerar o consumo, 

logo, não há capacidade contributiva do contribuinte de direito para suportar o ônus da exação, 

apenas do consumidor final que, por sua vez, será medida pela aplicação do princípio da 

seletividade. Ensina Baleeiro (2015, p. 531) que “se não for possível a transferência do ônus do 

tributo para o consumidor final, será necessária a isenção”, continua o mesmo autor (2015, p. 

530): “impostos plurifásicos e não cumulativos foram pensados para equivalerem a impostos 

de incidência única sobre o valor final (mais alto) de venda para o consumo”. 

É claro que o rompimento da não cumulatividade afronta a capacidade contributiva 

objetiva ao impor carga fiscal além daquela autorizada por lei. A inobservância, pelo Estado-

administrador, da vedação à cumulatividade tributária resultará na imposição do gravame muito 

além da riqueza nova produzida, passa-se a ingressar no patrimônio do particular, com total 

locupletamento pelo Estado328. Esse fato resultará em sérios impactos ao crescimento e 

desenvolvimento da indústria e do comércio, locomotivas da economia do País.  

O gravame não cumulativo incidente sobre o consumo deve respeitar à capacidade 

contributiva, afetando, tão somente, a riqueza no limite fixado em lei. À luz da técnica, inserida 

                                                           
328 Nota-se a íntima relação entre os princípios da capacidade contributiva e o do confisco. A exigência do tributo 

acima do permitido pelo ordenamento jurídico implicará o confisco, pelo Estado, do patrimônio particular, ou 
seja, os efeitos do confisco, necessariamente, passam pelo desrespeito à capacidade contributiva do contribuinte.  
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no núcleo da citada norma jurídica, utilizada para precisar o valor do imposto devido, torna-se 

evidente a importância do crédito fiscal em respeito à capacidade contributiva.  

Nos tributos indiretos, o princípio da capacidade contributiva não pode ser concretizado 

com tanta perfeição quanto os tributos diretos. O exame do imposto sobre a renda nos demonstra 

que o aspecto material do fato imponível pode retratar a condição pessoal do contribuinte329.  

Para os tributos indiretos, o legislador valeu-se de outros critérios para ter 

respeitada a capacidade contributiva, sendo eles, a não cumulatividade e a seletividade330. 

Portanto, a negativa aos créditos importaria mácula ao texto constitucional, salvo as exceções 

previstas na Carta Maior331.   

Verifica-se, então, que a não cumulatividade tem a essência voltada para a neutralidade 

fiscal, sobretudo, por meio do crédito do imposto, ao impedir a superposição da tributação 

plurifásica nas etapas da cadeia produtiva332. Por sua vez, haverá neutralidade tributária plena 

com o amplo direito ao crédito, pelo regime de dedução em bases financeiras. As restrições 

devem se limitar apenas aos bens estranhos à atividade-fim do estabelecimento.  

3.2. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar 
 

No Brasil, Estado Democrático de Direito, o exercício do poder de tributar, pela Pessoa 

Política de Direito Público Interno, não é absoluto e ilimitado. Ele deve observar os exatos 

contornos delineados na Carta Política de 1988. O constituinte originário, no papel de 

representante do povo, ao estabelecer os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios para instituírem e cobrarem tributos, também fixou os limites de sua atuação, 

na forma da Lei Maior.  

As limitações constitucionais ao poder de tributar funcionam como verdadeiras 

garantias individuais materializadas por meio da negativa (proibição) ao amplo e irrestrito 

exercício da competência tributária outorgada aos Entes Políticos333. Ao lado dos princípios 

                                                           
329 Os tributos diretos atingem manifestações imediatas da capacidade contributiva dos cidadãos, a saber: seu 

patrimônio e suas rendas. Trata-se de uma forma bastante eficaz de se tributar adequadamente quem tem mais 
posses, alcançando com maior precisão, a riqueza na medida de sua disponibilidade. (MOREIRA, 2012, p. 45). 
Em sua lição, o autor dispõe que os tributos indiretos atingem manifestações mediatas de capacidade contributiva, 
gravando operações de compra e venda de bens, prestações de serviços e celebração de negócio jurídico. Em que 
pese a priori ser um signo presuntivo de riqueza, eventualmente falseia, aos olhos do Fisco, a real disponibilidade 
financeira do contribuinte (MOREIRA, 2012, p. 45). 

330 (GOUVÊA, 2006, p. 62). 
331 CRFB/88, art. 155, §2º, inciso II. 
332 (CALCINI, 2015). 
333 A competência tributária significa superior princípio constitucional que se caracteriza pela privacidade, 

indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, irrenunciabilidade e facultatividade do exercício 
(CARRAZZA, 2008, p. 505). 
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asseguradores dos direitos e garantias individuais, as limitações ao poder de tributar encontram-

se albergadas entre as chamadas cláusulas pétreas334.  

Em síntese, podem-se citar alguns dos postulados constitucionais que denotam os 

valores jurídicos encampados pela Carta Cidadã: legalidade, irretroatividade, anterioridade, 

tipicidade fechada, imunidade aos impostos, isonomia, equivalência na tributação, não 

confisco, capacidade contributiva, seletividade, neutralidade, não cumulatividade, moralidade 

dos atos administrativos, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, com fulcro nos citados 

preceitos e dentro de suas limitações, têm os entes políticos competência para instituir os 

tributos que lhes foram outorgados pela Constituição, como é o caso do ICMS atribuído aos 

Estados e ao Distrito Federal335. 

Para Carrazza (2015, p. 743), a competência para instituir e arrecadar o ICMS é de 

exercício obrigatório, diversamente das demais que, em regra geral, são facultativas. Tal 

assertiva decorre da dicção constitucional ao prescrever que cabe à lei complementar regular a 

forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados336. 

A competência tributária funciona como aptidão, possibilidade jurídica, para criar os 

tributos, legal (lei em estrito senso) e abstratamente, observados o arquétipo constitucional e o 

infraconstitucional que indicam os elementos da hipótese de incidência, compreendendo os 

aspectos pessoal, material, temporal, espacial e quantitativo (base de cálculo e alíquota). 

A instituição de qualquer espécie tributária só pode ser exercida pela pessoa política 

eleita pela Constituição, que fixa os fatos, as situações, os estados e as atividades inseridos do 

campo de incidência do tributo, de modo a assegurar-lhe a obtenção da receita financeira337. 

Segundo o Ministro Celso de Mello (1992), o fundamento do poder de tributar reside, em 

essência, no dever jurídico da estrita fidelidade dos entes tributantes ao que imperativamente 

dispõe a Constituição da República338. 

No caso do ICMS, a norma constitucional, ao outorgar a competência aos Estados e ao 

Distrito Federal para gravarem as operações com petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos 

e gasosos dele derivados e energia elétrica, blindou as operações interestaduais, negando a 

                                                           
334 CRFB/88, art. 60. §4º, IV. 
335 (MATTOS, 2006, p. 16). 
336 CRFB/88, art. 155, §2º, XII, “g”. Portanto, os Estados e o Distrito Federal só poderão deixar de instituir o ICMS 

e de arrecadá-lo se celebrarem deliberações (convênios) nesse sentido, firmados pelos governadores (dos Estados 
e do Distrito Federal) e ratificados por meio de decreto legislativo (CARRAZZA, 2015, p. 743). 

337 (MELO, 2012, p. 148). 
338 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 116.119/SP.  Relator: Ministro Ilmar Galvão. 

Brasília. J. em: 10/11/1992. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206138>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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respectiva competência, ao afastá-las do raio da incidência da exação, operado por meio da 

técnica da imunidade339.  

O objetivo do constituinte foi onerar o consumo daquelas commodities340 no Estado de 

destino, utilizado o instituto da imunidade para viabilizar o princípio do destino com o 

deslocamento da incidência da operação interestadual para a operação interna. Logo, a 

imunidade tributária precisa ser compatibilizada com princípio da não cumulatividade, tema 

sugestivo para estudo científico341. Os Estados da Federação produtores e refinadores de 

petróleo (Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo342), 

exigem o estorno do crédito do ICMS nas saídas interestaduais de petróleo, lubrificantes e de 

derivados combustíveis, amparados pela imunidade constitucional.   

Dentro da limitação ao poder de tributar somam-se, também, às vedações 

constitucionais que impõem a proibição de incidência de outros impostos, salvo o ICMS, II e 

IE, sobre as operações relativas à energia elétrica, serviço de telecomunicações, derivados de 

                                                           
339 Para Melo (2012, p. 156), a imunidade consiste na exclusão da competência da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios para instituírem tributos relativamente a determinados atos, fatos e pessoas expressamente previstos 
na Constituição. A temática imunidade constitucional não tem encontrado consenso doutrinário, no que concerne 
à sua real natureza, porque, se de um lado se cogita tratar-se de limitação constitucional ao poder de tributar, de 
outro, positiva-se tratar-se de normas constitucionais estabelecendo a incompetência das pessoas políticas para 
expedirem regras tributárias, relativamente, a específicas situações.  

340 Commodities são definidas como mercadorias, provenientes de cultivo ou extração, produzidas em larga escala 
e comercializadas mundialmente por diferentes produtores, que possuem características uniformes. Geralmente, 
podem ser estocadas por um determinado período de tempo sem que haja perda de qualidade. Por serem 
mercadorias primárias, propensas à transformação em etapas de produção, são negociadas globalmente. 
Negociadas em bolsas, seus preços são definidos pelo mercado internacional sendo suscetíveis a oscilações nas 
cotações de mercado em virtude de perdas e ganhos nos fluxos financeiros no mundo. São negociadas no mercado 
físico para exportação ou no mercado interno e nos mercados derivativos das Bolsas de Valores e contratos 
futuros. Disponível em:< 
http://www.mdic.gov.br/sistemas_web/aprendex/cooperativismo/index/conteudo/id/304>. Acesso em: 10 fev. 
2017. 

341 A questão central consiste em definir se a imunidade (não incidência qualificada) impõe o estorno de crédito 
do ICMS, conforme disposto na Constituição para as operações isentas e não tributadas. Em manifestação 
contrária, identificamos resposta à Consulta Tributária nº 802/2005, publicada pelo Estado de São Paulo, na qual 
equiparou à operação tributada, vejamos os excertos: [...] a suposta não-incidência, prevista na Carta Magna, 
constitui uma ferramenta para que seja posto em prática o princípio da tributação no Estado de consumo dos 
derivados, com o objetivo de não permitir a desigualdade na arrecadação das Unidades da Federação dentre as 
que possuem refinaria de petróleo e usinas de geração de energia elétrica, em detrimento das demais [..]. Conclui-
se, da leitura da alínea "b" do inciso X do § 2º e do inciso I do § 4°, do art. 155 da CF/88, que o legislador 
constituinte fez a opção por atribuir a receita tributária total ao Estado em que ocorrer o consumo dos lubrificantes 
e combustíveis derivados de petróleo. A não-incidência de que trata a alínea "b", X, § 2º, art. 155 da CF/88 
restringe-se ao Estado de origem, não abrangendo o Estado de destino da mercadoria. De fato, não se configura 
propriamente uma não-incidência, mas sim o deslocamento da tributação àqueles que realizem, no Estado no 
qual ocorrer o consumo, operações de circulação das mercadorias ali enumeradas. [...]. Desse modo, 
consideramos correto o entendimento da Consulente, segundo o qual, para efeito de cálculo da relação a que se 
refere o inciso III, do § 5º, art. 20 da LC 87/96, consideram-se como tributadas as operações de saída 
interestaduais de lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo. 

342 O Estado de São Paulo passou a exigir o estorno do crédito, efeitos a partir de 1º de abril de 2017, consoante o 
RICMS/SP, Decreto nº 45.490/2000, art. 68, III, alterado pelo Decreto nº 62.398/2016. 
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petróleo, combustíveis e minerais do País343. Os entes políticos no exercício da competência 

tributária devem observar todas as limitações, vedações, restrições e proibições constitucionais 

inerentes à tributação.   

Diante dos pressupostos constitucionais demonstrados, é lícito classificar a norma da 

não cumulatividade dentre aquelas que impõem limite constitucional ao poder de tributar. A 

vedação ao efeito cascata do tributo assegura que a competência tributária não poderá exigir 

além da imposição sobre o valor agregado ou algo muito próximo. O sistema de apuração do 

imposto pela técnica do débito e crédito constitui garantia constitucional por determinar que os 

Estados tenham acesso, pela tributação, apenas à parcela da riqueza nova produzida.   

A exigência integral do ICMS, que incidiu em operações praticadas pelo contribuinte, 

sem observar as deduções legais asseguradas pelo Direito posto, representa grave lesão à norma 

constitucional da não cumulatividade e fere as limitações ao poder de tributar dos entes 

públicos. Em analogia ao imposto incidente sobre a renda, a capacidade de contribuir com as 

despesas da União é aquela que se define após as deduções dos gastos necessários à aquisição, 

produção e manutenção da renda, assim como o mínimo indispensável a uma existência digna 

para o contribuinte. O ferimento de tais postulados terá efeitos confiscatórios, ultrapassando, 

assim, os limites objetivos definidos pela Carta Suprema.  

Desse modo, os entes políticos, enquanto possuidores de competências tributárias para 

instituírem as tipificadas figuras exacionais, só podem atuar dentro dos estritos termos da 

Constituição, “uma vez que dela recebem não o poder tributário, mas, sim, uma parcela deste 

poder, bastante limitada pelas normas que disciplinam seu exercício” [...], pois “a Constituição 

contém grande número de preceitos que talham, de modo rígido e exaustivo, o exercício da 

tributação”344. 

No CAPÍTULO IV, são analisados os aspectos legais da exação estadual, no que 

concerne à regulação ordinária, realizada pelo legislador nacional, da norma-princípio da não 

cumulatividade, à luz dos contornos definidos pela Constituição de 1988. 

 

 

 

                                                           
343 CRFB/1988, art. 155, §3º, “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II [ICMS] do caput deste artigo e o 

art. 153, I e II [II e IE], nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços 
de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.  

344 (CARRAZZA, 2015, p. 33). 
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CAPÍTULO IV - NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REGÊNCIA DO ICMS 
 
A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de segurança 
jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns 
temas para que seja possível estabilizar legitimamente expectativas. Neste contexto, 
"gerais" não significa "genéricas", mas sim "aptas a vincular todos os entes federados 
e os administrados”. (BARBOSA, 2010)345. 

 

Como já repisado, o ICMS é imposto plurifásico não cumulativo que onera o consumo. 

Sua normatização no Brasil tem inspiração no IVA europeu346, com forte traço na neutralidade 

fiscal, voltado à harmonização e integração política, social e econômica dos Estados Membro. 

O arquétipo peculiar dessa exação exige regras de natureza nacional347 para assegurar a sua 

operacionalização, como, garantir que os Estados de destino aceitem o crédito fiscal de bens e 

serviços tributados na origem. 

Tributo exaustivamente regrado pela Constituição, principal fonte de receita dos 

Estados, ganhou, consoante mandamento constitucional, extensivo tratamento em lei 

complementar, deixando margem até certo ponto residual para atuação legislativa dos entes 

subnacionais. No entanto, em que pese extensa normatização nacional, a celeuma jurídica das 

glosas dos créditos fiscais concentra-se naquele limitado espaço normativo conferido às 

ordenações parciais348.   

A despeito do arcabouço jurídico nacional que rege o ICMS, o gravame somente poderá 

ser exigido quando instituído, por lei ordinária, pela pessoa política competente349, dentro da 

cadeia de positivação, respeitando o fundamento de validade das normas jurídicas350. Cada 

Unidade Federada deve instituir, por lei, o imposto em sua respectiva jurisdição, ainda que, em 

algumas situações, limite-se apenas a replicar o conteúdo da norma nacional. 

                                                           
345BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no RE 433.352. Relator: Ministro Joaquim Barbosa. 

Brasília. J. em: 20/4/2010. Disponível 
em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611796>. Acesso em: 16 jan. 2017 

346 Não há consenso na doutrina. 
347 Essa característica do ICMS pode ser atribuída a dois grandes fatores: (i) as operações com mercadorias e as 

prestações de serviços de transporte e de comunicação têm dimensão nacional e, também, global; (ii) a incidência 
do tributo nas operações interestaduais, em observância à não cumulatividade tributária, implica aceitação 
reciproca dos créditos entre os Estados de origem e destino. 

348A atribuição constitucional para os Estados e o Distrito Federal tributarem operações de circulação de 
mercadorias e a prestação de serviços reservou-lhes maior autonomia legislativa e financeira, no entanto vem 
provocando distorções econômicas e institucionais em virtude da vocação nacional de um imposto de 
competência estadual, na contramão da neutralidade tributária imprimida pelo modelo do imposto tipo IVA 
(PINTO, P., 2012, p. 6). 

349 CRFB/1988, art. 155, II. 
350 Hierarquia da Norma Jurídica: Constituição Federal; Lei Complementar; Lei Ordinária, Decreto e demais atos 

infralegais. Uma norma jurídica, no nível mais concreto do ordenamento, tem como fundamento uma norma de 
superior hierarquia, que, por sua vez, também é fundamentada em outra norma de nível superior. A validade de 
todas as normas jurídicas está justamente no fato de todas poderem ser reconduzidas a única norma, que dá 
coerência e unidade ao ordenamento jurídico (LARENZ, Karl apud MIGUEL, 2015, p. 20). 
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Nessa quadra jurídica, o ICMS, com rígido assento constitucional, reclama pela edição 

de lei complementar 351, desiderato adimplido pela Lei Complementar - LC nº 87/96 (Lei 

Kandir), texto básico que regula as disposições gerais do tributo.  

No Sistema Tributário Nacional, reformado em 1965, as matérias reservadas à LC foram 

tratadas basicamente pela Lei nº 5.172/66 (CTN) e o Decreto-Lei nº 406/68, todos 

recepcionados pela Constituição (art. 146) com natureza de lei complementar (ratione 

materiae), embora formalmente lei ordinária, mas materialmente lei complementar352. Insere-

se, também, nesse bojo normativo, o Convênio ICM nº 66/88353 (firmado nos termos da LC nº 

24/75), ato normativo que disciplinou o imposto até a edição da LC nº 87/96.  

 A estrutura normativa ancorada na Carta Magna de 1988354 traz os principais pilares 

desse tributo, cuja hipótese de incidência cinge-se a três grandes núcleos materiais: (i) 

circulação jurídica de mercadorias; (ii) prestação de serviço de transporte (intermunicipal e 

interestadual) e (iii) prestação de serviço de comunicação. A sua base de incidência não é tão 

ampla quanto a do IVA, que grava atividades não tributadas pelo ICMS (i.e, comercialização 

de bens imóveis, locação, aluguel etc.). 

 Logo, percebe-se que o legislador, ao fixar os princípios e as regras constitucionais, 

assegurou estrutura singular ao ICMS, cuja inobservância pelos Estados causará sérios danos à 

livre concorrência, à livre inciativa, ao ordenamento jurídico e à economia como um todo. 

Dentre os postulados constitucionais, destacam-se: não cumulatividade; imunidade nas 

exportações (assegurada a manutenção o crédito fiscal); anulação do crédito fiscal nas 

                                                           
351 As leis complementares são figuras do repertório legislativo (art. 59, II da Constituição) que dispõem sobre 

matéria expressa ou implicitamente indicada no texto constitucional. Adquirem relativa rigidez, porque sua 
aprovação depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros das duas casas do Congresso Nacional 
(art. 69 da Constituição). Aprovadas nesses termos, sancionadas, promulgadas e publicadas, entram em vigor, e 
somente podem ser alteradas pelo mesmo processo. Sua validade afere-se segundo o princípio da compatibilidade 
vertical. (SILVA, J., 2015, p. 244). Importantes trabalhos sobre leis complementares surgiram no Brasil, 
destacam-se as monografias de Geraldo Ataliba e de José Souto Maior Borges, que buscaram refutar a tese de 
hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, afirmando que antes se trataria de relação competência ratione 
materiae. A questão é de reserva legal qualificada, na medida em que certas matérias são reservadas pela 
Constituição à lei complementar, vedada, assim, sua regulamentação por lei ordinária (SILVA, J., 2015, p. 245). 
Inobstante, a posição ocupada na lista das figuras legislativas, o regime de aprovação mais severo e a qualidade 
de instrumento de legislação nacional têm sido elencados como argumentos de defesa da hierarquia das leis 
complementares relativamente às leis ordinárias. É necessário anotar que José Souto Maior Broges, em estudo 
recente, elaborado após o advento da atual ordem constitucional, conclui que as normas gerais de direito 
tributário, por serem de âmbito nacional, prevalecem, nessa hipótese, sobre os plexos normativos federal, 
estaduais e municipais (MIGUEL, 2015, p. 75). 

352 Realmente, uma lei votada e aprovada por um determinado processo legislativo não pode ter esse fato 
modificado. Daí continuar com a natureza de lei formalmente ordinária. Porém, devido à nova ordem 
constitucional, por cuidar de matéria reservada à lei complementar, só será revogada ou alterada por lei 
formalmente complementar (ESTEVES, 1997, p. 107). 

353 CRFB/88, art. 146, art. 155, §2º, XII c/c ADCT, art. 34, §8º. 
354 CRFB/88, art. 155, II, c/c §§ 2º, 3º, 4º e 5º. 
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operações ou prestações albergadas pela isenção ou não incidência355; princípios da origem e 

de destino, para efeito de cobrança do imposto 356. 

 Infere-se, portanto, que a despeito do amplo regramento do ICMS, o texto constitucional 

não se estendeu ao tratar do direito à compensação do montante do imposto cobrado nas 

operações ou prestações anteriores. Fixou duas hipóteses que vedam o crédito - isenção e não 

incidência357. Nesses casos, a Lei Maior impede tanto o transporte do crédito para as operações 

ou prestações seguintes como exige o estorno ou anulação do crédito relativo às operações 

anteriores. Na ordem nacional, a primeira regulação do imposto estadual foi promovida pela 

Lei nº 5.172/66 (CTN), arts. 51 a 58, derrogados pelo DL nº 406/68.  

O DL nº 406/68, ao versar sobre os aspectos gerais do ICM, tratou do direito à dedução 

ou abatimento do imposto sem grandes avanços, assegurando a manutenção do crédito em 

certas operações358.  A compreensão da doutrina, à época, foi no sentido que se deixar a cargo 

dos Estados o poder-dever da normatização do imposto, detalhando os bens suscetíveis à 

dedução da exação359. 

 Nesse cenário, os entes públicos estaduais editaram suas respectivas legislações para, 

no bojo do processo industrial e comercial, definirem os produtos e bens objeto do crédito fiscal. 

Os conceitos dos signos jurídicos, matéria-prima, produto intermediário e materiais de 

embalagens, foram formados com espeque na legislação federal do IPI. 

Essa postura, segundo afirma Moreira (2012, p. 350), foi com o objetivo de permitir o 

crédito sobre os mesmos produtos que autorizavam a dedução do IPI – e, via de consequência, 

vedando-o quando a União também o proibia. Conclui o autor que à mingua de uma 

conceituação na lei de normas gerais, os regramentos dos Estados, à época do DL nº 406/68, 

                                                           
355 CRFB/88, art. 155, II c/c §2º. 
356 As razões que levam a adoção do princípio da origem ou do destino são matéria reservada à política tributária, 

com efeitos econômicos que demandam profunda análise e reflexão. (MIGUEL, 2015, p. 72). 
357 De um lado, cumpre anotar que a isenção ou não incidência são compatíveis com a não cumulatividade quando 

outorgadas no último elo da cadeia da produção e da circulação de bens e serviços. Por outro lado, se inserido 
em estádio anterior a etapa final, importará em aumento da carga tributária ou em mero diferimento da incidência 
do imposto, salvo se garantida a manutenção do crédito. De início, com criação do ICM (EC nº 18/65), a não 
cumulatividade não possuía qualquer limitação ao direito ao crédito. Foi com a EC nº 23/83 (denominada Passos 
Porto) que houve a vedação ao crédito para as etapas posteriores nas operações beneficiadas com isenção ou não 
incidência do imposto estadual. A emenda Passos Porto, segundo Coêlho (2004, p. 390) e Baleeiro (2015, p. 
354), veio contrariar jurisprudência do STF que concedia crédito presumido do ICM ao contribuinte adquirente 
de mercadoria isenta e não tributada. A Constituição de 1988, além de não permitir o “transporte” do crédito para 
as operações ou prestações seguintes, exigiu a anulação do crédito relativo às operações anteriores à isenção ou 
não incidência. 

358 DL nº 406/68, art. 3º, §3º. 
359 Para Costa, A. (1978, p. 156), a norma constitucional deixou ao legislador complementar liberdade para 

escolher entre os diversos tipos de imposto sobre o valor acrescido: tipo renda, tipo produto bruto ou tipo 
consumo. O curioso é que o Decreto-lei nº 406/68, tão minucioso sob outros aspectos, omitiu-se nesse ponto. 
Ficou, pois, ao legislador estadual a tarefa de eleger o tipo de imposto. 
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eram bastante discrepantes quanto ao tema. Nesse período, não havia qualquer menção aos bens 

de uso ou consumo do estabelecimento, o que somente ocorreu com a LC nº 87/96360. 

 Passados cerca de 20 (vinte) anos, o cenário infraconstitucional sofreu modificações, no 

entanto, continuam as restrições à neutralização do ICMS cobrado na operação anterior. Entre 

os anos de 1988 (CRFB) e 1996 (Lei Kandir), ficou a cargo do Convênio ICM nº 66/88361 

disciplinar os aspectos gerais do ICMS362. A referida norma “convenial” condicionou o 

aproveitamento do crédito à entrada de mercadorias ou de produtos que, utilizados no processo 

industrial, fossem nele consumidos ou integrassem o produto final na condição de elemento 

indispensável a sua composição363. Havia, portanto, restrição ao crédito de bens destinados ao 

ativo permanente e ao uso ou consumo, bem como dos serviços de transporte e de 

comunicação364, tendo sido prestigiada a clássica teoria do crédito físico.  

 O Convênio ICM nº 66/88, objeto de críticas emanadas da doutrina por ter limitado o 

primado constitucional da não cumulatividade, trouxe em seu bojo regras para abatimento do 

imposto, até então silente no DL nº 406/68. As inovações trazidas representaram à época o 

entendimento das Unidades da Federação, aprovado, por unanimidade, no âmbito do CONFAZ.  

 Novo cenário exsurge com a publicação da LC nº 87/96, no qual o legislador ordinário 

lançou fortes luzes sobre o direito à neutralização do ICMS.  A novel regência, em sua redação 

originária, admitiu o direito ao crédito nas operações com bens destinados ao ativo permanente 

(de forma imediata)365, nas aquisições de energia elétrica consumida na atividade empresarial 

(sem restrição), na prestação de serviços de comunicação e de transportes e, também, nos bens 

de uso ou consumo do estabelecimento. Este último, com data constantemente postergada, 

atualmente está previsto para 1º de janeiro de 2020366. 

 Nesse período surgiu, no Brasil, o regime de crédito financeiro, embora com limitação 

temporal para os bens de uso ou consumo e o perfil da exação aproximou-o ao IVA tipo 

consumo367. Permaneceram vedados o crédito nas operações isentas ou não tributadas368, salvo 

                                                           
360(MOREIRA, 2012, p. 354). 
361 Celebrado pelas Unidades da Federação na forma prescrita pela LC nº 24/1975. 
362 CRFB/88, art. 146, art. 155, §2º, XII c/c ADCT, art. 34, §8º. 
363 Convênio ICM 66/88, arts 31 a 34. 
364 Salvo se utilizados pelo estabelecimento ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma 

natureza (Convênio ICM nº 66/88, art. 31, IV). 
365 LC nº 87/96, art. 21, §§ 1º e 4º. 
366 LC nº 87/96, art. 33, I (com redação dada pela LC nº 138/2010). 
367 A plena operacionalização da não cumulatividade se dá com a outorga irrestrita dos créditos do imposto para 

compensação com os débitos decorrentes das operações ou das prestações subsequentes. Exceção que se aplica 
aos bens ou aos serviços alheios à atividade empresarial e os citados casos de isenção e não incidência. Trata-se 
do modelo do IVA tipo consumo, padrão utilizado pelos Países membro da União Europeia. 

368 A LC nº 87/96 repetiu a regra constitucional insculpida no artigo 153, §2º, inciso II, que contém dois 
mandamentos nucleares atinentes à operação ou à prestação beneficiada com a isenção ou a não incidência: (i) 
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previsão em contrário (i.e. exportações)369, bem como dos bens alheios à atividade do 

estabelecimento370. Não obstante, se as circunstâncias que vedam o crédito forem imprevistas 

quando da entrada do bem ou da utilização do serviço, proceder-se-á o estorno integral ou 

proporcional no momento que se concretizarem371.  

 Diante da pressão política dos governos estaduais, insatisfeitos com a ampliação do 

direito ao crédito pela LC nº 87/96, o Congresso Nacional, com a aprovação da LC nº 102/2000, 

impôs uma série de limitações. O crédito do imposto na aquisição de energia elétrica foi 

autorizado apenas quando empregada na atividade de mesma natureza ou consumida no 

processo de industrialização e, também, no caso de exportação de bens e de serviços. O mesmo 

ocorreu com os serviços de comunicação, em que a dedução deverá ocorrer quando utilizado 

na prestação de serviço de mesma natureza ou na exportação.  

 Importante alteração dada pela LC nº 102/2000 refere-se ao crédito de bens destinado 

ao ativo permanente, parcelado à razão de um quarenta e oito avos (1/48). A primeira fração 

deve ser apropriada no mês da entrada do bem no estabelecimento372. Ressalta-se que o texto 

original da Lei Kandir, quando comparado às legislações nacionais anteriores, trouxe maiores 

benesses ao contribuinte no plano da não cumulatividade do ICMS, todavia, foi mitigado com 

as modificações da LC nº 102/2000. Segundo a União, a norma foi editada para recompor o 

caixa dos Estados, de modo a trazer maior equilíbrio federativo, a mesma justificativa utilizada 

à época da EC nº 23/83 (emenda Passos Porto)373.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
não implicará crédito para o adquirente, destinatário ou tomador; e (ii) obriga o vendedor, remetente ou prestador 
a estornar o crédito relativo às operações e às prestações anteriores. 

369 LC nº 87/96, art. 20, §3º, II. 
370 LC nº 87/96, art. 20, §2º: “Presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte 

pessoal”. 
371 LC nº 87/96, art. 21. 
372 LC nº 87/96, art. 20, §5º. 
373 (MOREIRA, 2012, p. 199). 
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A FIGURA 5 resume a linha cronológica de vigência das citadas legislações.  

 
FIGURA 5: Linha do Tempo – Não cumulatividade do ICMS. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Nota-se, portanto, que as citadas normas nacionais, a despeito da forte crítica da doutrina 

especializada, cumpriram o seu mister constitucional, ou seja, (a) disciplinaram o regime de 

compensação do imposto, fixaram as regras, para efeito de sua cobrança e definição do 

estabelecimento responsável, definiram os contribuintes e dispuseram sobre substituição 

tributária; (b) fixaram a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre e 

excluíram da incidência as exportações de bens e de serviços, com manutenção de crédito fiscal; 

(c) regularam a forma como, mediante deliberação dos Estados,  isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados374. 

Segundo a ordem constitucional, ficou reservado aos Estados e ao Distrito Federal, além 

da competência para instituir o ICMS, o poder-dever de:  

(a) fixar as alíquotas internas do imposto375, que não podem ser inferiores às fixadas pelo 

Senado Federal para as operações e prestações interestaduais376 

(b) dispor sobre os regimes de apuração, fixando os prazos de recolhimento e de cumprimento 

                                                           
374 Ex vi a LC nº 24/75. 
375 As alíquotas podem ser específicas ou fixas (lecionam alguns estudiosos que, na verdade, não se cuida 

propriamente de alíquotas específicas conforme referência, mas sim de tributo fixo), ad valorem ou variáveis. As 
primeiras, em regra, são divididas em três tipos: padrão (aplicável à maioria das hipóteses tributárias), reduzida 
e qualificada. A doutrina tem procurado considerar que alíquota corresponde ao percentual sobre uma base 
determinada. Na realidade, em termos de técnica de tributação, a incidência ad rem corresponde a uma tributação 
não de interligação entre os dois elementos indissociáveis de tributação (ad valorem), alíquota e base de cálculo, 
mas à integração absoluta dos dois elementos, a base sendo substituída pela coisa e não pelo valor e o tributo por 
uma quantificação prévia, conformada pela fixação de valor pré-determinado – tributo fixo (MARTINS, 2007, 
p. 177). 

376 CRFB/88, art. 155, §2º, IV e VI. 
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dos deveres instrumentais377, no interesse da arrecadação e da fiscalização378. Tarefa que pode 

ser exercida de forma conjunta pelos Estados no âmbito do CONFAZ (Convênio SINIEF s/n 

de 1970, por exemplo);  

(c) deliberar, mediante aprovação por convênio, firmado na forma da LC nº 24/75, sobre as 

alíquotas do imposto, nos casos previstos na Constituição, observando-se a uniformidade em 

todo o território nacional379, diferenciadas por produto, ser específicas, por unidade de medida 

adotada, ou ad valorem, ser reduzidas e restabelecidas, não lhes aplicando o princípio da 

anterioridade tributária380. 

Há de se convir que tanto a legislação nacional anterior como a atual não autorizam o 

crédito do imposto sobre bens alheios à atividade empresarial. A restrição aos créditos de bens 

do ativo permanente e de uso ou consumo (expressão utilizada pela LC nº 87/96) foi nota 

marcante do DL nº 406/68 e do Convênio ICM nº 66/88. Desde essa época, a despeito das 

diferentes materialidades, aproximaram-se as regras de abatimento do ICM às do IPI, quais 

sejam: o bem devia ser consumido, de forma integral e imediata, no processo produtivo ou devia 

integrar o produto final, regras típicas do regime de crédito físico.  

A LC nº 87/96, na redação original, concedeu o amplo direito ao crédito, em regime de 

apuração em bases financeiras, ponto que o aproxima do IVA tipo consumo, ampliando, assim, 

o crédito físico previsto na Carta da República381. Devido às modificações advindas da LC nº 

102/00, o regime de crédito do ICMS aproximou-se ao IVA tipo renda (crédito de bem do ativo 

permanente à razão de 1/48 avos). 

É possível afirmar que a aptidão normativa do ICMS, consubstanciada pela ordem 

jurídica nacional (Constituição e legislação complementar), objetivou conferir uniformidade ao 

sistema tributário pátrio, que poderia ainda ser mais prejudicado devido à competência 

concorrente dos entes tributantes para legislar sobre idêntica matéria382.  

Mesmo diante da forte regulação nacional, os Estados, ao normatizarem o direito ao 

                                                           
377 Citamos como exemplo, o Convênio SINIEF s/nº, de 15 de dezembro de 1970, norma básica que regulamentou 

os deveres instrumentais relativos ao ICM e, por conseguinte, do ICMS após a Constituição de 1988. 
378A fiscalização é de extrema importância, pois visa a coibir práticas evasivas que podem comprometer a 

qualidade do sistema tributário, que, por sua vez, poderiam criar condições favoráveis ao infrator, em detrimento 
da livre iniciativa e da concorrência, além de causar prejuízo ao erário. 

379 Consoante o disposto no Art. 199, do CTN: “A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de 
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio”. 

380 CRFB/88, art. 155, §4º, IV. 
381 Entendimento firmado pelo pleno Supremo Tribunal Federal, no qual, segundo a Egrégia Corte, o legislador 

constitucional fez opção pelo crédito físico (ADI-MC 2.325/DF). 
382 TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ Jr. sublinha a necessidade e a importância das normas gerais de direito tributário 

para a segurança jurídica em razão dos personalismos e dos individualismos próprios de nossa cultura, o que 
exige a tipificação genérica de alguns conteúdos (MIGUEL, 2015, p. 76). 
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crédito, mantêm-se presos aos interesses arrecadatórios que os levam a perpetuar as antigas 

regras e a criar as próprias para impedir o crédito, em afronta à legislação nacional. Sabe-se 

que, por se tratar de matéria reservada pela Constituição ao estatuto complementar, os Estados 

não deveriam tratar o tema de forma diversa.  

A profusão de legislações, veiculadas pelas 27 Unidades da Federação, traz 

complexidade excessiva ao ICMS e, consequentemente, gera um alto custo de conformidade 

para os contribuintes e a Administração Pública, gera insegurança jurídica, aumenta o 

contencioso tributário que, por sua vez, não consegue resposta tempestiva do Poder Judiciário. 

Por isso, é continuamente apontado como um dos grandes problemas do sistema tributário 

brasileiro383. 

Isso posto, apresentam-se, no capítulo seguinte, os conceitos e as definições dos signos 

jurídicos apropriados pelo Direito Tributário para regular o direito ao crédito fiscal do ICMS - 

instrumento utilizado para neutralizar a carga tributária das operações e prestações anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383 (MIGUEL, 2015, p. 80). 
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CAPÍTULO V - CONCEITOS DOS SIGNOS: MERCADORIA, INSUMO, BENS DO 
ATIVO PERMANENTE, DE USO OU CONSUMO E ALHEIOS À ATIVIDADE DA 
EMPRESA 

 

Todo conceito é seletor de propriedades não só no Direito, como em qualquer região 
do conhecimento. Conceituar importa em selecionar caracteres, escolher traços, 
separar aspectos, desprezando os demais. As singularidades irrelevantes o legislador 
as deixa de lado [...].  E surge o conceito, após aplicação do critério seletivo que o 
legislador adotou, critério esse que nada mais é que um juízo de valor expedido em 
consonância com sua ideologia, tomada a palavra, nesse ensejo, como pauta de 
valores, tábua de referências axiológicas. (CARVALHO, P., 2003, p. 165). 

 

O instituto jurídico do crédito fiscal, concebido pelo Direto brasileiro como instrumento 

para dar efetividade à não cumulatividade e garantir a neutralidade tributária, foi, ao longo dos 

anos, concebido para abarcar apenas os produtos e bens consumidos no processo produtivo. 

Essa característica torna-o diferente do IVA, implantado na maioria dos países, com amplo 

direito ao crédito e extensa base de incidência. 

Pelo histórico do sistema tributário nacional, desde a edição da EC nº 18/65, passando 

pelo DL nº 406/68, não houve, para efeito do crédito do ICM [ICMS], conceito legal expresso 

acerca da natureza dos bens. Este último diploma legal mencionou os vocábulos, matéria-prima 

e material secundário (produto intermediário), de forma indireta ao dispor sobre regras do 

estorno de crédito384, ex vi o art. 3º, §3º: 

Art 3º O imposto sobre circulação de mercadorias é não cumulativo, abatendo-se, em 
cada operação o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado.  
(...) 
§ 3º Não se exigirá o estôrno do impôsto relativo às mercadorias entradas para 
utilização, como matéria-prima ou material secundário, na fabricação e embalagem 
dos produtos de que tratam o § 3º, inciso I [destinado à exportação] e o § 4º, e o 
inciso III [licitação internacional vencida por indústria do país], do artigo 1º. O 
disposto neste parágrafo não se aplica, salvo disposição da legislação estadual em 
contrário, às matérias-primas de origem animal ou vegetal que representem, 
individualmente, mais de 50% do valor do produto resultante de sua industrialização. 
(grifo nosso). 

 

Com suporte no texto normativo mencionado, infere-se que o legislador ordinário fez a 

opção pelo regime de crédito físico. Nesse contexto, de um lado, parte da doutrina interpretou 

que, em face do silencio da norma geral, então vigente, foi tacitamente delegado aos Estados 

Membro a regulação da matéria. De outro lado, diferentes especialistas discordaram daqueles, 

com base na máxima jurídica de que “onde o legislador complementar não distingue, não cabe 

                                                           
384 DL nº 406/68, art. 1º, §3º, I, e § 4º, c/c do art. 3º. 
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ao legislador ordinário distinguir”385, pois não havia delegação expressa do DL nº 406/68 para 

norma ordinária definir os bens passíveis de crédito do imposto. 

Nesse sendeiro, os Estados, quando da instituição do ICM em seus territórios, tomaram 

emprestados os conceitos positivados pela legislação do IPI, delimitando o direito à dedução 

do imposto dos bens ali disciplinados386. Recorda-se que a norma federal sempre vedou o 

crédito de bem do ativo permanente387.  

Por tais razões, na atividade industrial, o crédito do ICM ficou condicionado a que os 

bens fossem consumidos no processo fabril ou que integrassem o produto final. O primeiro 

grupo abarcou os produtos intermediários e o segundo, as matérias-primas e certos produtos 

intermediários, espécies do gênero insumo, ao passo que, para o comércio, o crédito ficou 

limitado às entradas de mercadorias para venda ou revenda. 

O Convênio ICM 66/88, na mesma linha das legislações estaduais anteriores, vedou, 

expressamente, o crédito de ICM relativo à entrada de mercadorias ou produtos que, utilizados 

no processo industrial, não fossem nele consumidos ou não integrassem o produto final na 

condição de elemento indispensável a sua composição. Preservou, assim, a apuração do imposto 

pelo regime de crédito físico. 

A LC nº 87/96, responsável pela introdução do regime de compensação em bases 

financeiras388, ao tratar do direito à compensação do imposto, indicou, de forma implícita, os 

produtos intermediários (material secundário)389, a exemplo do DL nº 406/68 (art. 3º, §3º). 

Introduziu novos termos – bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, no entanto, 

sem defini-los de forma taxativa, surgindo assim vasto campo de tensão entre Fisco e 

contribuinte diante da vagueza e ambiguidade dos vocábulos e, principalmente, pela 

                                                           
385 (MOREIRA, 2009a, p. 302). 
386 Lei nº 4.502/1964, art. 25, I, in verbis: “Art . 25. Para efeito do recolhimento, na forma do art. 27, será deduzido 

do valor resultante do cálculo”.  
“I - o imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e embalagens, adquiridos ou recebidos 
para emprego na industrialização e no acondicionamento de produtos tributados”. (grifo nosso). 

387 Decreto nº 7.212/2010 (RIPI), art. 226 “Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão 
creditar-se (Lei nº 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e 
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre 
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, 
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo 
permanente”. (grifo nosso). 

388 Autorizou o crédito de ICMS nas aquisições de bens destinados ao ativo permanente (LC nº 87/96, art. 20). 
389 Refere-se ao signo jurídico quando da regulação da base de cálculo na transferência interestadual entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte, consoante o disposto na LC nº 87/96, art. 13, §4º, II, in verbis: 
Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 
§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a 
base de cálculo do imposto é: 
II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, 
mão-de-obra e acondicionamento; (grifo nosso). 
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postergação do exercício do direito ao crédito daqueles bens. Vê-se, assim, que a história se 

repete. 

O que ocorreu com o DL nº 406/68, agora acontece com a LC nº 87/96, e, à míngua de 

uma definição expressa na norma geral tributária390, os Estados Membro, com a edição da 

legislação ordinária, passaram a disciplinar a definição de bens de uso ou consumo.  

Objetivando atender à segurança jurídica, essencial ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, já é possível apresentar conclusão parcial deste trabalho: constituem parte 

indissociável da não cumulatividade os créditos do imposto decorrentes das aquisições de 

insumos (matéria-prima e produtos intermediários), consumidos diretamente no processo 

produtivo (industrial), bem como as mercadorias adquiridas para venda ou revenda. Esse é o 

núcleo duro, rígido e mínimo (IVA tipo produto bruto), sem o qual não se permite neutralizar 

parte da carga tributária anterior, ou seja, a sua inobservância afasta a não cumulatividade do 

ICMS. 

Cada tipo de IVA ganha característica peculiar conforme maior ou menor restrição ao 

crédito e a essa variação denominamos de núcleo móvel, composto pelos bens do ativo 

permanente e material destinado ao uso ou ao consumo. Podem existir variações na forma de 

apropriação do crédito: se imediato (IVA-consumo), parcelado (IVA-renda) ou protraído no 

tempo (IVA-Brasil, ICMS). 

A zona de instabilidade jurídica, no contexto nacional, é consequência do modelo de 

IVA adotado no Brasil, que, apesar da previsão do direito ao crédito ICMS sobre bens de uso 

ou consumo, vem postergando o exercício, como se observa no quadro abaixo. Por outro giro 

linguístico, o Fisco amplia o conceito de bens de uso ou consumo, criando uma área de 

interseção conturbada entre os vocábulos insumos, bens do ativo permanente e destinados ao 

uso ou consumo do estabelecimento.     

Diploma Legal Data de Início 
LC nº87/96 (redação original) 01.01.1998 
LC nº 92/97 01.01.2000 
LC nº 99/99 01.01.2003 
LC nº 114/02 01.01.2007 
LC nº 122/06 01.01.2011 
LC nº 138/10 01.01.2020 

TABELA 2: Exercício do direito ao crédito de ICMS sobre bens de uso ou consumo. 

                                                           
390 Quando o legislador prevê uma hipótese, ele efetua certa forma de abstração: o fenômeno social é muito 

complexo e seria impossível prever todas as suas miudezas. Em vez disso, ele escolhe algumas características e 
as inclui no texto legal. Ao fazê-lo, ele abstrai da realidade algumas de suas características, positivando-as. A 
abstração, por sua vez, pode dar-se por meio de tipos ou de conceitos. (SCHOUERI, 2016, p. 273). Conceitos 
são fechados e tipos são abertos, descrevendo qualidades. Enquanto o primeiro permite uma definição exata, com 
contornos precisos, para o segundo não cabe falar em definição, mas em descrição. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (LC nº 87/96, art. 33 e suas alterações). 
 

Definir o que dá ou não direito ao crédito do ICMS sempre foi tarefa árdua atribuída ao 

operador do Direito, que, além de compulsar o ordenamento jurídico, precisa recorrer a 

sofisticadas teorias, bem como obter laudos técnicos sobre a aplicação de cada bem, 

fundamentando assim a decisão.  

Enquanto o Fisco amplia o conteúdo, o sentido e o alcance dos termos uso ou consumo 

do estabelecimento, o contribuinte defende os conceitos de insumos (matéria prima e produto 

intermediário) e de bens do ativo permanente, todos girando em torno do crédito fiscal. 

Esse atrito teria o fim anunciado se não houvesse a postergação ao exercício do direito 

ao crédito dos bens de uso ou consumo, assim como se fossem eliminadas as restrições 

concernentes ao crédito de energia elétrica e do serviço de comunicação391. Nesse cenário, caso 

fosse respeitada a materialidade do ICMS, admitir-se-ia o crédito nas aquisições de: (i) matéria-

prima (insumo), (ii) produtos intermediários (insumo), (iii) bens de uso ou consumo392, (iv) 

bens do ativo permanente, (v) serviços de transporte interestadual e intermunicipal; (vi) energia 

elétrica e serviço de comunicação. 

É certo que, nesse contexto, as operações com energia elétrica e os serviços de 

comunicação seriam albergados pelo grupo de produtos intermediários, ou, no limite, pelo 

conceito de bens de uso ou consumo do estabelecimento. Contudo essa, não é a realidade 

vigente. 

A celeuma tornou-se mais intensa ao se exigir a distinção entre os bens aplicados 

diretamente na atividade-fim, dentro do processo produtivo, para definir a sua classificação: se 

(i) produto intermediário ou (ii) se bem de uso ou consumo. Para este último, em análise 

preliminar, infere-se que seria adequado vinculá-lo à atividade-meio, àquela que dá suporte, 

apoio e viabiliza a consecução da atividade principal empresarial. 

Outro fator que complica o deslinde da questão concentra-se no emprego dos citados 

vocábulos às novas bases de incidência do ICMS (CRFB/1988): serviços de transporte, 

comunicação e às operações com combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo (antes 

sujeitos ao imposto único). 

Se o verbo consumir pode abarcar tanto a ação humana quanto a mecânica, diretamente 

aplicada sobre os produtos intermediários e os bens de uso ou consumo, assim, seria razoável 

                                                           
391 LC nº 87/96, art. 33, II e IV. 
392 Signo jurídico tipificado a partir da LC nº 87/97.  Sob a ótica da economia está inserido no conceito de insumo 

(input), ou seja, ingressos necessários (bens, serviços, trabalho etc.) à produção. 



115 

ter como critério a atividade envolvida: se consumido na atividade principal (produto 

intermediário), ou se consumido na atividade-meio/suporte (material de uso ou consumo).  

Não obstante, esse não foi o caminho trilhado pelas Administrações Fazendárias, a 

despeito da praticidade e da utilidade do método supracitado e, como tudo indica, por interesses 

arrecadatórios, tencionam extrair do Direito posto outros elementos para diferenciar os bens 

consumidos no próprio bojo da atividade principal, constante no objeto social da empresa.  

No processo fabril, o contribuinte deve segregar os produtos utilizados conforme a 

respectiva aplicação ou destinação: (i) matéria-prima; (ii) produto intermediário; (iii) bens do 

ativo permanente e (iv) material de uso ou consumo. 

Repisa-se, que devido à ausência de previsão expressa na legislação nacional fica a 

cargo do operador do direito, em destaque, o Judiciário, identificar no ordenamento 

jurídico a solução adequada a cada caso concreto. 

  Na primeira década do início do século XXI, os primeiros precedentes do STJ, ainda 

sobre os fatos gerados anteriores à vigência da LC nº 87/96, sinalizavam prestígio às restrições 

presentes na EC nº 18/65, no DL nº 406/68 e no Convênio ICM 66/88 (crédito físico). O tribunal 

consolidou orientação no sentido de que os bens intermediários compreendiam aqueles 

consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo ou que incorporavam ao 

produto final. Cita-se o precedente do Ministro LUIZ FUX393 que, embora tenha confirmado o 

combustível com a natureza do insumo da atividade de transporte, como a operação ocorreu na 

vigência do Convênio ICM nº 66/88, houve vedação expressa ao crédito. 

 A Egrégia Corte, nos primeiros julgados, já sob a égide da LC nº 87/96394, não 

reconhecia o crédito imediato do ICMS na aquisição de óleo diesel utilizado no transporte de 

produto não acabado entre as linhas de produção, por qualificá-lo como uso ou consumo da 

empresa. Segundo o voto condutor da Relatora Ministra ELIANA CALMON, o consumo do 

produto não se dava na linha direta da produção, mas sim em uma atividade lateral, portanto, 

inviável qualificá-lo como insumo (produto intermediário), mas sim como de uso ou consumo. 

Esse foi um entendimento equivocado. Para felicidade dos contribuintes, foi superado 

nos precedentes posteriores, como será visto mais à frente. No CAPÍTULO IX, serão 

                                                           
393 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 919.363/DF. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília. 

J. em: 19/06/2008. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=+919363&b=ACOR&p=true&l=10&i=6>. Acesso 
em: 02 fev. 2017. 

394 ______. Recurso Especial nº 850.362/MG. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Brasília. J. em: 15/02/2007. 
Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=850362&b=ACOR&p=true&l=10&i=9>. Acesso em: 
02 fev. 2017. 
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esmiuçados, detidamente, os julgados do STF e do STJ, sendo que, o primeiro, no caso o STF, 

foi o responsável pela interpretação restritiva, fixando o núcleo mínimo expresso na cláusula 

constitucional da não cumulatividade (crédito físico). Assim, a jurisprudência do segundo, o 

STJ, tornou-se extremamente relevante para escorreita aplicação da LC nº 87/96, norma que 

implantou o regime de crédito financeiro.  

Neste capítulo, percorrem-se o Direito posto e a doutrina especializada a fim de 

delimitar o conteúdo dos sobreditos institutos jurídicos. 

Em análise inicial, não se exige maior investigação jurídica para embasar a assertiva que 

os bens consumidos na atividade-meio, aquela que serve de suporte à consecução da atividade-

fim, são qualificados como de uso ou consumo do estabelecimento. Citam-se alguns exemplos: 

mercadorias destinadas aos setores que desempenham rotinas administrativa, jurídica, contábil, 

financeira, recursos humanos, dentre outros. Na mesma esteira, os bens do ativo permanente, 

destinadas aos mencionados departamentos, integrantes da atividade-meio, não dão direito ao 

crédito de ICMS. 

Assim, há sólido conteúdo jurídico para extrair como conclusão parcial que a norma 

nacional básica do ICMS veda expressamente o crédito nos seguintes casos: 

(i) bens alheios à atividade empresaria (deve-se delimitar o sentido da expressão de forma a 

diferenciá-la de bens destinados ao uso ou consumo);  

(ii) bens consumidos ou utilizados na atividade-meio, ou seja,  bens de uso ou consumo e do 

ativo imobilizado não destinados à atividade fim; 

(iii) bens empregados em operações ou prestações com saídas isentas e não tributadas. 

Portanto, resta demarcado que o núcleo da controvérsia cinge-se à atividade-

fim395. É imperioso identificarem-se os casos que não dão direito ao crédito do ICMS, visto que 

a regra geral consiste na legitimidade dos créditos quando os bens são consumidos na 

consecução do objeto social da empresa (atividade principal). 

Dando prosseguimento ao estudo, indaga-se: 

Qual a interpretação coerente e consistente, para aferir com segurança jurídica, o 

conteúdo, o alcance e o sentido de bens de uso ou consumo aplicados na atividade-fim da 

empresa (indústria, comércio ou serviço)?  

Numa primeira aproximação ao tema, despida de um maior rigor técnico-científico, 

considera-se não se admitir a qualificação como bens de uso ou consumo de quaisquer produtos 

empregados dentro dos processos industrial, comercial ou na prestação de serviço. Todos os 

                                                           
395 Conflito existente entre: (i) produtos intermediários vs bens de uso ou consumo; e (ii) bens do ativo permanente 

vs bens de uso ou consumo. 
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bens inseridos no bojo da atividade principal do estabelecimento, respeitado o seu maior ou 

menor grau de importância, são essenciais à empresa, pois são consumidos diretamente no 

processo produtivo ou na prestação do serviço.  

A nosso ver, a classificação de bens de uso ou consumo no seio da atividade principal 

do contribuinte fere sobremaneira a lógica da não cumulatividade, porque os dispêndios 

incorridos com os bens consumidos na atividade produtiva ou na prestação de serviços são 

contabilizados como custos de transformação396 (diretos e indiretos), alocados aos produtos 

finais ou ao serviço prestado e sujeitos à tributação assim que inseridos na cadeia de circulação 

econômica. Tem-se, desse modo, mais um aspecto que intensifica o perfil cumulativo do ICMS, 

tornando-o um IVA misto (meio não cumulativo e meio cumulativo).  

Vejamos, então, as definições dos vocábulos jurídicos. 

Inicia-se pela apreciação dos bens destinados ao ativo permanente da empresa. No 

âmbito do regramento do ICMS, há a alusão esse termo no Convênio ICM nº 66/88 e, 

posteriormente, na LC nº 87/96397. Enquanto o primeiro diploma normativo trouxe a expressão 

bens do ativo fixo, o segundo utilizou ativo permanente, o que nos leva a entender que, para 

fins da legislação nacional do imposto estadual, tais expressões têm conotação idêntica. 

Portanto, os bens de capital destinados ao ativo permanente, imobilizado ou fixo, para efeito da 

legislação do ICMS, são colhidos com o mesmo sentido.   

                                                           
396 Consoante a orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Pronunciamento Técnico CPC 16, 

correlação às Normas Internacionais de Contabilidade do IAS 2 (IASB), item 12 (custos de transformação). 
397 Convênio ICM nº 66/88, art. 1º[...]. 
 Parágrafo único. O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda que se 

trate de bem destinado a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, assim, como sobre o serviço prestado no 
exterior. 

 Art. 2º Ocorre o fato gerador do imposto: 
 (...) 
 II - na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outro Estado, destinada a consumo 

ou a ativo fixo;  
 Art. 31 Não implicará crédito para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações 

seguintes: 
 (...) 
 II - a entrada de bens destinados a consumo ou à integração no ativo fixo do estabelecimento. (grifos nosso). 
 Lei Complementar nº 87/96 
 (...) 
 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.  

 (...) 
 Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
 (...) 
 III - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento, nele 

entradas a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor. (grifo nosso). 



118 

No ordenamento jurídico pátrio, já havia disciplina anterior à legislação tributária, pois 

as normas societárias e civis regulavam o instituto. A Lei nº 6.404/74 (Lei das Sociedades 

Anônimas – SAs), art. 178, § 1º, alínea “c” (redação original) dispunha que o ativo permanente 

era composto pelas contas de investimento, ativo imobilizado e ativo diferido. Posteriormente, 

com a alteração da Lei nº 11.941/2009, ganhou nova denominação: ativo não circulante 

formado pelo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.  

Para os fins fiscais, entretanto, a Lei n.º 12.973/2014, que adaptou as novas práticas 

contábeis aos tributos federais, manteve a conta de ativo não circulante com suas subcontas de 

investimento, imobilizado e intangível. Tampouco se observou qualquer adaptação das regras 

de ICMS à nova categorização societária.  

No âmbito da legislação estadual e das manifestações exaradas pelas Fazendas 

Estaduais, identifica-se a exigência fiscal de vincular o crédito de ICMS ao registro contábil do 

bem na conta do ativo imobilizado398. Atualmente, há auto de infração referente ao valor do 

crédito apropriado pelo contribuinte, quando não comprovado o registro contábil em conta 

própria de ativo imobilizado. 

Depreende-se do arcabouço jurídico exposto, que para o Direito societário e para o 

contábil, o termo ativo permanente evoluiu para a expressão ativo não circulante, abarcando os 

direitos provenientes dos investimentos, das inversões em imobilizado e em bens intangíveis. 

Eles, por sua vez, constituem os subgrupos das contas do Balanço Patrimonial, ordenados 

segundo o grau de liquidez.  

Nesse conjunto de direitos que compõem o ativo não circulante da sociedade 

empresária, estão inseridos os bens de ativo permanente a que se refere a legislação regente do 

ICMS. Em outras palavras, à luz da norma nacional do imposto estadual compreende-se por 

ativo permanente os bens corpóreos e, também, os incorpóreos impulsionados pela evolução 

tecnológica399, desde que sujeitos à exação e empregados na manutenção da atividade 

empresarial, suscetíveis ao desgaste natural pelo uso (depreciação, amortização, depleção ou 

exaustão)400, com vida útil superior a 1 (um) ano.  

Apresenta-se a título de exemplo a aquisição de um imóvel (prédio) para desenvolver a 

atividade da empresa, mesmo diante do registro contábil do direito real no ativo imobilizado, 

                                                           
398Os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, dentre outros, conforme disposto nos 

CAPÍTULOS 7 e 8 do trabalho. 
399 Considerando a evolução do conceito de mercadorias com o avanço tecnológico, a globalização e o acesso em 

massa à rede mundial de computadores facilitando às transações e o comércio eletrônico (e-commerce). 
400 Propriedades tangíveis e equipamentos são depreciados, propriedades intangíveis são amortizadas e recursos 

naturais são exauridos e, no caso da indústria de petróleo, utiliza-se o termo depleção. 
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essa transação (compra e venda) constitui fato típico de imposto municipal (ITIV ou ITBI401). 

Não há que se falar em incidência nem em crédito do ICMS, desobrigando do dever 

instrumental de registro e do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP). 

 Ademais, as inversões em maquinário e equipamentos para a consecução da atividade 

principal da empresa, sujeitos à exação, conferem o direito ao crédito do imposto, à razão de 

1/48 avos, a partir da entrada do bem no estabelecimento402. Nesse caso, há correlação entre os 

registros contábil e fiscal403. 

Dessa forma, há de se concluir que, para efeito do crédito de ICMS, os bens destinados 

ao ativo permanente nem sempre guardarão simetria com os registros e conceitos contábeis, 

pois o universo de direitos registrados pela contabilidade extrapola a base de incidência do 

ICMS404.  

Em regra, o registro fiscal do crédito do bem no livro CIAP deve corresponder ao 

lançamento contábil na conta patrimonial de ativo imobilizado. Os eventuais “descasamentos” 

entre os registros contábil e fiscal deverão estar suportados por outros meios de provas (laudos 

periciais, documentos fiscais etc.) que justifiquem os diferentes critérios adotados pela 

normatização contábil405 e o Direito Tributário.  

A escrita contábil digital (ECD), a escrita fiscal digital (EFD), os documentos fiscais 

eletrônicos, os deveres instrumentais em geral, assim como laudos técnicos acerca da aplicação 

do bem no processo produtivo e as demais provas admitidas em direito constituem elementos 

probatórios imprescindíveis para afastar a pretensão da Fazenda Estadual em glosar o crédito 

do imposto dos bens consumidos na atividade-fim empresarial.  

Outrossim, a legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica fixou regras atinentes 

aos bens do ativo imobilizado sujeitos à depreciação: (i) valor superior a R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), ou (ii) prazo de vida útil superior a 1 (um) ano406. Há outros atos normativos 

editados pela Receita Federal do Brasil, que regulamentam o reconhecimento das despesas 

operacionais no resultado do exercício, assim como o registro dos investimentos no ativo 

                                                           
401 Imposto Sobre Transmissão Inter-vivos (ITIV) ou Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos 

(ITBI), nos termos da CRFB/88, art. 156, II. 
402 LC nº 87/96, art. 20, §5º, I. 
403 LC nº 87/96, art. 20, §5º, VI. Atualmente, controlado no bloco “G”, registro G110, da EFD, SPED Fiscal. 
404 Lei nº 6.404/76, art. 179, IV. 
405 Os gastos com bens, máquinas e peças para manutenção periódica do ativo em produção são objeto de 

lançamento contábil direto no resultado do exercício. 
406DL nº 1.598/77, art. 15. 
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imobilizado para fins de depreciação, ambos voltados à mensuração do aspecto quantitativo 

(base de cálculo) da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda (IR)407.  

 Salienta-se que, por um lado, o gasto contabilizado como despesa operacional, nas 

contas de resultado, impacta diretamente o exercício financeiro corrente (lucro fiscal, base de 

cálculo do IR). Por outro lado, se a aquisição do direito for objeto de registro no ativo 

imobilizado, conta patrimonial, o valor despendido será levado, com base na amortização, na 

depreciação, na exaustão ou na depleção, ao resultado dos exercícios financeiros. 

 Cabe anotar que concordarmos com a doutrina defensora da eficácia da legislação do 

IR à seara do ICMS, para os fins da adequada classificação de bem do ativo imobilizado. Tem-

nos preocupado a glosa do crédito do ICMS, realizada pela autoridade fiscal, na aquisição de 

bem, com vida útil superior a 12 meses, ligado à atividade produtiva, porém com o gasto 

contabilizado em conta de resultado (despesa ou custo). Essa analogia implicará aumento de 

tributo, expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico tributário408. O registro 

contábil vem sendo utilizado, pelas Fazendas Estaduais, como fundamento da glosa do crédito 

e para qualificar o bem como destinado ao uso ou consumo do estabelecimento, quando o gasto 

é registrado contabilmente no resultado, e não em conta de ativo imobilizado.  

 Insiste-se, novamente, que o conceito de ativo imobilizado para efeito contábil é mais 

amplo que as hipóteses de crédito do ICMS409. O Ativo imobilizado, para a ciência contábil, 

contempla os direitos referentes a bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da 

empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram 

à empresa os benefícios, os riscos e o controle desses bens410. A legislação do ICMS aproxima-

se do conceito contábil quando admite o crédito em transações com bens, tributados pelo 

                                                           
407Decreto nº 3.000/99 (RIR), Art. 346.  “Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com 

reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação (Lei nº 
4.506, de 1964, art. 48)”. 

§ 1º “Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no 
ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, 
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei nº 4.506, de 1964, art. 48, 
parágrafo único)”. 

408 CRFB/88, art. 150, I (“exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”) c/c CTN, art. 108, § 1º (“O emprego 
da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”).  

409 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Pronunciamento Técnico CPC 06, correlação às Normas 
Internacionais de Contabilidade do IAS 17, em observância ao postulado contábil da primazia da essência sobre 
a forma, e das alterações promovidas pela Lei nº 11.638/2007, expediu orientação no sentido que o arrendatário 
deverá reconhecer o arrendamento mercantil financeiro (leasing) no ativo e passivo, ambos correspondendo ao 
valor justo do bem arrendado ou, caso seja inferior, ao valor presente do fluxo de pagamento mínimo. No 
arredamento mercantil operacional, considerando que os riscos e recompensas não são transferidos ao 
arrendatário, o ativo não é reconhecido no balanço, isto é, os pagamentos serão reconhecidos no resultado como 
despesas (aluguel). 

410 (MARION, 2008, p. 65-66). 
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imposto, que auxiliam a empresa na consecução de atividade-fim: máquinas, equipamentos, 

ferramentas, móveis e utensílios, veículos etc. 

 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com a edição do Pronunciamento 

Técnico CPC 27, em correlação com às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 16, 

definiu ativo imobilizado como item tangível que (a) é mantido para uso na produção ou 

fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos e 

(b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto 

bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e 

o controle desses bens. 

Por todo o exposto, reforçarmos a nossa posição que o termo ativo permanente, 

conquanto não haja uma definição expressa nas normas gerais regentes do ICMS, possui 

fundamentos extraídos do Direito Societário, Contábil411 e da legislação do IR. Todavia, é 

imprescindível compatibilizá-las à materialidade da exação, revelada por sua hipótese de 

incidência e confirmada pela base de cálculo.  

Portanto, observados os princípios da unicidade, da coerência e da consistência do 

ordenamento jurídico chega-se ao seguinte conceito de ativo permanente, para efeito do ICMS: 

bens corpóreos (tangíveis), assim como incorpóreos (intangíveis)412, sujeitos à incidência do 

imposto, utilizados na produção, venda de mercadorias ou prestação de serviço, assim como 

para fins administrativos, neste último caso, sem direito ao crédito fiscal. Tais bens, em regra, 

estão registrados na conta patrimonial de ativo imobilizado. 

 Adentra-se, a seguir, no estudo da definição do signo “mercadoria”, localizada no campo 

de incidência do ICMS, objeto da operação mercantil (circulação jurídica). É importante 

acompanhar a evolução desse conceito no tempo. A partir da entrada mercadoria no 

estabelecimento, esse signo ganhará novas conotações: matéria-prima, produto intermediário, 

bem do ativo permanente e de uso ou consumo.  

 O professor Carrazza (2002, p. 39), ao definir o alcance do termo mercadoria, asseverou 

ser todo bem móvel, fungível, sujeito à mercancia, que seja introduzido no processo econômico 

circulatório. O que define esse conceito é a sua destinação, tanto que, uma vez inserido no ativo 

                                                           
411 CTN, art. 110: “A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições 
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 
tributárias”. 

412 Vide as mutações no conceito de mercadorias ao longo dos anos motivadas pela revolução tecnológica. 
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fixo da empresa, ele perde a característica mercantil e passa a figurar como bem, ou seja, 

atingindo o consumo final torna-se um bem.  

O autor entende que se excluem do conceito de mercadorias, os bens imóveis, os 

direitos, os serviços e os bens incorpóreos em geral413. 

 Discordamos do insigne professor no ponto que toca à limitação do conceito de 

mercadoria aos bens móveis corpóreos, excluindo os incorpóreos. Com o avançar da tecnologia, 

já é comum, nos dias atuais, transações mercantis com bens intangíveis, exemplo, e-books 

(livros eletrônicos adquiridos via dowload) e energia elétrica414. Sobre o tema, recomenda-se 

compulsar o julgado do STF415, de cujo excerto colaciona-se:  

Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. (...) Lei estadual 7.098, de 30-
12-1998, do Estado de Mato Grosso. (...) ICMS. Incidência sobre softwares adquiridos 
por meio de transferência eletrônica de dados (art. 2º, § 1º, item 6, e art. 6º, § 6º, ambos 
da lei impugnada). Possibilidade. Inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em 
sentido estrito. Irrelevância. O Tribunal não pode se furtar a abarcar situações 
novas, consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas 
que não são mais totalmente corretas. O apego a tais diretrizes jurídicas acaba 
por enfraquecer o texto constitucional, pois não permite que a abertura dos 
dispositivos da Constituição possa se adaptar aos novos tempos, antes 
imprevisíveis.  (grifo nosso). 

  

O STF, em passado recente, na Súmula 662, já entendia que é legitima a incidência do 

ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravadas em fitas de 

videocassete416. 

 Na mesma linha de entendimento aqui esposado, o autor Paulsen (2015, p. 324) 

esclarece que, efetivamente, o conceito secular de mercadorias tem como justificativa um bem 

corpóreo. Entretanto, na era atual, quando é possível transformar uma mercadoria em dados 

digitalizados e transmiti-los entre dois computadores, o conceito tradicional deve ser 

flexibilizado.  

Não se defende a ideia de ampliar indiscriminadamente o conceito, mas tão somente 

adaptá-lo à realidade. Segundo Rezek (apud PAULSEN, 2015, p. 324),“à margem do fator 

circulação, é preciso que o bem que circula seja mercadoria porque é essa a palavra usada no 

texto constitucional [...]. A coisa não se transforma em mercadoria senão quando circula 

mediante um ato mercantil de qualquer natureza”. 

                                                           
413 (CARRAZZA, 2015, p. 54). 
414 CRFB/88, art. 155,§3º. 
415BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 662. Brasília. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_601_700>. 
Acesso em: 01 fev. 2017. 

416 ______. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.945/MT. Relator: Ministro Octavio Gallotti. Brasília. J. em: 
26/5/2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=620411 
>.Acesso em: 17 jan. 2017. 
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 Para Carvalho, P. (1978), a natureza mercantil de um bem não deflui de suas 

propriedades intrínsecas, mas de sua destinação específica. Uma máquina operatriz é 

mercadoria quando o fabricante promove a venda para uma empresa industrial ou comercial. 

Nela, porém, a máquina passa a ser bem de capital fixo, deixando de ser mercadoria, já que, 

mudando de finalidade, sai da circulação e entra na produção ou comercialização. Portanto, é a 

destinação do objeto que lhe confere, ou não, o caráter de mercadoria417. 

Já Mattos (2006, p. 23) introduz um novo sentido à palavra mercadoria, pois, para o 

autor, o bem destinado a consumo ou ativo fixo é, em ambas as hipóteses, mercadoria, 

perdendo, assim, relevância o “intuito de revenda e de lucro”, que era questão fundamental para 

diferenciá-los418. Afirma o professor que, nessas condições, o antigo conceito atribuído a 

mercadorias pelo Direito Comercial, talvez demasiadamente óbvio para sequer merecer análise 

crítica, como diria Alfredo Becker, deve ser agora reformulado. 

Segundo Machado, H. (1997, p. 29), “todas as mercadorias são coisas, mas nem todas 

as coisas são mercadorias. O que caracteriza uma coisa como mercadoria é a destinação. 

Mercadorias são coisas móveis destinadas ao comércio”.  

Em defesa de tese de doutorado, Miguel (2015, p. 112) lança luz ao tema ao concluir 

que não seria possível identificar a base de incidência do ICMS num conceito puramente 

ontológico de mercadoria. Para tanto, é necessário tomar o conjunto de atividades das empresas 

na produção e intermediação de bens e serviço, excluindo as transações que fazem parte da 

materialidade de outros impostos. O autor encerra o conceito de mercadoria no sentido de “todo 

bem móvel produzido ou recebido pelo empresário para ser fornecido ao mercado de consumo”. 

Filiamo-nos em parte a esse conceito, por apresentar uma melhor completude, o qual 

abarca tanto os bens corpóreos como os incorpóreos419. Ademais, a maioria dos doutrinadores 

está alinhada com a importância de se ter em mente a destinação do bem, como elemento 

imprescindível, para sua classificação jurídica (insumo, ativo permanente, uso ou consumo)420. 

                                                           
417 (CARRAZZA, 2015, p. 51).  
418 (MATTOS, 2006, p. 23). 
419 Há acesa discussão acerca da possibilidade de considerar mercadoria apenas os bens corpóreos ou também os 

incorpóreos. O STF, defrontando com a questão no que diz respeito aos softwares, inicialmente posicionou-se 
pela negativa: “não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as operações de 
licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador matéria exclusiva da lide, efetivamente 
não podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, também se 
esteja a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos 
programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo como a do chamado software de 
prateleira (off the shelf), os quais, materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do programa, 
constituem mercadorias postas no comércio”. (PULSEN, 2017, p. 353-4). 

420 GABRIEL PINOS STURTS entende que “O requisito de ser corpóreo é plenamente dispensável” de modo que 
deveriam ser consideradas mercadorias, por exemplo, “filmes, músicas e software digitalizados, circuláveis 
através de download”. Mas JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO pensa de modo diverso, afirmando que “o 
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Com o novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), desapareceu o conceito de atividades 

de direito civil e de direito comercial. Assim, empresário tanto é o comerciante como o 

prestador de serviços, pois ambos fazem circular a riqueza na forma do art. 966. A atividade 

imobiliária é mercantil e imóvel é mercadoria, visto que não é serviço. Embora a transação com 

imóvel não se submeta ao ICMS (ITCMD), é certo que falar em circulação de mercadorias, 

hoje, é muito limitado421. 

Entendemos que a concepção elaborada por Mattos (2006, p. 26-27) aduz visão ampla, 

lato senso, pois faz equivalência entre os signos mercadorias e bens, que, para o autor, são 

sinônimos. Entretanto, indubitavelmente, para efeitos da legislação nacional do ICMS, há de se 

observar a respectiva destinação mercantil para qualificar a coisa como mercadoria sujeita à 

exação422.  

Para Melo (2003, p. 46), mercadoria é espécie do gênero produto, sendo que este último 

pode compreender bens corpóreos (tangíveis) e incorpóreos (intangíveis), resultado de uma 

determinada atividade (física, mecânica, digital etc.) compreendendo as elaborações artesanais, 

naturais, intelectuais, artísticas, como é o caso do software e da energia elétrica. É a ação 

humana modificando a natureza das coisas. 

Para Chiesa (2002, p. 304), o conceito de produto (industrializado) é razoavelmente bem 

demarcado pelo sistema jurídico positivo, cuja acepção de base está assentada na circunstância 

de determinado objeto sofrer uma transformação na sua natureza, alterando a sua destinação. 

Na mesma trilha, Meire (2002, p. 114-115) leciona que a concepção da palavra bens 

deve compreender “qualquer utilidade econômica ou riqueza incorporada ao patrimônio de 

alguém e passível de apreciação pecuniária”. Para o termo produto, a autora entende contemplar 

qualquer coisa ou utilidade que se extrai de outra, incluindo produtos naturais, agrícolas, 

pecuniários, minerais, fabris, industriais. Por seu turno, mercadoria possui amplitude mais 

restrita e denota bens destinados a operações mercantis. Assim, produto seria gênero, do qual 

são espécies bens e mercadorias. 

                                                           
bem digital” não consubstancia as características de âmbito legal e constitucional, de mercadoria, além do que o 
respectivo software representa um produto intelectual, objeto de cessão de direitos, de distinta natureza jurídica, 
o que tornaria imprescindível alteração normativa. (PULSEN, 2017, p. 353). 

421 (BIFANO, 2017). 
422 Pode-se intuir que são mercadorias ou bens (expressões empregadas pela CF/88 como análogas) as coisas 

móveis, materiais e imateriais, objeto de operações ou negócios, regulados pelo Direito Comercial e Civil, 
inclusive as importadas, nas diversas fases de sua circulação sejam quais foram as designações que tiverem 
(produtos, materiais, artefatos, insumos, materiais-prima, sucatas, embalagens, solventes etc.), adquiridas ou não 
com (a) habitualidade e (b) intenção de revenda e lucro, e independentemente de sua destinação específica 
[comercialização, industrialização, ativo permanente, consumo etc.]. (MATTOS, 2006, p.  26-27). 
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 Passamos, em seguida, a identificar no ordenamento jurídico e na doutrina a 

compreensão para os vocábulos: insumo (matéria-prima, produto intermediário) e bens de uso 

ou consumo. 

 Os insumos, gênero do qual são espécies as matérias-primas e os produtos 

intermediários, referem-se aos bens não duráveis ligados aos processos produtivos. Os bens 

duráveis, com prazo superior ao exercício financeiro (12 meses), em regra, são contabilizados 

na conta patrimonial do ativo imobilizado.  

 As matérias-primas são bens que, necessariamente, agregam-se ao produto final, logo 

são consumidas na produção e integrantes do produto acabado. É fácil constatar que a origem 

da acepção decorre das legislações do IPI (Lei nº 4.502/64 e Decreto nº 7.212/2010 - RIPI) e 

do ICMS (Convênio ICM 66/88, art. 31, III). Donde se extrai também a definição de produto 

intermediário (secundário) – bens consumidos no processo produtivo em contato com o produto 

final, podendo integrá-lo ou não423. 

 Ressalta Moreira (2009, p. 322) que tais conceitos calham “à fivela para a indústria, cuja 

atividade precípua é a transformação de materiais em produtos acabados. Entretanto, a definição 

não é adequada para as atividades comerciais e tampouco para as prestações de serviços 

tributados pelo ICMS”. 

 De acordo com a doutrina de Baleeiro (2015, p. 583), insumo é termo empregado por 

“alguns economistas para traduzir a expressão inglesa input, isto é, o conjunto de fatores 

produtivos, como matérias-primas, energia, trabalho, amortização de capital etc., empregados 

para produzir o output, ou o produto final”. Insumos são todos os ingredientes da produção, 

mas há quem limite a palavra aos produtos intermediários, que não sendo matérias-primas, são 

empregados ou consomem-se no processo de produção424. 

Sucede que, exsurge nova expressão trazida pela LC nº 87/96, bens destinados ao uso 

ou consumo do estabelecimento. O conceito emprestado pelas Cortes Superiores às mercadorias 

                                                           
423 Pelo histórico das normas federais - regulamentos do IPI (RIPI) - pode-se depreender que, a partir do Decreto 

nº 61.514/67, art. 30 tem-se a definição de produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao 
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização. Com o Decreto nº 70.162/72, art. 32, foi 
inaugurada a expressão: “forem consumidos, imediata e integralmente, no processo de industrialização”. Visando 
a esclarecer o que significava “imediato e integralmente”, foi editado o Parecer Normativo CST nº 181/74. A 
vinculação ao consumo imediato e integral desapareceu nos regulamentos subsequentes. No RIPI/79, art. 66, 
consagrou que, embora não se integrando ao produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo 
compreendido entre os bens do ativo permanente. Inovação que se sucedeu com os demais regulamentos do IPI 
(RIPI/82, RIPI/98, RIPI/2002 e 2010). No RIPI/2010 (Decreto nº 7.212/2010), art. 226, I, repete-se a redação: 
“aqueles que, embora não se integrando ao produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo 
compreendido entre os bens do ativo permanente” (CHIESA, 2012). 

424 Ibid., p. 583. Inobstante, mesmo assim, as divergências quanto a essa definição não modificam o aproveitamento 
dos créditos de ICMS, já que tanto as matérias-primas como os produtos intermediários geram direito ao crédito 
da exação. 
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destinadas ao uso ou consumo contrapõe-se à concepção de matérias-primas e de produtos 

intermediários425, ou seja, parte-se de uma definição residual capturada por via de exclusão, a 

saber: são aqueles utilizados na atividade empresarial que não insumo de produção (matéria-

prima e produto intermediário) nem ativo imobilizado. Noutras palavras, os insumos 

compreendem as matérias-primas que atuam no processo industrial incorporando ao produto 

final e os produtos intermediários, aqueles consumidos no processo industrial podendo integrar 

ou não o bem novo.  

No caso dos bens de uso ou consumo, não há contato com a linha principal de produção, 

pois eles não participam diretamente do processo de transformação da nova mercadoria426, ou 

seja, são coisas que o contribuinte utiliza na condição de consumidor final e, que, portanto, não 

estão inseridas no núcleo do postulado da não cumulatividade à luz da teoria do crédito físico427.  

Pelo exame minudente da LC nº 87/96, pode-se capturar, por meio da interpretação 

sistemática, o conteúdo, o sentido e o alcance dos termos matérias-primas, produtos 

intermediários e, por via oblíqua, dos bens de uso ou consumo428. Na lei, estão identificados os 

elementos essenciais que dão sentido a cada espécie de bem utilizado na atividade econômica 

da empresa, a saber: integrar o produto final (insumo da espécie matéria-prima ou produto 

intermediário); ser consumido, diretamente, no processo produtivo e não se incorporar ao bem 

                                                           
425 A não cumulatividade tributária, típica dos impostos sobre valor agregado (IVA), busca atingir o consumidor 

final de bens e serviços. Dessarte, quando o contribuinte do imposto adquire bens para utilização na qualidade 
de consumidor final, a regra é a negativa ao crédito fiscal. 

426 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 195.894-4/RS. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Brasília. J. em 14/11/2000. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28195894%29&base=baseAcordaos
&url=http://tinyurl.com/h49deff >. Acesso em: 22 jan. 2017. 

427 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1435626/PA. Relator: Ministro Ari Pargendler. 
Brasília. J. em 03/06/2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201301116178&dt_publicacao=16/06/2014
>. Acesso em: 29 jan. 2017. 

428Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior (...) inclusive a destinada ao seu uso ou consumo 
[estabelecimento] ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação.  
§ 3º É vedado o crédito relativo (...):  
I - para integração ou consumo em processo de industrialização [matérias-primas e produtos intermediários] 
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; 
Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto (...) 
II - for integrada ou consumida em processo de industrialização [matérias-primas e produtos intermediários], 
quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto; 
Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar: 

II - darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para 
integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas [matérias-primas e produtos 
intermediários], inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior; 

Art. 33. Na aplicação do art. 20, observar-se-á o seguinte: 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:  
b) quando consumida no processo de industrialização [produto intermediário]. (grifos nosso). 
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novo (insumo da espécie produto intermediário); ser empregado nos processos marginais, 

secundários da linha de produção, comercialização ou prestação do serviço, consumidos de 

forma indireta (bens de uso ou consumo). 

Acredita-se, assim, que foram captadas as razões jurídicas que dão lastro à 

jurisprudência do STJ, que, no início deste século, caminhou na direção de conceituar os bens 

intermediários como sendo aqueles consumidos na linha principal da produção e os de uso ou 

consumo como aqueles utilizados nas linhas laterais, secundárias429. Posteriormente, como será 

examinado, os novos precedentes apontam para outras condições que exigem a avaliação da 

essencialidade, necessidade e imprescindibilidade do bem ao processo produto ou 

prestação do serviço, expressões também vagas e ambíguas. 

Com ponderação distinta, obtempera Mattos (2006, p. 23) que os chamados produtos 

intermediários (lixa, broca, rebolo, lima, gás industrial, os combustíveis e lubrificantes 

acionadores de máquinas, aparelhos, veículos e equipamentos utilizados na industrialização e 

comercialização) quando consumidos no processo produtivo ou comercial, dão direito ao 

crédito do ICMS, ao contrário da legislação do IPI que exige para efeitos de crédito o 

consumo de forma imediata e integral. 

O ponto de colisão, concernente aos produtos intermediários, assenta na exigência de 

serem consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo (expressão mencionada 

no Decreto Federal nº 70.162/72, art. 32 e no Parecer Normativo CST 181/74). De acordo com 

Moreira (2009, p. 226), essa definição foi estendida da legislação do IPI para a do ICM, visto 

que, à luz do entendimento do STF, a não cumulatividade sendo um só instituto, a sua aplicação 

a tais impostos, da mesma forma, era uma consequência natural. O autor afirma que, inobstante 

o errôneo processo decisório, “com o julgamento da medida cautelar ADI nº 2.325/DF, já sob 

a égide da Carte de 1988, a Suprema Corte reafirmou expressamente seu entendimento pela 

aplicação do crédito físico como garantia mínima da não-cumulatividade”430. 

Em 03/06/2014, o STJ em interessante julgado, com relatoria do Ministro ARI 

PARGENDLER, trouxe novo divisor d`água, que a jurisprudência da corte indica vir adotando 

nos últimos anos, a saber: 

Do ponto de vista econômico, os insumos são bens intermediários empregados no 
processo de industrialização, tais como definidos por Paulo Sandroni, in verbis: BENS 
INTERMEDIÁRIOS. Bens manufaturados ou matérias-primas processadas que são 
empregados para a produção de outros bens ou produtos finais. O lingote de aço, 

                                                           
429 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 919363/DF. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília. J. 

em 19/06/2008. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=919363&b=ACOR&p=true&l=10&i=6 >. Acesso 
em 28 jan. 2017. 

430 (MOREIRA, 2012, p. 264). 



128 

originário de uma siderúrgica, é um bem intermediário que, numa fábrica de 
autopeças, pode se transformar em chassi, roda ou eixo, produtos que também são 
bens intermediários na fabricação do automóvel - um produto final, acabado. Os 
produtos intermediários, portanto, são insumos que em geral uma empresa compra de 
outra para elaboração dos produtos de sua especialidade. Até o produto final, a 
produção passa por uma cadeia de bens intermediários, em decorrência da divisão do 
trabalho (Dicionário de Economia do Século XXI, Editora Record, Rio de Janeiro, 
2007, p. 79).  
O Convênio ICM nº 66/88 [...] adotou esse viés conforme se depreende do art. 31, 
inciso III [...] 
A noção de insumo, então, era a de que ele estava vinculado ao processo de 
industrialização [...] sejam nele consumido ou integrarem o produto final na condição 
de elemento indispensável à sua composição.  
[...] 
A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, abandonou esse conceito, 
conforme se lê no art. 20, caput: "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 ou 
intermunicipal ou de comunicação"431. (grifo nosso). 
 

Há de se reconhecer que o conceito de bens de uso ou consumo comporta-se de forma 

distinta conforme o diploma legal vigente. Para o período anterior à vigência da LC nº 87/96, 

pode-se compreendê-los a partir do consumo genérico nas atividades da empresa (óleo, 

lubrificantes, graxas etc.), não integrando o produto final, nem participando diretamente do 

processo produtivo, comercial e da prestação de serviços. Tem atuação coadjuvante no processo 

(consumo indireto). Logo, tem-se a definição residual capturada por via de exclusão dos bens 

que não são contemplados nos conceitos de insumos e de ativo imobilizado.  

Nas palavras de Machado, H. (2004, p.81), a escrituração contábil distingue claramente 

as mercadorias destinadas ao ativo permanente, registradas em conta patrimonial (ativo 

imobilizado), dos bens destinados ao uso ou consumo, que são registrados em contas integrantes 

do sistema de resultados. 

Pelo magistério de Mattos (2006, p. 24), bens de uso ou consumo são aqueles que, 

embora não consumidos ou utilizados diretamente no processo industrial ou comercial (v.g., 

material de expediente, de manutenção, limpeza etc.), integram-se indiretamente ao custo das 

mercadorias industrializadas, das comercializadas e dos serviços. 

No que concerne aos bens alheios à atividade do estabelecimento, a doutrina é uníssona 

ao afirmar que se referem a objetos estranhos à rotina dos processos de fabricação e de 

comercialização, na prestação de serviços ou usados com desvio de finalidade, como é caso dos 

                                                           
431 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1435626/PA. Relator: Ministro Ari Pargendler. 

Brasília. J. em 03/06/2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201301116178&dt_publicacao=16/06/2014
>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
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veículos de transporte pessoal, dos aparelhos de entretenimentos e de programas de ginástica 

laboral mantidos pela empresa, dentre outros, todos sem direito a neutralização do imposto 

cobrado na etapa anterior.  

O STJ, em exame de caso concreto, julgou que a aquisição de materiais de construção 

civil, empregados no prédio onde funciona hipermercado, por serem aplicados em atividades 

alheias à finalidade da empresa, não dá direito ao crédito432. Asseverou que o credito somente 

é factível na entrada de mercadoria que faça parte da atividade-fim do estabelecimento. 

Sucede que, em 15/3/2016, em outro julgado paradigma, esse Tribunal reconheceu o 

direito ao crédito de material de construção civil que fora utilizado para assegurar a adequada 

instalação dos diversos equipamentos destinados à extração de minérios (ouro e demais 

minérios), sendo classificados como bens do ativo permanente, com direito ao crédito do 

imposto, glosado pela Fazenda Estadual de Minas Gerais433. 

 Com base nas lições da doutrina, da jurisprudência colacionada e no ordenamento 

pátrio, chega-se às seguintes acepções dos vocábulos jurídicos sob exame: 

(a) bens: conjunto de direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, passível de 

valoração econômica, que abrange objetos, tangíveis e intangíveis, tais como mercadorias, bens 

do ativo permanente, matérias-primas, produtos intermediários, bens de uso ou consumo e bens 

estranhos à atividade empresarial, além de outros direitos. 

(b) Produtos: coisas corpóreas e incorpóreas resultante de um trabalho intelectual, mecânico e 

de elaborações naturais, agrícolas, minerais etc.  

(c) Mercadorias: bens corpóreos ou incorpóreos destinados ao comércio, para efeito da 

imposição do ICMS.  

Observe-se que tanto o bem como o produto possuem definições que se entrelaçam entre 

si, pois o termo bem pode ser espécie de produto, por decorrer do processo de transformação. 

De outro modo, os bens, na acepção de conjunto de direitos, podem abarcar a espécie produto. 

Assim, preferimos adotar a expressão bens (no plural, gênero) em sentido lato, para abranger 

as demais espécies, inobstante, um bem constituir espécie de produto434.  

                                                           
432 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Recurso Especial nº 860701/MG. Relator: Ministro Francisco Falcão. 

Brasília.  J. em 19/4/07. Disponível em:< 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=860701&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=
3>. Acesso em 30 jan. 2017. 

433 ______. Agravo Regimental no Recurso Especial 1358847/MG. Relator: Ministro Humberto Martins. 
Brasília. J. em 15/03/2016. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1358847&b=ACOR&p=true&l=10&i=2>. Acesso 
em: 30 jan. 2017. 

434  Genaro R. Carrió (apud CHIESA, 2002, p. 304) ensina que las palabras presentan esta característica de 
vaguedad potencial o textura abierta: y es por ello, también, que tal característica constituye, por decir así, una 
enfermedad incurable de los lenguajes naturales. (...) Todas las palabras que se usan para hablar del mundo, 
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O tratadista JOSE XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA (1955) esclarece que “as 

coisas [...] quando objeto de troca, de circulação econômica, tomam o nome de mercadorias [...] 

A coisa, enquanto se acha na disposição do industrial, que a produz, chama-se de produto, 

manufato ou artefato; passa a ser mercadoria logo que é objeto de comércio [...] e deixa de ser 

mercadoria logo que sai da circulação comercial e se acha no poder ou propriedade do 

consumidor435”. 

Há ressonância na doutrina que os conteúdos dos signos atinentes aos bens do ativo 

permanente, de uso ou consumo, as mercadorias, e os insumos terão sua natureza jurídica 

definida no instante da destinação conferida pelo contribuinte na manutenção da atividade da 

empresa.  

A distinção entre bens e serviços, assim como a diferença entre os tipos de bens e os 

serviços (entre si), se um dia fez algum sentido para tributação, mostra-se atualmente 

inadequada436, trazendo incertezas e insegurança jurídica para efeito tanto da incidência como 

do crédito do imposto. Um tributo tipo IVA, que incide sobre todas as operações e prestações 

com amplo direito ao crédito437, evita discussões intermináveis na doutrina e na jurisprudência 

acerca de qual tributo é devido e os bens ou os serviços que dão direito ao crédito.  

No IVA europeu, a fórmula adotada pela Diretiva 2006/112/EC, é simples e tem por 

objetivo tributar todas as transações com bens e serviços438. Na terminologia adotada pela 

diretiva, suprimento de bens significa a transferência de direito de dispor de uma propriedade 

tangível como proprietário439 e suprimento de serviços compreende toda transação que não 

constitui suprimento de bens440.  

                                                           
para aludir a los fenómenos de la realidad, participan de las mismas características. Respecto de todas ellas 
vale la siguiente metáfora esclarecedora. Hay un foco de intensidad luminosa donde se agrupan los ejemplos 
típicos, aquellos frente a los cuales no se duda que la palabra es aplicable. Hay una mediata zona de oscuridad 
circundante donde caen todos los casos en los que no se duda que no lo es. El tránsito de una zona a otra es 
gradual: entre la total luminosidad y la oscuridad total hay una zona de penumbra sin límites precisos. 
Paradójicamente ella no empieza ni termina en ninguna parte, y sin embargo existe. Las palabras que 
diariamente usamos para aludir al mundo en que vivimos y a nosotros mismos llevan consigo esa imprecisa aura 
de imprecisión. 

435 (apud BALEEIRO, 2015, p. 584). 
436 (MIGUEL, 2015, p. 67). 
437 “Apesar dos contribuintes (...), em regra, poderem recuperar o IVA que suportaram em suas despesas, eles 

somente poderão fazê-lo quando se tratar de uma despesa de negócio. Isso é para prevenir que despesas pessoais, 
quando realizadas por meio da empresa-contribuinte, gerem direito à devolução do IVA incidente sobre o 
consumo final. A maioria dos países restringe, em graus variados, o direito a recuperação do IVA relacionado a 
certas categorias de despesas que são automaticamente consideradas como sendo de consumo final, como as 
incorridas em artigos de luxo, diversões e entretenimento”. (OGLEY apud MOREIRA, 2009a, p. 74).  

438(MIGUEL, 2015, p. 67). 
439 Art. 14, I. “Supply of goods” shall mean the transfer of the right to dispose of tangible property as owner. 
440 Art. 24, I. “Supply of services” shall mean any transaction which does not constitute a supply of good. 
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A incidência do IVA ganhou, assim, uma vocação de universalidade. A sua natureza 

como imposto geral sobre o consumo implicou existência de um conceito residual para a 

prestação de serviço capturado por via de exclusão. As definições de bens e de serviços 

completam-se no sentido de possibilitar maior alcance do raio de incidência da exação às 

atividades econômicas que revelam capacidade contributiva, eliminando eventuais falhas da 

tributação motivada pelas limitações contidas na definição de bens e de serviços441.  

O próximo tópico dedica-se ao exame sob o aspecto jurídico da definição das atividades 

empresariais, fim (principal) e meio (apoio), para efeito do direito ao crédito do ICMS. 

5.1  Conceito Jurídico das Atividades Empresariais Fim e Meio 
 

 No ordenamento jurídico brasileiro, a compreensão do conteúdo, do sentido e do alcance 

do conceito de atividade empresarial encontra guarida no Direito Privado, sob a regência do 

Código Comercial (Lei nº 556/1850), revogado em parte pelo atual Código Civil (Lei nº 

10.406/2002, Livro II “Direito da Empresa”) e com disciplina subsidiária da Lei nº 6.404/76.  

Já trajado com uma concepção moderna, o referido diploma civil conceitua empresa 

como a atividade econômica organizada e exercida profissionalmente pelo empresário442, que 

pela conjugação dos fatores de produção – capital, trabalho e tecnologia443 - promovem a 

circulação de riquezas mediante a produção, a comercialização e a distribuição dos bens e 

serviços.  

 Encontra-se no Direito Empresarial a importância do contrato social, estatuto ou ato de 

constituição das pessoas jurídicas que delimitam o campo objetivo das atividades empresariais 

a serem desenvolvidas. O entendimento acerca das atividades-fim e meio deve ser obtido a 

partir do objeto social da empresa. Conquanto a atividade-fim esteja inserta no objeto social, a 

atividade-meio refere-se ao suporte, apoio para o adequado desempenho daquela444.  

                                                           
441 Cita-se o exemplo a legislação do IVA Português ao adotar o conceito jurídico de prestações de serviços de 

acordo com as normas do Direito da União Europeia: compreende todas as operações realizadas a título oneroso 
que não se qualificam como transmissões, aquisições intracomunitárias ou importações de bens. Note-se que o 
conceito acolhido não corresponde ao civil, de acordo com o qual o contrato de prestação de serviços é aquele 
mediante o qual uma das partes se obriga a proporcionar à outro certo resultado de seu trabalho intelectual ou 
manual (PALMA, 2014, 566). 

442 Lei nº 10.406/2002, arts. 966 e 967. 
443 Tecnologia como fator de produção é construção doutrinária e decorre da essencialidade que esse fenômeno 

tomou (BIFANO, 2017). 
444 A expressão atividade-meio é utilizada no Direito Trabalhista para tipificar terceirização ilícita (atividade-fim) 

e a licita (atividade-meio). Vide Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho - TST [...]: III. “Não forma 
vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de 
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta”. Importa mencionar que, em 31/3/2017, foi publicada a Lei 
nº 13.429/2017 que alterou as regras da relação de trabalho na prestação de serviço a terceiros.  
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 No escólio de Carrazza (2015, p. 506), “tudo se conjuga, pois, no sentido de que as 

mercadorias e bens entrados no estabelecimento do contribuinte e que, de algum modo, servem 

para dar impulso à sua atividade e ao cumprimento de seu objeto social dão direito ao crédito 

de ICMS”. Continua o autor, ao esclarecer que “essa assertiva vale, outrossim, para os bens 

destinados ao consumo ou à integração do ativo fixo e para as mercadorias ou produtos 

utilizados, mas não consumidos no processo industrial [atividade-meio]”. 

 A despeito de a jurisprudência versar sobre a materialidade do ISS, extrai-se lição de 

utilidade ao ICMS, ao afirmar o STJ que "envolvendo a atividade, bens e serviços, a realidade 

econômica que interessa ao Direito Tributário impõe aferir o desígnio final pretendido pelo 

sujeito passivo tributário, distinguindo-se a atividade-meio da atividade-fim, esta última o 

substrato da hipótese de incidência” 445. Assim, pode-se empreender que atividade-meio é 

executada para viabilizar a atividade principal prevista no objeto social da empresa, consignada 

em seu documento de constituição. 

 Desde a primeira metade do século passado, o conceito de atividade mercantil foi 

repensado pela doutrina comercialista, que criou o conceito de empresa. Esse conceito também 

não é de difícil delimitação, mas, em sentido econômico, refere-se essencialmente à economia 

de troca, pois somente na órbita dessa economia, a atividade de empresário pode adquirir caráter 

profissional.  Empresa é, portanto, toda atividade organizada de trabalho e capital tendo como 

fim a produção ou a comercialização de bens e serviços para troca.  

 O correto julgamento do que se compreende inserido dentro do bojo da atividade-fim 

da empresa é de crucial importância para efeito da decisão do que se creditar ou não do ICMS. 

De acordo com o já mencionado, há vedação expressa no Direito positivo para creditamento do 

imposto relativo a mercadorias ou serviços estranhos à atividade do estabelecimento446. 

 Essa restrição tem fundamento lógico, que ganha eco entre os países que adotam o 

IVA447, para o qual a aquisição de bens não utilizados na atividade do contribuinte não pode, 

de fato, gerar créditos de ICMS. Se o contribuinte pode atuar na condição de consumidor final 

de bens e de serviços, correta será a negativa ao crédito. Parece-nos ser o caso dos bens 

adquiridos para utilização em outras atividades não vinculadas às saídas tributadas. 

                                                           
445 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1251753/ES. Relator: 

Ministro Humberto Martins. Brasília. J. em 27/09/2011. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1251753&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10
&i=3>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

446 LC nº 87/96, art. 20, §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”. (grifo nosso). 

447 (MOREIRA, 2009a, p. 334). 
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 É cediço que o método de cálculo “imposto contra imposto” foi acolhido para 

operacionalizar a regra da não cumulatividade. Logo, infere-se que a sua prática impõe que o 

valor do imposto incidente na etapa anterior seja deduzido do mesmo tributo devido na etapa 

seguinte. Desse modo, a ausência de saída motivada pelo consumo no estabelecimento não 

assegura o direito ao crédito do imposto, já que o consumo final do bem ou serviço põe fim ao 

ciclo de circulação da riqueza, ou seja, não haverá saída subsequente tributada. 

 As primeiras conclusões levam à assertiva que as empresas também compram bens para 

uso próprio, interno, e não apenas como insumo dos processos industriais, comerciais e da 

prestação de serviço. Tais bens são denominados pela legislação tributária de uso ou consumo. 

Podem ser utilizados na atividade-fim, em processos secundários (coadjuvantes) à linha 

principal de produção, bem como destinados à atividade-meio da empresa. 

 Os bens do ativo permanente, afetos à atividade-fim do contribuinte - utilizados nos 

processos de produção, de comercialização e de prestação de serviço - dão direito ao crédito. 

Por via oblíqua, os bens empregados na atividade meio e nos processos marginais não conferem 

direito à neutralização do imposto cobrado na operação anterior. . 

  O imbróglio jurídico ganhou ênfase devido às decisões do STJ no que tange aos créditos 

do ICMS nas aquisições de bens destinados à atividade-fim. A interpretação imprimida pela 

Corte Superior ao enunciado do §1º, art. 20 da LC nº 87/96 (“não dão direito a crédito as 

entradas de mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento”), afirma que o 

sentido pretendido pela norma, a contrario sensu, foi permitir o crédito de bens e de serviços 

na atividade-fim, nos processos produtivos, comercial e na prestação de serviço. 

 Nesse passo, a jurisprudência do STJ tem compreendido a expressão “atividade do 

estabelecimento”, que gera direito a crédito, como aquela relacionada diretamente à atividade-

fim do contribuinte, estando ligada intrinsicamente à respectiva cadeia produtiva, à 

comercialização e à prestação do serviço448. Quando a legislação optou pela existência de 

crédito em serviços secundários, eles foram mencionados expressamente, daí o entendimento 

do tribunal ao consignar que, quando os combustíveis e lubrificantes são usados apenas para a 

atividade-fim da empresa, esses insumos geram créditos de ICMS449. 

                                                           
448 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1175166/MG. Relator: Ministro Herman 

Benjamin. Brasília. J. em 26/03/2010. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1175166&b=ACOR&p=true&l=10&i=8>. Acesso 
em: 31 jan. 2017. 

449______. Recurso Especial 1090156/SC. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Brasília. J. em 10/08/2010. 
Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=Resp+1090156&b=ACOR&p=true&l=10&i=1 >. 
Acesso em: 18 jan. 2017. 
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O tópico seguinte cuidará da modalidade dos regimes de creditamento do ICMS 

consoante ao que a doutrina denominou de teoria do crédito físico e da dedução financeira, 

ambos voltados à neutralização da carga tributária incidente na operação ou prestação anterior. 

5.2 Natureza Jurídica dos Créditos de ICMS. As Teorias dos Regimes Físico e 
Financeiro 

 

De início, pelo rigor científico exigido do trabalho, cumpre repisar que o ICMS, além 

de ser imposto plurifásico, pois incide nas diversas etapas da cadeia econômica, é, ao mesmo 

tempo, não cumulativo. Dessarte, o valor a recolher (quantum debeatur) será obtido pelo cotejo 

entre o imposto das operações ou prestações posteriores e o que gravou as anteriores. Esse 

imposto dedutível, neutralizável, é que o direito denomina de crédito fiscal.  

Como enfatizado, o crédito fiscal não tem natureza obrigacional pecuniária de um 

direito do contribuinte contra o Estado. Em outros termos, não constitui um dever do Estado de 

prestação de cunho patrimonial, mas um direito do contribuinte de abater o imposto das 

operações e prestações anteriores, oponível aos valores a recolher do mesmo tributo. 

Em consonância com as regras que disciplinam o tributo não-cumulativo, a doutrina tem 

classificado os regimes aplicáveis ao crédito escritural, consoante a previsão legal que autoriza 

ou veda o seu aproveitamento450:  

(i) crédito financeiro: amplo direito à neutralização do imposto nas aquisições de bens e  de 

serviços tributados, tais como insumos (matéria-prima e produto intermediário), bens do ativo 

permanente e de uso ou consumo. Exige-se que as operações e as prestações sejam tributadas. 

É vedado o crédito atinente aos bens e os serviços alheios à atividade do estabelecimento. 

(ii) crédito físico: o critério do contato físico entre os inputs (insumos: matéria-prima e produto 

intermediário) e o output (produto final) é o elemento chave para outorgar o crédito do imposto. 

Por tais razões, não se dá direito a crédito às aquisições de bens do ativo permanente e aos 

destinados ao uso ou consumo, além dos bens estranhos à atividade empresarial.  

 De acordo com a legislação tributária de cada país, pode existir maior ou menor restrição 

à dedução do gravame plurifásico não cumulativo. O Brasil passou por essa dicotomia saindo 

do crédito físico e ingressando no regime financeiro. Por este último, compreende-se o crédito 

do tributo que tenha onerado qualquer dos custos da coisa tributada, sempre respeitada a 

materialidade da exação.  Toda vez que o contribuinte suportar um custo do imposto, seja ele 

                                                           
450 (BALEEIRO, 2015, p. 421). 
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consubstanciado no preço de um serviço ou de um bem e, posteriormente, inserido na circulação 

econômica, nasce o direito ao crédito451. 

No caso particular do Brasil, a postergação sucessiva do exercício do direito ao crédito 

de bens destinados ao uso ou consumo, ensejou a seguinte manifestação de Carrazza (2015, p. 

499): “É de nosso conhecimento que o STF [ADI/MC 2.325-0-DF] decidiu que, sendo a Lei 

Complementar nº 87/96 a fonte geradora do direito ao crédito relativo a entrada de bens 

destinados ao consumo no estabelecimento, de sorte a permitir a adoção do crédito financeiro, 

é válida a postergação ao acesso a esse benefício”. (Grifo nosso). 

De outra forma, o regime de crédito físico restringe-se aos elementos corpóreos, ou 

físicos, como as próprias mercadorias a serem revendidas, na atividade comercial, ou as 

matérias-primas e outros insumos corpóreos, na atividade industrial, que vierem onerados pelo 

imposto, darão direito ao respectivo crédito452. 

Afirma Cosciani (1969) que, no sistema de crédito físico, deduzem-se do valor da 

produção unicamente os bens ou mercadorias que se incorporam fisicamente ao bem obtido, 

excluindo-se todos aqueles gastos que, embora indispensáveis para a produção do bem 

gravado, não se exteriorizam fisicamente no bem produzido (gastos com instalações, 

imóveis, transporte, publicidade etc.)453. 

Registra Machado, H. (1997, p. 143) que, pelo regime de crédito financeiro, é 

assegurado o crédito do imposto pago em todas as operações de circulação de bens e em todas 

as prestações de serviços, que constituam custo do estabelecimento, não importando se o bem 

ou serviço compõe o bem a ser vendido. Importa é que o bem vendido teve como custo aquele 

bem, ou aquele serviço, já tributado anteriormente.  

 O tributarista preceitua que, diversamente, no regime de crédito físico somente geram 

direito ao crédito as entradas de mercadorias e não bens de capital, que se destinem a sair do 

estabelecimento, tal como entraram, ou integraram, fisicamente, o produto de cuja fabricação 

constituem insumos 454. 

 À luz da legislação nacional do ICMS (Lei Kandir), empreendemos a seguinte distinção 

dos regimes de crédito: 

(i) físico: compreende os bens empregados e consumidos fisicamente no processo industrial, no 

comércio, na prestação de serviços de transporte e comunicação;  

                                                           
451 (MACHADO, H., 2004, p. 73). 
452 (CARRAZZA, 2015, p. 73). 
453 (COSCIANI, Cesare apud TORRES, R., 2004, p. 147). 
454 (MACHADO, H., 2016, p. 133). 



136 

(ii) financeiro: correspondente aos bens que se integram fisicamente ou não à produção, à 

comercialização, bem como aqueles que participam do processo, notadamente, os serviços de 

transporte e de comunicação, os bens do ativo permanente, em decorrência da ampliação do 

aspecto material do ICMS levado a efeito pela Constituição de 1988. 

Segundo Torres, R., (2004, p. 149), os Estados preferiram diminuir opcionalmente as 

alíquotas incidentes sobre a prestação de serviços de transportes, em troca da não utilização dos 

créditos fiscais de valor equivalente, com o que contornaram a dificuldade operacional criada 

pela CFRB/88 (Convênio ICMS nº 28/1989)455. Atualmente, o Convênio ICMS nº 106/96 

concede, aos contribuintes prestadores de serviço de transporte, crédito presumido de 20% 

(vinte por cento) calculado sobre o valor do ICMS devido na operação, que poderá ser adotado, 

opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao regime regular de apuração. 

Na modalidade do regime de crédito físico, ocorre o credito do imposto à medida que 

há vinculação específica dos bens e dos serviços adquiridos com os produtos industrializados 

ou com mercadorias comercializadas e os serviços prestados. Nas atividades industriais, os bens 

devem ser consumidos, ainda que de forma parcial, compreendendo o desbaste, o desgaste, o 

dano e a perda das propriedades físicas ou químicas, com a ação direta deles sobre o produto 

em fabricação ou desse sobre os bens456. 

  Por um lado, nos tributos tipo IVA-produto que oneram a produção, o regime de crédito 

é o físico, porque restrito aos insumos e às mercadorias (corpóreas) que saem fisicamente do 

estabelecimento. Por outro lado, no IVA-consumo, que onera o consumidor final, o regime de 

crédito é o financeiro, porque alcança os bens e os serviços essenciais à produção, a exemplo 

dos bens do ativo permanente e de uso ou consumo, não importando a aderência física.  

Para Baleeiro (2015, p. 617), o regime de crédito financeiro foi o modelo adotado pela 

Constituição de 1988, nos arts. 153, §3º, II (IPI) e 155, §2º, I (ICMS), que somente se referem 

a valor. No entanto, essa orientação não encontrou eco no STF, cuja manifestação consagrou o 

regime do crédito físico, sendo interpretado como benesse legal o regime de crédito financeiro 

outorgado pela LC nº 87/96. 

A outorga de créditos fiscais, compensáveis com os débitos do mesmo imposto, passou 

ser a técnica contemporânea consistente com a neutralidade fiscal. A vedação ao crédito deveria 

se concentrar, tão somente, nos bens utilizados com desvio de finalidade, utilizados em 

atividades alheias ou em fins estranhos ao objeto social da empresa. 

                                                           
455 (TORRES, R., 2004, p.149). 
456 (MELO, 2004, p. 205). 
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O próximo capítulo trata dos aspectos operacionais e das peculiaridades intrínsecas às 

atividades desempenhadas pelas empresas do segmento de petróleo e de gás natural. Em 

seguida, examinar-se-á a efetividade do direito ao crédito do ICMS oriundo das aquisições de 

bens e serviços necessários à consecução da sobredita atividade econômica. 
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CAPÍTULO VI - INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL 
 

[...] O conhecimento da norma e do fato se revelam mutuamente influentes, de 
modo que o operador do direito não poderá deixar qualquer um deles de lado 
na construção do resultado de seu trabalho. [...]. Há um movimento de 
constante ir e vir na observação (eine ständige Wechselwirkung, ein Hiund 
Herwandern des Blickes), já que a situação concreta é relevante para a 
construção da norma e a partir da norma se levantam os elementos relevantes 
do fato.  (SCHOUERI, 2016, p. 737). 

 

Pela perspectiva econômica, a cadeia de produção foi desenvolvida como instrumento 

de atuação sistêmica, partindo da premissa de que a produção de bens pode ser representada 

por um sistema, no qual os diversos agentes ou atores estão interconectados por fluxos de 

materiais, capital, trabalho, tecnologia e informações, com o objetivo de suprir o mercado com 

os produtos resultantes desse sistema457. Nesse passo, compreende-se por cadeia produtiva o 

conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos 

os diversos insumos. Essa definição abrangente permite incorporar diversas formas de cadeias 

produtivas458. 

O petróleo, do latim petra (“pedra”) e óleum (“óleo”), no estado líquido, é uma 

substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e cor variando 

entre o negro e o castanho-escuro459. Trata-se de mercadoria (commodity)460 com características 

extremamente dependentes da conjuntura global. O preço do barril do petróleo varia e oscila de 

acordo com o comportamento de fatores geopolíticos (sócio-econômicos), assim como 

pequenas turbulências no mercado podem causar enorme impacto na indústria461.  

A cadeia de suprimento do petróleo é tradicionalmente composta por três grandes 

etapas, designadas por: upstream, midstream, downstream. Estão inseridas nessa cadeia as 

indústrias de transformação, com destaque para as petroquímicas. Nos processos de exploração 

e de produção, conhecidos pela sigla E&P (upstream), ocorrem primeiro a exploração (pesquisa 

e prospecção), seguida da extração (lavra ou produção) do petróleo e do gás natural. Os 

hidrocarbonetos produzidos são transportados, através do bombeamento de oleodutos ou carga 

e descarga de navios até um terminal e/ou refinaria de petróleo para fins de processamento e 

                                                           
457Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás. Disponível em: 

<http://www.fiepr.org.br/fomentoedesenvolvimento/cadeiasprodutivas/uploadAddress/petroleogas%5B19590%
5D.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2017. 

458 (HASENCLEVER, 2002). 
459 (THOMAS, 2001, p. 5).  
460 Vide nota nº 340. 
461 (MARCELLINO, 2013, p. 35). 
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obtenção dos derivados (midstream) – gasolina, diesel, querosene de aviação (QAV), bunker, 

gás liquefeito de petróleo (GLP), coque, nafta, dentre outros. 

Os produtos finais são comercializados pelas refinarias, com os clientes (distribuidoras, 

indústria petroquímica etc.), demandando operações logísticas para transportá-los aos pontos 

de entrega (downstream). Em continuidade ao fluxo, os derivados são vendidos pelas 

distribuidoras, para revendedores diversos, desde os postos de combustíveis que entregam o 

produto ao consumidor final, bem como para as indústrias, i.e. companhias elétricas (insumo 

do processo produtivo). A FIGURA 6 ilustra a cadeia de produção e de suprimento do 

petróleo462. As empresas que atuam nas três fases são conhecidas como verticalmente 

integradas. 

 

 
FIGURA 6: Cadeia de Suprimento da Indústria do Petróleo. 
Fonte: (MARCELLINO, 2013, p. 31). 
 

No setor petroquímico, os produtos básicos - olefinas (eteno, propeno e butadieno) e os 

aromáticos (benzeno, tolueno e xileno) - são utilizados para produção de uma série de produtos 

denominados de segunda geração, polímeros (polietilenos, polipropilenos, ácido tereftálico 

purificado – PTA, resina PET etc.), bem como em menor escala os solventes e os combustíveis.  

Nas diversas indústrias de transformação, os insumos oriundos do segmento 

petroquímico serão utilizados na fabricação das embalagens, filmes, garrafas plásticas, tubos, 

                                                           
462 Lei nº 9.478/97, art. 6º, XXVII - cadeia produtiva do petróleo: sistema de produção de petróleo, gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, a revenda e a estocagem, bem como o 
seu consumo. 
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cabos, fibras, eletrodomésticos, componentes automotivos, dentre outros. O quadro abaixo 

sintetiza a cadeia econômica mencionada.   

 
FIGURA 7: Fases da cadeia petroquímica utilizando Petróleo e Gás Natural. 
Fonte: (UNIPAR, 2009 apud PEREIRA, 2010). 
 

A cadeia de suprimento da indústria do petróleo demanda bens e serviços de alto valor 

agregado, fornecidos por fabricantes e prestadores de serviços especializados. Segundo 

EICHMAN [2000?], nos dias atuais, a gestão da citada rede tem sido um dos mais difíceis 

desafios encontrados por pesquisadores dessa área no mundo.  A FIGURA 8 representa a 

cadeia de geração de valor a partir da produção do petróleo.  

 
FIGURA 8: Fluxo simplificado da cadeia de suprimento da indústria do Petróleo. 
Fonte: Próprio autor. 
 

O escopo desta pesquisa concentra-se na área sombreada acima, qual seja, as atividades 

de exploração, de produção e de refino do petróleo e do gás natural (upstream e dowstream), 

com foco nos créditos de ICMS advindos da aquisição de insumos (matéria-prima e produto 



141 

intermediário) e dos bens do ativo permanente, onerados pela exação, todos ligados à atividade-

fim empresarial.  

É forçoso consignar que, para os fins do ICMS, por premissa básica, têm-se os processos 

integrados das atividades de exploração e extração do petróleo e gás natural inseridos no 

conceito jurídico de produção. O vocábulo produção abarca além de tudo que a natureza, por 

si, faz nascer463, como também a atividade humana que dê origem a um bem novo. Neste último 

caso, temos a espécie fabricação ou industrialização, a qual exige instalação física onde se reúne 

pessoal, máquinas e equipamentos para a obtenção de um bem novo.  

No que tange ao refino do petróleo, notória é a sua natureza fabril e industrial, visto 

compreender atividade humana profissional que, por meio de processos de refino (físicos e 

químicos) promovem a separação das frações e a quebra das moléculas dos hidrocarbonetos 

nele presentes, obtendo ao final o produto acabado (derivados).  

Nessa quadra jurídica, as disposições da Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo) têm inegável 

importância na análise tributária, pois disciplinam o perfil da atividade econômica possível de 

ser desempenhada pelas empresas privadas e estatais interessadas na concessão para exploração 

e para produção dos citados recursos naturais.  Assim como a tributação deve informar-se pelos 

critérios da adequação à realidade e da superposição aos conceitos de outros ramos do direito, 

bem como à atividade econômica, como tal, compreender a disciplina contida nesse ato 

normativo é passo necessário para delinear os critérios de relevância e inerência encampados 

pela própria lei464. 

Nesse passo, o referido diploma legal denominou de indústria do petróleo o conjunto de 

atividades econômicas relacionadas com a exploração, o desenvolvimento, a produção, o refino, 

o processamento, o transporte, a importação e a exportação de petróleo, de gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos e seus derivados465. 

Esse ponto merece destaque pela sua relevância jurídica, pois há notícia de que as 

autoridades fiscais do Estado de Alagoas lavraram auto de infração em desfavor ao crédito 

fiscal do ICMS nas aquisições de energia elétrica consumida nos processos de extração e 

produção de petróleo e de gás natural. Segundo entendimento da Fazenda Estadual, a LC nº 

87/96 (art. 33, II, “b”) autoriza apenas o crédito da energia elétrica consumida na 

                                                           
463 Produção vinculada à natureza, em que o produtor desenvolve a atividade econômica dependente da agricultura, 

pecuária, extrativismo e outras atividades assemelhadas. 
464 (GRECO, 2007). 
465 Lei nº 9.478/97, art. 6º, XIX. 
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industrialização, o que não alcançaria os processos de exploração e a produção do petróleo e do 

gás natural.  

Certamente, a pretensão fiscal não logrará êxito no Judiciário, pois existem robustos 

argumentos para afastá-la. A jurisprudência hodierna do STJ, conforme analisada no 

CAPÍTULO IX, em exame de diversos casos concretos sob a égide da LC nº 87/96, reconheceu 

que o direito ao crédito de ICMS vincula-se aos critérios da essencialidade e da 

imprescindibilidade do bem à consecução da atividade-fim do contribuinte. Recorda-se a lide 

paradigma, processada pelo rito dos recursos repetitivos, que, pela essencialidade e pela 

imprescindibilidade ao serviço de comunicação, assegurou-se o crédito do imposto na aquisição 

de energia elétrica466.  

Após esse breve introito, adentra-se no pormenor das questões regulatórias e 

operacionais das atividades de upstream e midstream. É cediço que a regulação das atividades 

de exploração, de produção, de transporte, de refino, de importação e de exportação de petróleo 

e de gás natural, devido à relevância para a economia e a soberania nacional, tem assento 

constitucional467. Na ordem infraconstitucional, a Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo) fixou as 

bases jurídicas, os direitos, os deveres e as obrigações da União (poder concedente) e, 

sobremaneira, das empresas concessionárias (Oil Companies). 

A reforma constitucional de 1995 foi importante para consolidar o novo papel do Estado 

na Economia (Estado Liberal)468. Nesse período inicia-se a abertura do setor petrolífero para o 

investimento privado.  Uma das medidas anunciadas pelo programa de governo do então 

Presidente da República469 foi propor emenda à Constituição e mudança na legislação federal 

para ampliar a participação do capital privado e estrangeiro.  

Nessa toada, em 9 de novembro de 1995, foi publicada a EC nº 9/95, que alterou a 

redação do §1º do art. 177 da CFRB/88, permitindo à União contratar empresas estatais ou 

privadas para a consecução das atividades petrolíferas. Para consolidar o marco regulatório, o 

governo encaminhou ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 6/97, convertido na citada Lei 

n.º 9.478/1997. 

                                                           
466 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1201635/MG. Relator: Ministro Sergio Kukina. 

Brasília. J. em 21/10/2013. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clas.+e+@num='1201635')
+ou+('RESP'+adj+'1201635'.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 jan. 2017. 

467 CRFB/88, art. 177, § 1º (alterada pela EC nº 9/95). 
468(BARROSO, 2001, p. 391). 
469(CARDOSO, 1994, p.202). 
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A Lei do Petróleo revogou a Lei n.º 2004/53 (instituidora da sociedade de economia 

mista federal, a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras), criou a Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 

Com a segurança jurídica e a sólida reforma normativa470, o exercício das atividades de 

upstream e dowstream, até então exclusivo da Petrobras, começou a ser relativizado, sendo 

permitida a contratação, pela União, titular do monopólio, de empresas privadas. Desde então, 

a fim de atrair novos agentes econômicos, a ANP realiza, periodicamente, rodadas de licitação 

para outorgar o direito de exercício das atividades de exploração, de desenvolvimento e de 

produção de petróleo e de gás natural. 

 As atividades são fiscalizadas pela agência reguladora e somente poderão ser exercidas, 

mediante celebração de contrato de concessão entre a autoridade concedente (a União) e as 

empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país471. A concessão 

obriga as empresas explorarem os hidrocarbonetos, por sua conta e risco e, em caso de êxito, 

produzirem petróleo e gás, conferindo-lhes, assim que extraídos, a propriedade desses bens 

(“aquisição originária da propriedade”), com os encargos relativos ao pagamento dos tributos 

incidentes e das participações legais ou contratuais correspondentes. 

A indústria do petróleo, como já mencionado, é regida pelo binômio: elevado risco e 

vultosos investimentos. O risco compreende as incertezas geológicas vinculadas à descoberta 

de reservas petrolíferas, à complexidade das operações, à garantia do suprimento de bens e de 

serviços e às questões institucionais ligadas à política do país hospedeiro. 

Esse segmento empresarial possui específica cadeia de suprimento e de distribuição que 

a torna complexa quando comparada a outras atividades. As companhias que atuam de forma 

integrada desempenham mais de uma ou todas as etapas da cadeia: upstream, midstream, 

dowstream. Daí a origem do jargão: do poço [petróleo] ao posto [derivados]. É o exemplo 

clássico da sociedade de economia mista federal (Petrobras). 

Em outro dizer, a integração funcional entre as atividades decorre, necessariamente, do 

plano normativo regulatório (legislação de regência), no plano do objetivo societário (objeto 

social) e, como os demais segmentos, também, no plano econômico. Nesse caso, os fatos da 

realidade “nua e crua” são regulados pelo poder concedente, o que não pode ser relegado 

quando da aplicação da norma tributária.  

A etapa de “upstream” compreende as atividades atinentes à exploração e à produção 

do petróleo e de gás natural (E&P). Podem ser desempenhadas em terra (onshore) e/ou em 

                                                           
470 CRFB/88, art. 177, § 1º (alterado pela EC nº 9/95) e a Lei nº 9.478/97. 
471 Lei nº 9.478/97, arts. 5º e 23. 
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aguas marítimas, na plataforma continental, denominada de offshore. A fase de midstream 

compreende o refino, processamento, transporte, importação e a exportação do gás natural, do 

petróleo e de seus derivados. Por último, o estágio do dowstream inclui a distribuição e a 

revenda dos derivados no mercado. 

Na etapa anterior ao processo de refino, as matérias-primas, o petróleo e o gás natural, 

ao serem identificadas no subsolo com volume comercial precisam ser extraídas da jazida. Essa 

tarefa está a cargo dos processos de exploração, de desenvolvimento e de produção (E&P). Por 

demandarem elevados investimentos, a consecução de tais atividades é viabilizada por 

complexas estruturas financeiras: “project finance” e/ou consórcios de empresas (“uncorporate 

joint venture”).   

Nesse contexto, as Sociedades de Propósito Específico (SPE`s) são usualmente 

utilizadas para assegurar o suprimento dos principais ativos da indústria (sondas de perfuração, 

navios FSPO – Floating Storage Production Offloading, plataformas semi-submersívies etc.). 

A remuneração do investimento decorre do contrato de arrendamento (leasing) do ativo de 

titularidade da SPE, contratada junto à empresa concessionária dos direito exploratórios.  

A legislação regulatória também faculta a formação de parcerias empresariais 

constituídas por contrato, na forma prescrita pela legislação societária472. Consentâneo com a 

legislação de regência, o consórcio empresarial é desprovido de personalidade jurídica473. 

Trata-se de importante veículo para canalização de investimentos, para diluição dos riscos e 

para obtenção de sinergia técnica-operacional. 

Com o advento das recentes descobertas de extensos reservatórios de petróleo e de gás, 

na bacia sedimentar brasileira, área denominada de pré-sal474, o Governo Federal deu início a 

novo marco regulatório. No ano de 2010, houve a aprovação e a publicação das normas que 

simbolizam o início do novo marco na atividade de E&P no Brasil, a saber: 

a) Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010: autoriza a União a ceder, de forma onerosa, à Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras), o exercício das atividades de pesquisa e de lavra de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o CRFB/88, art. 177, I.  

                                                           
472 Lei nº 6.404/76, art.278. 
473 Lei nº 6.404/76, arts. 278 e 279. 
474Conforme fato relevante publicado, em 07/08/2008, foi informado ao mercado que o consórcio formado pela 

Petrobras (65% - Operadora), BG Group (25%) e Galp Energia (10%), para exploração do bloco BM-S-11, em 
águas ultra profundas da Bacia de Santos, concluiu a perfuração do poço 1-BRSA618-RJS (1-RJS-656) e 
comprovou relevante descoberta de óleo leve nos reservatórios do pré-sal. 
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b) Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010: autoriza o Poder Executivo a constituir empresa 

pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-

Sal Petróleo S.A. (PPSA), dentre outras providências. 

c) Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010 (alterou a Lei nº 9.478/97): dispõe sobre a exploração 

e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de 

partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas definidas pelo poder 

concedente; cria o Fundo Social (FS) e trata das respectivas estruturas e fonte de recursos, 

dentre outras providências. 

Houve prestígio e disseminação do instrumento empresarial que permite a conjugação 

de esforços para a consecução do empreendimento petrolífero – consórcio de E&P. Destaque 

inicial foi dado à Petrobras ao ser designada única operadora475, com percentual mínimo de 

participação de 30% nos consórcios. No entanto, com a publicação da Lei nº 13.365, de 29 de 

novembro de 2016, foi revogada aquela obrigação, competindo ao CNPE oferecer a exploração 

mínima de 30% em cada campo, cabendo à Petrobras aceitar ou não a incumbência.  

Posta a questão regulatória e dando continuidade ao exame do fluxo da cadeia de 

produção da indústria do petróleo, este capítulo foi dividido em quatro subtópicos. O primeiro 

cuida dos processos operacionais de exploração, de desenvolvimento e de produção do petróleo 

e de gás natural (E&P). O segundo trata do refino das citadas matérias-primas476, o terceiro e o 

quarto subtópicos analisam, respectivamente, os aspectos contábeis e tributários das atividades.  

Foi dada ênfase ao ponto central do trabalho: glosa dos créditos de ICMS, pelas 

autoridades fazendárias, atinentes aos bens empregados na atividade-fim empresarial, in caso, 

os bens e os serviços tributados pelo imposto, destinados à exploração, ao desenvolvimento e à 

produção e, também, aos processos de refino. 

Portanto, para efeito de corte metodológico, afastam-se de plano as questões 

incontroversas, para as quais há ressonância tanto na doutrina como na jurisprudência acerca 

da vedação à compensação do imposto dos bens consumidos na atividade-meio, que serve de 

suporte para a consecução do objeto social, bem como aqueles alheios ao animus empresarial.  

Nesse caso, figuram-se como exemplo os bens e os materiais de construção civil utilizados em 

prédios administrativos, os equipamentos e os materiais de escritório; os bens destinados às 

atividades recreativas, aos espaços culturais e de lazer, às cantinas, aos refeitórios, às academias 

                                                           
475 Lei n° 12.351/2010, art.4° c/c art. 10, inciso III, alínea “c” da mesma norma. 
476 O termo refinaria, para fins deste trabalho, compreende também as Unidades de Processamento de Gás Natural 

(UPGNs), que podem integrar um complexo de refino ou constituir-se um estabelecimento específico. 
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corporativas; os veículos de transporte pessoal, as despesas com restaurantes e os gastos com 

executivos etc.  

6.1. Exploração e Produção (E&P)  
 

Existe mais de uma teoria a respeito da origem do petróleo: (i) a mineral, defendida 

pelos pesquisadores franceses Henry Moissan e Paul Sabatier e a (ii) orgânica, proposta por 

Karl Engler e Hans Hofer. Esta última é a mais aceita por apresentar maior comprovação 

científica, suportada por fatos observados ao longo da exploração e produção477, tais como: 

o petróleo é encontrado em muitos lugares da crosta terrestre e em grandes 
quantidades; desse modo, o seu processo de formação deve ser espontâneo; 
o petróleo é encontrado acumulado em regiões cujo subsolo seja constituído por 
grande número de rochas sedimentares, denominadas bacias sedimentares. [...] Essas 
rochas, ao contrário das ígneas e metamórficas, se caracterizam por sua alta 
permeabilidade, o que possibilita condições para o armazenamento do petróleo; 
o petróleo é constituído basicamente por hidrocarbonetos que são substâncias pouco 
comuns em outros produtos minerais. Sua composição química varia bastante e tem-
se sempre algum acúmulo de gás nos poços de petróleo; 
quase todos os petróleos conhecidos mostram atividade ótica, e a maioria é dextrógira. 
Conclui-se então que sua origem é de organismos vivos, pois apenas estes são 
opticamente ativos; 
no petróleo bruto estão presentes compostos que se decompõem a temperatura 
elevadas, entre as quais as porfirinas [...]. Isso leva à admissão de que, ao longo do 
processo que origina o petróleo, a temperatura não é elevada; 
a composição química do petróleo pode variar de poço para poço de um mesmo campo 
produtor. 

 

Afirmam os autores478 que o petróleo seria oriundo de matérias orgânicas, restos de 

animais e vegetais depositados em grande quantidade no fundo dos mares e dos lagos. Essa 

massa de detritos orgânicos transformar-se-ia em compostos químicos, sob a ação do calor e da 

pressão das camadas que iriam se depositando e pela ação de bactérias ao longo do tempo479.  

O processo de geração de petróleo é resultado da captação da energia solar, através de 

fotossíntese, e de transformação da matéria orgânica com a contribuição do fluxo de calor 

oriundo do interior da terra480. 

Essa breve introdução tem por objetivo corroborar a assertiva que a indústria do petróleo 

compreende as atividades desempenhadas de forma organizada e profissional com a finalidade 

de encontrar e de extrair da própria natureza o petróleo e o gás natural, fato característico dos 

processos de exploração, de desenvolvimento e de produção.  

                                                           
477 (FARAH, 2012, p. 5). 
478 Conseguiram produzir hidrocarbonetos a partir de peixes e vegetais. 
479 (FARAH, 2012, pp. 5-6). 
480 (THOMAS, 2001, p. 16). 
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A empresa interessada em adquirir o direito para exercício das atividades de exploração 

e de produção de petróleo e do gás precisa obter concessão específica outorgada pelo Estado 

brasileiro à luz da legislação pátria. O contrato de concessão tem por objeto blocos exploratórios 

integrantes de uma bacia sedimentar, formada por um prisma vertical de profundidade 

indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus 

vértices481.  

Por meio de estudos e de pesquisas geológicas e geofísicas são identificados os possíveis 

reservatórios482 petrolíferos na subsuperfície. Uma vez encontrada a jazida483 com volume 

comercial tem-se caracterizado o campo de produção484. Para se viabilizar a produção são 

intensificados os trabalhos técnicos para perfuração dos poços (pioneiro485, produtores, injetor 

etc.) e para instalações de máquinas e de equipamentos imprescindíveis à extração.    

Para que haja formação de bacia sedimentar486 com reservatórios de petróleo em volume 

comercial, além do tempo, é necessário o preenchimento de condições naturais e específicas, 

tais como: rochas geradoras, onde o petróleo se formou; rochas reservatórios, responsáveis por 

estocar o petróleo; rochas selante, com baixa permeabilidade que impedem a migração para 

outras áreas rochosas e, por último, as armadilhas ou trapas para armazenar o petróleo que 

migrou487. 

Dessa forma, tem-se por processo de produção de petróleo e de gás natural o conjunto 

das atividades, das tecnologias, dos bens, dos serviços e dos equipamentos empregados de 

forma integrada na prospecção e na extração dos hidrocarbonetos, em locação488 marítima 

(offshore) ou terrestre (onshore).  

Para melhor compreensão desse conjunto integrado de atividades industriais, 

recomenda-se desdobrar os processos de UPSTREAM489 entre as fases interligadas da 

                                                           
481 Lei do Petróleo, art. 6º, XIII. 
482 Ibid., art. 6º, X “Reservatório ou Depósito: configuração geológica dotada de propriedades específicas, 

armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não”. 
483 Ibid., art. 6º, XI “Jazida: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em produção”. 
484 Ibid., art. 6º, XIV “Campo de Petróleo ou de Gás Natural: área produtora de petróleo ou gás natural, a partir de 

um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo instalações e 
equipamentos destinados à produção”. 

485 Primeiro poço em uma área envolvendo altos custos e riscos, cuja locação deve ser criteriosamente analisada. 
486 Lei do Petróleo, art. 6, IX: “Bacia Sedimentar: depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas 

sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não”. 
487 (FARAH, 2012, p. 7). 
488 Locação é a posição, em coordenadas geográficas ou referida a um marco geodésico, definida para a perfuração 

de um poço. 
489 Conforme disposto na Regulation S-X da Securities and Exchange Commission (SEC, 1975, p. 28) as atividades 

de UPSTREAM compreendem: (i) a procura por petróleo e gás, no seu estado natural e no seu local de origem; 
(ii) aquisição de direitos sobre determinada área, cujo propósito seja explorar ou remover o petróleo e gás dos 
reservatórios naturais dessa área; (iii) as atividades necessárias para a remoção do petróleo e do gás do 
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exploração, do desenvolvimento e da produção. São assim denominadas pela lei do petróleo 

para delimitar os deveres e as obrigações assumidas pelas empresas concessionárias e pelo 

poder concedente, quando da celebração do contrato de concessão. Portanto, crucial é observar 

as definições legais490: 

i) Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, 

objetivando a descoberta e a identificação de jazidas.  

ii) Desenvolvimento: abrange as operações e os investimentos destinados a viabilizar as 

atividades de produção de um campo; 

iii)  Lavra ou Produção: compreende as operações coordenadas de extração de petróleo ou de 

gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação; 

iv)  Descoberta Comercial: jazidas de petróleo e/ou de gás natural em condições que, a preços 

de mercado, tornem possível o retorno dos investimentos no desenvolvimento e na produção. 

 Na fase exploratória, estão concentradas as atividades de pesquisa, os estudos, as 

análises, a interpretação e a aquisição de dados sísmicos, geológicos e geofísicos das bacias 

sedimentares, cuja finalidade precípua é a descoberta comercial. Pode ser desdobrada em três 

etapas: prospecção, perfuração e extração, todas demandando elevados investimentos para 

financiar os custos com levantamentos geológicos, estudos geofísicos, sísmicos, processamento 

de dados, serviços de sondagem e perfuração etc.  

Segundo Thomas (2001, p. 23), um programa de prospecção491 visa, fundamentalmente, 

a dois objetivos: (i) localizar dentro de uma bacia sedimentar as situações geológicas que 

tenham condição para a acumulação de petróleo e (ii) verificar qual, dentre essas situações, 

possui mais chance de conter petróleo. O autor afirma que não se pode prever onde existe 

petróleo, mas sim os locais favoráveis a sua ocorrência. 

Nessa etapa inicial, as empresas concessionárias contratam diversos serviços, tais como: 

levantamento (aquisição), processamento e interpretação de dados sísmicos, aerofotogrametria, 

fotogeologia, estudos atinentes aos métodos potenciais de gravimetria (prospecção 

                                                           
reservatório; e (iv) instalação e manutenção de infraestrutura no local para a produção do óleo e do gás. 
(Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19344/19344_3.PDF>. Acesso: 18 fev. 2017). 

490 Lei do Petróleo, art. 6, XV, XVI, XVII e XVIII. 
491 A prospecção do petróleo pode ser realizada por dois métodos: (i) Geológico: baseia-se no fato de que apenas 

rochas sedimentares podem acumular petróleo, não existindo, no entanto, método direto de pesquisa de petróleo 
em terrenos sedimentares. Ela é realizada por métodos indiretos que colocam em evidência as possíveis 
armadilhas que podem ocorrer em um dado terreno. [..]. Para realizar esse estudo, os geólogos percorrem o 
terreno verificando a idade do solo, suas inclinações e a direção dessas inclinações. Esse estudo permite 
reconstruir as camadas geológicas do terreno. (ii) Geofísico: completa os conhecimentos geológicos, os quais 
podem ser, entre outros, dos tipos: qualitativos (gravimétrico, magnético e elétrico) e quantitativos, resultados 
obtidos pelos métodos sísmicos, de reflexão e de refração, sendo os de reflexão os mais utilizados na prospecção 
de petróleo. (THOMAS, 2001). (grifo nosso). 
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gravimétrica), magneometria (prospecção magnética), em regra, atividades inseridas no campo 

de incidência do ISS492. Há, também, aquisições de equipamentos e produtos químicos 

tributados pelo ICMS. 

Os estudos geológicos e geofísicos podem ser realizados de diversas formas, como 

imagens de satélites, equipamentos específicos (gravímetro, magnetômetros, Sniffers – 

farejadores e sismólogos). Nos levantamentos sísmicos, as ondas podem ser criadas por canhões 

de ar comprimido no caso de estudos marítimos e, também, por meio de detonações com 

dinamites (cargas explosivas) e vibradores (caminhões impactadores) que golpeiam as chapas 

pesadas dispostas na superfície.  

 
FIGURA 9: Esquema ilustrativo de levantamento sísmicos marítimo.  
Fonte: Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAgMIAH-
1.jpg>. Acesso em 16 fev. 2017. 

 
Após o prognóstico do comportamento das diversas camadas do subsolo, os geólogos e 

os geofísicos decidem pela perfuração do poço, etapa de maior investimento no processo de 

prospecção493.  Embora os avanços tecnológicos dos métodos geofísicos e geológicos possam 

indicar promissoras locações, somente a perfuração de um poço é que revelará se os 

prognósticos serão ou não confirmados494. Assim, torna-se inequívoca a importância e a 

essencialidade dos gastos com a formação dos poços para extração do petróleo. 

                                                           
492 LC nº 116/2003, lista de serviços anexa. 
493 (THOMAS, 2001, p. 23). 
494 (Ibid., p. 52). 
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FIGURA 10: Esquema de uma torre de perfuração de poço: 1. Sistema de sustentação de 
carga; 2. Sistema de movimentação de carga; 3. Sistema de rotação; 4. Sistema de circulação; 5. 
Sistema de geração e transmissão de energia; 6. Sistema de segurança do poço. 
Fonte: Disponível em: <http://www.galpenergia.com/PT/investidor/ConhecerGalpEnergia/Os-
nossos-negocios/Exploracao-Producao/fundamentos-engenharia-
petroleo/Paginas/Perfuracao.aspx>. Acesso em 16 fev. 2017. 
 

A perfuração das rochas permite acesso a informações indispensáveis para o 

conhecimento da jazida e as condições que justifiquem ou não sua produção comercial. Parcela 

dos bens empregados na atividade de perfuração e de construção dos poços tem vida útil 

superior a 1 (um) ano, a exemplo de tubo de revestimento, colunas de produção, cimento 

especial etc.  Outros bens são consumidos no processo produtivo (brocas, produtos químicos, 

fluídos e lama de perfuração, anticorrosivos etc.), com durabilidade de dias ou horas.  

Para efeito da neutralização do ICMS, os bens com vida útil superior a 12 (doze) meses 

são classificados no ativo permanente, os demais bens consumidos em prazo de dias ou horas 

(inferior a 12 meses) são classificados como insumo (produtos intermediários). 

Todos os dispêndios para aquisição de bens, de serviços e demais custos incorridos na 

formação dos poços estão sujeitos a regras específicas de contabilização: ativo permanente 

(poços produtivos que dão origem ao campo de produção) e no resultado/despesas (poços secos 

em blocos devolvidos à ANP). Para o bem do ativo permanente, a apropriação dos valores no 

resultado do exercício ocorrerá mediante a depleção, a depreciação e a amortização (DDA), 

com taxas definidas pela vida útil/tempo de produção de cada campo.  

É fato que os poços (produtivos, secos e injetores) perfurados nas fases de exploração, 

de desenvolvimento e de produção estão diretamente vinculados à atividade-fim da indústria. 

Portanto, o ICMS, que onerou as compras dos bens e dos serviços aplicados diretamente na 

consecução do objeto social da companhia petrolífera, deverá ser deduzido dos débitos das 

operações subsequentes.  
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Frisa-se que o objeto central da atividade consiste na descoberta e na extração do 

petróleo e do gás natural das bacias sedimentares. Considerando que os hidrocarbonetos são de 

origem natural, sua matéria-prima vem da própria natureza: material orgânico, restos de animais 

e vegetais decompostos ao longo dos milhões de anos. Dessa forma, para efeito do crédito de 

ICMS, os insumos das atividades estão adstritos aos produtos intermediários, não havendo 

que se falar, nesse processo específico, em aplicação de matéria-prima pela empresa 

petrolífera.  

Para o estudo sísmico de uma rocha, é necessária a perfuração do poço para obter 

informações mais precisas sobre a bacia sedimentar. Essa atividade é realizada por complexos 

de equipamentos que formam as sondas de perfuração (FIGURA 11). 

 
FIGURA 11: Tipos de Sondas de Perfuração (onshore e offshore). 
Fonte: (FALCÃO, L., 2015). 
 

As perfurações podem ser realizadas de diversas formas. Na rotativa, as rochas são 

perfuradas pela ação da rotação e do peso aplicados a uma broca colocada na extremidade de 

uma coluna de perfuração a qual consiste, basicamente, de comandos (tubos de paredes 

espessas) e de tubos de perfuração (paredes finas)495. Existe enorme variedade de brocas 

classificadas conforme o tipo de corte: cortadores fixos ao corpo das brocas e as tricônicas 

(cortadores fixos aos cones). Algumas são constituídas de lâminas de aço, usadas para rochas 

menos duras ou de cilindros de aço recarregados com tungstênio ou de diamantes que são as 

mais usadas em qualquer terreno.  

A terra, os detritos de rochas, os testemunhos etc. são removidos pela sonda para a 

superfície pela injeção contínua de uma corrente de lama (fluídos de perfuração) que desce pelo 

interior dos cilindros e sobe pelo espaço anular existente entre os cilindros e as paredes do poço. 

                                                           
495 (Ibid., p.55).  
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Os fluídos de perfuração são misturas de sólidos, de líquidos e até de gases cuja função é carrear 

os cascalhos até a superfície, resfriar e lubrificar a coluna de perfuração e a broca, prevenindo 

os influxos, estabilizar mecanicamente e manter íntegras as paredes do poço.  

Há diversos tipos de fluidos, podendo ser fabricados para um poço especifico ou 

reaproveitados em certos casos. Os aditivos mais comuns usados são: goma xantana, (polímero, 

viscosificante), CarboxiMetilCelulose (polímero, viscosificante), soda cáustica, (elevar ph), 

amido,(controlador de filtrado), polímeros catiônicos (inibidores de argila), carbonato de cálcio 

(adensante ou obturante), baritina (adensante), parafina (base orgânica), bactericidas etc. 

O poço é perfurado e revestido por fases, o número e a extensão dependem das 

características da rocha e a profundidade final. A composição da coluna de revestimento é dada 

em função dos esforços previstos durante a descida e ao longo da vida útil, sua finalidade é 

impedir desmoronamento das paredes, permitir retorno do fluido até a superfície e suportar 

pressões internas e externas. 

As colunas de revestimentos são cimentadas. A pasta de cimento é uma mistura de 

cimento especial, água e aditivos. Os principais aditivos são: adensantes, controladores de 

filtrado, controladores de reologia, controladores de migração de gás etc., com o objetivo de 

preencher o espaço anular, isolar zonas produtoras, suportar e proteger o revestimento. 

 

 
FIGURA 12: Cimentação de Poço. 
Fonte: (FALCÃO, L., 2015). 
 
O sistema de completação de um poço refere-se ao conjunto de operações destinadas a 

equipar o poço para produzir petróleo e gás ou injetar fluidos de forma segura e econômica. Os 

equipamentos de superfície são compostos pela cabeça de revestimento (base do poço), pela 
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cabeça de produção e pela árvore de Natal (barreira final de produção). A coluna de produção 

é formada pelos tubos de produção, pelas válvulas de segurança, pelos mandris de gás lift, pelo 

separador de Coluna (junta de expansão), pelo packer (obturador), pelo shear-out 

(tamponamento temporário) e pelo controle de fluxo (camisa deslizante). Os fluidos especiais 

utilizados nas operações de completação são isentos de sólidos e sua função é controlar as 

pressões de sub-superfície, proteger os equipamentos contra a corrosão e não causar dano ao 

reservatório. 

 
FIGURA 13: Coluna de Produção – Poço em Fluxo. 
Fonte: (FALCÃO, L., 2015). 
 

A perfuração pode conduzir às seguintes situações: (i) poços produtivos – utilizados 

para lavra do petróleo e do gás natural do reservatório; (ii) poços injetores utilizados como meio 

para estimular a produção, com a injeção de vapor d`água aquecido sob pressão ou gás seco e 

(iii) poços secos utilizados para demarcar a jazida ou complementar a estrutura necessária à 

adequada lavra do campo, ou nos casos em que não foram identificadas jazidas comerciais, 

referentes a blocos devolvidos à ANP.  

Cabe-nos reconhecer que todos os poços são responsáveis para melhor conhecimento 

das bacias sedimentares, assim possibilitando atingir o objetivo maior que é o reservatório de 

petróleo em volume comercial.  



154 

 
FIGURA 13.1: Poço de Produção – Reservatório de Petróleo do “Pré-sal”. 
Fonte: (FALCÃO, L., 2015). 

 

Na produção onshore, o petróleo é encontrado acima de água salgada e embaixo de uma 

camada gasosa em alta pressão. Dessa forma, quando o poço é perfurado, o petróleo pode jorrar 

espontaneamente até a superfície em razão da pressão do gás. Quando não há pressão suficiente, 

é necessário o uso de equipamentos específicos (cavalo de pau), que bombeiam o petróleo até 

a superfície, conforme demonstrado na FIGURA 14. 

 
FIGURA 14: Equipamento de Produção onshore – Unid. de Bombeio “Cavalo de Pau”. 
Fonte: Disponível em: <http://www.galpenergia.com/PT/investidor/ConhecerGalpEnergia/Os-
nossos-negocios/Exploracao-Producao/fundamentos-engenharia-petroleo/Paginas/Extraccao-e-
processamento.aspx>. Acesso em: 16 fev. 2017. 
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No caso da produção offshore, os sistemas de produção e de escoamento do petróleo e 

do gás são altamente complexos envolvendo elevados investimentos em equipamentos 

submarinos (FIGURA 15). 

 
FIGURA 15: Sistema de Produção Marítima (offshore). 
Fonte: (FALCÃO, L., 2015). 
 

As principais características dos sistemas e uma FPSO (Floating Production Storage 

and Offloanding) são: produção de óleo (150 a 180 mil bpd), tratamento de gás (6 milhões 

m³/d), compressão de Gás (6 milhões m³/d), Injeção de Água (200 a 300 mil bpd), Geração de 

Energia (90 a 100 MW), Alojamento (110 a 150 pessoas), altura (121 metros, com queimador), 

lâmina d´água (1000 a 3000 metros), largura (54 metros), comprimento (340 metros), distância 

da costa (250 a 350 km da costa) e linhas ancoragem. (20 a 22)496. 

A produção de um campo de petróleo tende a passar por diversos estágios, observada 

por uma curva de produção teórica com a descrição dos vários níveis de maturidade dentro do 

ciclo de vida do campo (REBELIUS apud MARCELLINO, 2013, p. 34). A ilustração da 

FIGURA 16 fornece uma compreensão resumida desse ciclo. 

                                                           
496 (FALCÃO, L., 2015). 
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FIGURA 16: Curva de Produção Teórica de um Campo de Petróleo. 
Fonte: (MARCELLINO, 2013, p. 34). 
Uma vez descoberta a jazida, um poço piloto é perfurado para determinar o potencial 

do reservatório. O desenvolvimento prossegue e a primeira produção de petróleo marca o início 

de crescimento da produção do campo. Mais tarde o campo entra na fase de platô, na qual a 

capacidade máxima de produção é alcançada antes de finalmente chegar ao início de seu 

declínio, que termina com seu abandono, quando o limite econômico é atingido497. 

Junto com o petróleo que chega à superfície podem estar presentes gases, água e material 

inorgânico como areia e sal etc. Todo esse material deve ser separado do petróleo, o que é feito 

no próprio campo de produção, com equipamentos e produtos químicos que promovem a sua 

desidratação e a sua remoção498. Em outras palavras, ainda na fase produção, o petróleo passa 

por processamento primário, para a retirada da água, das impurezas e dos contaminantes. O 

termo primário é usado para distingui-lo do processamento mais complexo que ocorre na 

refinaria499.  

Nesse tratamento primário, são utilizados diversos produtos químicos nos sistemas de 

separação do petróleo, tais como, desemulsificante, sequestrante de H2S, compressão e 

tratamento de gás, inibidor de hidratos, inibidor de corrosão, sequestrante de CO2, pig e 

detectores de pig, elemento filtrante, lubrificantes, graxas, nitrogênio, dispersante de óleo, óleo 

diesel, óleo hidráulico, querosene, desemulsificante, inibidor de corrosão, dentre outros. A 

FIGURA 17 oferta o resumo para esse processo. 

                                                           
497 (MARCELLINO, 2013, p. 34). 
498 (FARAH, 2012, p. 10). 
499 (QUELHAS, 2011, p. 64). 
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FIGURA 17: Sistema de Separação e Tratamento de Petróleo.  
Fonte: (FALCÃO, L., 2015). 
 
Embora os produtos químicos sejam essenciais e imprescindíveis ao processo de 

produção do petróleo, há diversos questionamentos das autoridades fiscais acerca do crédito do 

ICMS. A Fazenda Estadual entende não restarem satisfeitas as seguintes exigências legais: (i) 

incorporação ao produto final ou (ii) consumição de forma imediata e integral no processo. 

Elementos que fundamentam a classificação, pelo fisco, de bens destinados ao uso ou consumo 

do estabelecimento. 

As atividades de exploração, de desenvolvimento, de produção e de refino do petróleo 

e do gás natural não são compatíveis com o regime de crédito físico do ICMS. Destacam-se as 

principais justificativas que afastam a pretensão das Fazendas Estaduais:  

(i) o petróleo e o gás natural têm origem na natureza, a partir de matéria orgânica depositada 

junto com os sedimentos ao longo de milhões de anos. Portanto, nesse caso, não há matéria 

prima manejada pela empresa-contribuinte, os principais insumos de produção restringem-se 

aos produtos intermediários que, por fundamentos técnicos, físico-químicos, não se 

incorporam, em regra, ao petróleo e ao gás produzidos, leia-se extraídos;  

(ii) na atividade de E&P, os produtos intermediários, mesmo na hipótese de, em certos casos, 

serem consumidos de forma imediata e integral, poderão não ter contato físico com a produção, 

bem como ser revendidos como bens usados;  
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A TABELA 3 sintetiza as atividades do segmento de UPSTREAM. 

 
TABELA 3: Fases de um projeto de E&P 
Fonte: Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19344/19344_3.PDF>. Acesso: 18 
fev. 2017. 
 
A cadeia de suprimento da indústria (FIGURA 18) evidencia o encadeamento e a 

complexidade das atividades de UPSTREAM, em destaque, a logística necessária para 

fornecimento dos principais bens e serviços ligados à consecução dessa atividade.   

 
FIGURA 18: Mercado de bens, equipamentos e serviços para E&P. 1. Informação de 
reservatório; 2. Contratos de Perfuração; 3. Serviços de perfuração e equipamentos associados; 
4. Revestimentos e completação de poços; 5. Infra-estrutura; 6. Produção e Manutenção; 7. 
Desativação. 
Fonte: Bain&Company e TozziniFreire Advogados500. 

 

O fluxo integrado das atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de 

petróleo permite obter ampla visão da complexidade desse mercado, desde a pesquisa e os 

estudos geológicos, geofísicos, a engenharia de poço e a produção, perpassando pelo apoio 

logístico aéreo, terrestre e marítimo, com o desenvolvimento e o início da produção, encerrando 

com as atividades de abandono da área e monitoramento de passivos. 

                                                           
500 Relatório Consolidado. Estudos de Alternativas Regulatórias, Institucionais e Financeiras para a Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural e para o Desenvolvimento Industrial da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás 
Natural. 2009. p. 123. Disponível em: 
<http://www.bain.com/bainweb/images/localoffices/relatorio_consolidado_bndes_ebook_por.pdf>. Acesso em: 
06 fev. 2017. 
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 Nos processos compreendidos entre os itens 1 a 6 destacados na FIGURA 18, estão 

presentes: as aquisições e o processamento de dados sísmicos, a imaging de reservatórios, o 

gerenciamento e a integração de dados e os equipamentos geofísicos. Uma vez decidido 

perfurar e construir os poços são despendidos recursos na contratação de serviços de perfuração 

(onshore ou offshore), de afretamento de plataformas de perfuração offshore (auto-eleváveis, 

semi-submersíveis e navios-sondas), de sondas de workover etc. Por fim, no período da 

desativação dos poços são adquiridos bens e serviços para tamponamento e abandono, para 

tratamento e deposição de efluentes, para remoção e deposição de equipamentos etc. 

No tocante aos bens adquiridos que dão direito ao crédito do ICMS destacam-se as 

brocas e a lama de perfuração, os tubos de aço, a tubulação flexível, os equipamentos de 

revestimento e cimentação, a completação, a construção e a montagem de estrutura offshore e 

onshore, os equipamentos de processamento em campo, os equipamentos submarinos e de 

superfície, os produtos químicos especiais, os produtos para manutenção de poços, os serviços 

de transporte, dentre outros.   

Por todo o exposto, nota-se claramente que as atividades de UPSTREAM não são 

compatíveis com o regime de crédito físico do ICMS (núcleo mínimo da norma constitucional 

da não cumulatividade consoante interpretação do STF). Nessa sistemática, não se admite o 

crédito do imposto incidente na aquisição de insumos que não se incorporam ao produto final 

ou que não são consumidos de forma imediata e integral no processo produtivo. 

Vale dizer que resta demonstrado que as atividades de E&P têm forte aproximação ao 

regime de crédito financeiro, permitido o crédito do imposto na aquisição de ativo permanente 

(vultosos investimentos na formação dos poços e na aquisição de máquinas e de equipamentos). 

No caso dos insumos, deve-se prestigiar a interpretação da legislação nacional básica no sentido 

de apurar a essencialidade e a inerência dos bens às atividades de exploração e de produção de 

petróleo e de gás natural.  

Como visto, o direito à neutralização do ICMS, nas aquisições de insumos da produção, 

está ligado às seguintes espécies: à matéria-prima (não aplicável à realidade da extração do 

petróleo e do gás natural) e aos produtos intermediários. Este último é o foco dos créditos da 

indústria. Eles compreendem os produtos químicos e os bens consumidos em período inferior 

a 12 meses, v.g. broca e fluídos de perfuração, produtos empregados no tratamento primário do 

petróleo etc. 

Atualmente, a produção nacional de petróleo e de gás natural está presente em 10 (dez) 

Estados da Federação. Em 2015, o volume produzido de petróleo alcançou 899,667 milhões de 

barris (2,4 milhões por dia) e 35,126 bilhões de m3 de gás natural. Os Estados da Federação 
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produtores são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro 

(responsável 67,1% da produção nacional), Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe 501. 

Os principais autos de infração lavrados pelos agentes fiscais estaduais estão 

concentrados na glosa de créditos de ICMS incidente na aquisição de bens empregados na 

atividade-fim do contribuinte, sob o fundamento de destinação ao uso ou consumo do 

estabelecimento. São eles: 

(i) produtos intermediários (para o contribuinte): brocas, lama ou fluídos de perfuração, 

baritina, bauxita, emulsificantes, desemulsificantes, isoparafinas, n-parafina, parafina, cloreto 

de sódio, solvente, nitrogênio, dióxido de carbono, ácido clorídrico, carbonato de cálcio, gás 

carbônico, cloreto de cálcio e potássio, óleo diesel, óleo diesel marítimo, bunker, óleo 

combustível, marine gasoil, querosene de avalição (QAV), inibidores de corrosão etc. 

(ii) bens do ativo permanente (para o contribuinte): tubos, dutos, flanges, conexões, rolamento, 

bomba, válvula, bomba hidráulica, junta para flange, cimento especial para formação do poço 

etc.  

No caso de tubos e dutos utilizados na instalação do poço para produção e escoamento 

do petróleo e do gás, a fiscalização de alguns estados tem se manifestado no sentido de tratar 

de insumos da prestação de serviço vinculada à obra de construção civil, configurando, 

portanto, extensão do estabelecimento (bem imóvel), sem direito a crédito do ICMS502. 

É inconteste a assertiva que, ao não se permitir a compensação do imposto relativo aos 

bens e produtos essenciais, ligados aos processos de E&P, tem por consequência a oneração do 

contribuinte de direito (empresas concessionárias), contrariando a lógica do imposto plurifásico 

não-cumulativo. Esse fato impacta negativamente a cadeia dos variados setores da economia, 

cujos principais insumos dos processos são os derivados do petróleo e gás.  

                                                           
501 Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Rio de Janeiro: ANP, 2016. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/Anuario_Estatistico_ANP_2016.pdf>. 
Acesso em: 03 mar. 2017. 

502 Dutos são tubulações subterrâneas especialmente desenvolvidas e construídas para transportar petróleo, gás 
natural e seus derivados, produtos químicos, por longas distâncias, denominados respectivamente de oleodutos, 
gasodutos ou polidutos. Dessa forma, um duto permite que grande quantidade de produtos seja deslocada de 
maneira segura, de um local para outro, de forma remota, diminuindo o tráfego de cargas perigosas por veículos 
tradicionais, como caminhões, trens e navios. O que, consequentemente, reduz os riscos de eventuais acidentes 
ambientais na atividade. Um duto pode ser enterrado (subterrâneo) devido à conveniência técnica e/ou por 
questão de logística ou de segurança, o que justifica a própria essência de sua finalidade, qual seja: transportar 
produtos de forma remota, sem utilizar os meios tradicionais de transporte. Não se trata de bem imóvel, uma vez 
que pode ser retirado do subsolo e levado a outro local, sem que exista destruição considerável ou dano 
irreparável. Dutos, portanto, se enquadram na previsão legal de bem móvel positivada pelo Novo Código Civil, 
art. 82, que assim dispõe: “são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, 
sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”. 
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É da natureza da não cumulatividade a possibilidade de neutralizar o tributo incidente 

sobre as operações de entrada, consistente com a repercussão jurídica da exação ao consumidor 

final.  

Outro exemplo ocorre com a glosa de crédito na aquisição de querosene de aviação para 

abastecimentos de helicópteros utilizados no transporte e na movimentação de bens e de pessoal 

da produção para as unidades flutuantes de produção de petróleo e de gás, localizadas a 300 km 

do litoral brasileiro. O Fisco Estadual, por manter-se fiel ao regime de crédito físico, defende 

tratar-se de produto destinado ao uso ou consumo do estabelecimento.  Caso semelhante ocorre 

com os produtos Bunker, Marine Fuel e Marine Gasoil destinados ao abastecimento de navios, 

para geração de energia e propulsão da embarcação (movimentação), e utilizados no transporte 

do petróleo da unidade de produção até o terminal e a refinaria.  

6.2. Refino 
 

O petróleo, em seu estado natural, assim que extraído do subsolo tem pouquíssimas 

aplicações, servindo quase que tão somente como óleo combustível para fornecimento de 

energia via combustão503. A elevada proporção de carbono e hidrogênio em relação aos outros 

componentes existentes mostra que os hidrocarbonetos são os seus principais constituintes, 

alcançando mais de 90% de sua composição, sendo que os demais elementos, não 

hidrocarbonetos504, aparecem sob a forma de compostos orgânicos e, em alguns casos, 

compostos organometálicos505.  

O petróleo pode ser classificado de acordo com diferentes critérios506: qualitativos 

(produção de querosene aviação, óleo combustível, solventes, insumos petroquímicos etc.); 

quantitativos (produção de derivados de maior demanda ou valor de mercado); e transporte e 

armazenamento (facilidade de escoamento, acidez e corrosividade). Essa avaliação decorre de 

um conjunto de procedimentos analíticos utilizados para se obterem dados sobre o próprio 

petróleo e as frações (cortes que poderão ser obtidos a partir dele).  

                                                           
503 De acordo com a American Society for Testing and Materials (ASTM) “o petróleo é uma mistura de ocorrência 

natural, consistindo predominantemente de hidrocarbonetos e derivados orgânicos sulfurados, nitrogenados e/ou 
oxigenados, o qual é, ou pode ser, removido da terra no estado líquido”.  

504 Asfaltenos, resinas, contaminantes orgânicos sulfurados, oxigenados, nitrogenados e organometálidcos. Os 
Asfaltenos e resinas fazem parte do resíduo de petróleo obtido por destilação, constituídos quase que 
exclusivamente de estruturas de hidrocarbonetos, principalmente aromáticos, ligados a heteroátomos. São 
constituintes importantes, senão os principais, do óleo combustível e do asfalto. Por essa razão, não são 
considerados contaminantes, mesmo contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais (FARAH, 2012, p. 30).   

505 (FARAH, 2012, p. 17). 
506 Ibid., p.39. 
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Outro critério pode se basear no tipo de hidrocarbonetos presentes na mistura. As 

diferentes famílias de petróleo apresentam propriedades bem distintas entre si, o que influencia 

em suas características, que variam bastante de acordo com o tipo de hidrocarboneto 

predominante – alcanos ou parafínicos, cicloalcanos ou naftênicos e aromáticos. 

A classificação, também, pode se basear na propriedade física da densidade informada 

pelo grau API507, criado pelo American Petroleum Institute (API), juntamente com a National 

Bureau of Standard, utilizado para medir a densidade relativa de líquidos.  

 
FIGURA 19: Classificação de petróleos segundo a densidade. 
Fonte: (FARAH, 2012, p. 44). 

 

No Brasil, as avaliações foram feitas pelo Centro de Pesquisa da Petrobras (CENPES), 

que levantou os valores médios de ocorrência de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e 

aromáticos para um grupo de petróleo de diversas naturezas508. O American Petroleum Institute 

realizou análises em vários petróleos de diferentes origens chegando às seguintes conclusões509: 

(i) todos os petróleos contêm substancialmente os mesmos hidrocarbonetos, em diferentes 

quantidades; (ii) a quantidade relativa de cada grupo de hidrocarbonetos presente varia muito 

de petróleo para petróleo, como consequência, diferentes são as características dos tipos de 

petróleo; (iii) a quantidade relativa dos compostos individuais de cada grupo de hidrocarbonetos 

é, aproximadamente, da mesma ordem de grandeza. 

Cabe destacar a possibilidade de qualificação pela volatilidade. O petróleo apresenta 

constituintes que, nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), seriam gases, 

líquidos ou sólidos, se estivessem isolados entre si.  Essa mistura pode ser separada por 

aquecimento, de acordo com a diferença entre os pontos de ebulição de seus componentes510.  

A separação é feita em laboratórios pelo procedimento de destilação conhecido como 

Pontos de Ebulição Verdadeiros (PEV), que constitui o ponto de partida para a determinação 

                                                           
507 Na indústria do petróleo, é comum usar a escala grau API como medida de densidade. 
508 (FARAH, 2012, p. 20). 
509 (THOMAS, 2001, p.9). 
510 (FARAH, 2012, p. 45). 



163 

dos rendimentos dos derivados. Pela destilação PEV, obtêm-se, teoricamente, na fase vapor, no 

topo da coluna da torre de destilação, os constituintes que possuam pontos de ebulição iguais 

ou menores do que a temperatura nesse ponto da torre511. 

O teor de água emulsionada no petróleo é determinado pelo método ASTM D96512, 

conhecido pelo termo Basic Sediments and Water (BS&W), expresso em porcentagem por 

volume. O valor de 1% é usado como limite máximo para o petróleo a ser enviado às refinarias. 

No entanto, valores menores são desejáveis, já que os sais, principais contaminantes, estão 

presentes na água emulsionada513. 

As classificações apresentadas ajudam a traçar o perfil do petróleo que será direcionado 

para cada parque de refino. As características influenciam diretamente nos processos, que serão 

ajustados de forma a obter o perfil de produção necessário para o atendimento ao mercado514. 

A FIGURA 20 apresenta os constituintes do petróleo. 

 
FIGURA 20: Compostos Constituintes do Petróleo. 
Fonte: (FARAH, 2012, p. 30). 
 

Podem ocorrer óleos muito fluídos e claros com grandes proporções de destilados leves, 

como também óleos muito viscosos e escuros, com grandes proporções de destilados 

pesados515.  Apesar dessas diferenças em suas características físicas, a composição elementar 

do petróleo varia pouco, como ilustrado na TABELA 4, o que pode ser explicado pelo fato de 

ser constituído por séries homólogas de hidrocarbonetos, que são substâncias compostas por 

átomos de carbono e hidrogênio, como tamanhos de cadeia que vão desde um átomo de carbono 

– o metano – até 60 ou mais516. 

                                                           
511 Ibid., p. 45. 
512 American Society for Testing and Materials (ASTM). 
513 (BRASIL; et al., 2011, p. 18). 
514 Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-

de-gas-natutal/petroleo>. Acesso em: 3 mar. 2017. 
515 (BRASIL; et al., 2011, p. 17). 
516 Ibid., p. 6. 
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Elemento % em massa 
Carbono 83,0 a 87,0 
Hidrogênio 10,0 q 14,0 
Enxofre 0,05 a 6,0 
Nitrogênio 0,1 a 2,0 
Oxigênio 0,05 a 1,5 
Metais (Fe, Ni, V etc.) <0,3 

TABELA 4: Composição elementar média do petróleo segundo Speight. 
Fonte: (BRASIL; et al., 2011, p. 6). 

 

Para que o potencial energético do petróleo seja aproveitado ao máximo, deve ser 

submetido a processos físicos e químicos para separação, conversão e tratamento, desdobrando-

o em seus derivados nas diversas unidades de processamento que compõem um estabelecimento 

refinador. Esse desmembramento em cortes, observado os padrões pré-estabelecidos, são 

denominados de frações. As diferenças entre os diversos tipos de petróleo vão influenciar de 

forma decisiva tanto no rendimento como na qualidade das frações517. 

Assim, o petróleo deve ser processado e transformado de forma conveniente, com o 

propósito de obter a maior quantidade possível de produtos valiosos, de melhor qualidade 

possível, logicamente minimizando-se os de menor valor comercial. Atingir esse objetivo com 

o menor custo operacional é a diretriz básica da refinação518.  

A constante evolução tecnológica dos processos faz com que surjam alguns esquemas 

de refino de alta eficiência e rentabilidade, enquanto outros, de menor eficiência ou de maior 

custo operacional, entram em obsolescência519. Isso faz com que os processos de refino não 

sejam algo estático e definitivo, e sim dinâmico, a médio e longo prazo520. 

Diante dos diferentes tipos de petróleo, tornam-se imprescindíveis os estudos prévios, 

realizados em laboratórios, para identificar o potencial produtivo de cada um e, assim, definir 

o adequado esquema de refino para atender ao mercado consumidor alvo.  

Desde a operação das primeiras refinarias, no século XIX, até os dias atuais, as 

aplicações dos derivados de petróleo têm crescido exponencialmente, com utilizações nos mais 

variados tipos de equipamentos e de indústrias em geral. Segundo Farah (2012, p. 11), essa 

grande diversidade de produtos é dividida em duas classes principais:  

                                                           
517 (ABADIE, 2003). 
518 Ibid. 
519 O encadeamento das várias unidades de processamento varia de uma refinaria para outra. 
520 (ABADIE, 2003, p. 2). 
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(i) combustíveis ou energéticos521: uso doméstico (gás liquefeito de petróleo - GLP e gás 

natural), automotivo (gasolina, óleo diesel, gás natural veicular - GNV), aviação (gasolina e 

querosene de aviação - QAV), industrial (gás e óleo combustível), marítimos (óleo diesel e óleo 

combustível marítimos: Bunker, Marine Fuel - MF, Marine Gasoil - MGO); 

(ii) não combustíveis ou não energéticos: lubrificantes, graxas, parafinas; gases, nafta e 

gasóleos, matérias-primas para as indústrias petroquímicas e de fertilizantes e outros (solventes, 

óleo para pulverização agrícola, asfaltos, coque, extrato aromático etc.). 

 A FIGURA 21 retrata, de forma geral, os ativos e os insumos do parque de refino, a 

matéria-prima (petróleo e gás) e os produtos intermediários (produtos químicos diversos), bem 

como os principais derivados e as suas destinações na cadeia produtiva.  

 
  FIGURA 21: Cadeia Produtiva do Refino de Petróleo. 

Fonte: SEBRAE/Multivisão. Disponível em: 
<http://189.39.124.147:8030/downloads/refino_petroleo.pdf>. Acesso em: Acesso: 18 
fev. 2017. 
 

O abastecimento do mercado brasileiro de derivados de petróleo ao longo dos últimos 

50 (cinquenta) anos tem sido realizado pela Petrobras e algumas refinarias privadas, bem como 

importações realizadas por empresas autorizadas pela ANP. Os derivados combustíveis 

constituem a maior produção extraída do petróleo e, também, a maior demanda em todo o 

mundo. Em particular, no Brasil, alcançam mais de 80% da produção e do consumo dos 

derivados522. 

                                                           
521 As especificações dos combustíveis são padronizadas e estabelecidas pela ANP. Figura-se como exemplo a 

especificação dos combustíveis marítimos fixada pela Resolução ANP nº 52 de 29 de dezembro de 2010, alterada 
pela Resolução ANP nº 38 de 19 de novembro de 2012. 

522 (FARAH, 2012, p. 11). 
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 Em 2015, o parque de refino brasileiro contou com 17 (dezessete) refinarias, sendo 13 

(treze) da Petrobras e 4 (quadro) de empresas privadas, com capacidade para processar 2,4 

milhões de barris/dia. O fator de utilização das refinarias foi de 87,1%. Processou naquele ano 

a média de 2,28 milhões de barris/dia523. Há ainda uma unidade petroquímica em construção, 

pela Petrobras, no Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) e uma unidade de processamento de 

xisto betuminoso, em operação, no Estado do Paraná (SIX).  

As refinarias estão distribuídas em territórios de 10 (dez) Estados da Federação, a saber: 

Amazonas (REMAN), Bahia (RLAM e Dax Oil), Ceará (Lubnor), Minas Gerais (REGAP), 

Paraná (REPAR), Pernambuco (RNEST), Rio de Janeiro (REDUC e Manguinhos), Rio Grande 

do Norte (RPCC), Rio Grande do Sul (REFAP e RPR-Riograndense) e São Paulo (REVAP, 

RECAP, RPBC, REPLAN e Univen). 

Recorda-se que o tipo de petróleo influenciará na definição do parque de refino 

adequado ao seu processamento. As características globais do petróleo devem sempre ser 

levadas em consideração: o teor de hidrocarbonetos saturados, de aromáticos, de resinas e de 

asfaltenos, a acidez, o teor de contaminantes, a densidade, a viscosidade, a pressão de vapor e 

o ponto de fluidez, entre outros. 

Inicia-se então, neste ponto, o estudo dos processos de refino para obtenção dos cortes, 

frações do petróleo e do gás natural. Nessa atividade produtiva são extremamente 

relevantes, tanto do ponto de vista financeiro como operacional, os seguintes bens e 

produtos:  

(i) bens do ativo permanente: máquinas e equipamentos, partes e peças de reposição, que 

constituem as unidades do parque de refino (ex.: torres de destilação atmosférica, destilação a 

vácuo, craqueamento catalítico etc.);  

(ii) os insumos de produção: matéria-prima (petróleo e gás natural) e os produtos intermediários 

(diversos produtos químicos). Estes últimos, de modo geral, não se incorporam aos produtos 

acabados (derivados), nem são consumidos de forma integral e imediata, podendo ser 

revendidos como bens gastos (e.g. catalisadores etc), tendo em vista as características peculiares 

do fracionamento e do craqueamento das moléculas do petróleo. 

Em regra, os diversos arranjos de unidades de processamento de uma refinaria podem 

ser segregados em quatro grandes grupos principais de processos: (1) separação; (2) conversão; 

                                                           
523Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Rio de Janeiro: ANP, 2016. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/Anuario_Estatistico_A<NP_2016.pdf>. 
Acesso em: 03 mar. 2017. 
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(3) tratamento e (4) auxiliar ou complementar. A FIGURA 22 abaixo mostra o desdobramento 

de cada processo de refino. 

Os processos auxiliares ou complementares têm a função de fornecer insumos à 

operação das demais unidades, tratando os seus rejeitos. Incluem-se nesse grupo: a geração de 

hidrogênio (fornecimento às unidades de hidroprocessamento), a recuperação de enxofre 

(produzido a partir da queima do gás ácido rico em H2S) e as utilidades (vapor, água, energia 

elétrica, ar comprimido, distribuição de gás e óleo combustível, tratamento de efluentes e 

tocha), necessárias às unidades do parque de refino524.  

 
  FIGURA 22: Processos Básicos do Refino de Petróleo.  

Fonte: Próprio autor a partir de Frari (2015). 
 

Conforme mencionado, uma refinaria é composta de diversos arranjos de unidades de 

processamento que são compatibilizados às características dos vários tipos de petróleos que 

nela são processados, com o objetivo de suprir o mercado consumidor com derivados em 

quantidade e qualidade especificadas.  

A sequência de processos é estabelecida de forma que um ou mais fluídos, que 

constituem as entradas do processo, são transformados em outros fluídos, que formam as 

respectivas saídas do processo. Esses fluídos são denominados de correntes ou cargas. A 

FIGURA 23 traz à guisa de ilustração um esboço simplificado das mencionadas operações. 

                                                           
524(ABADIE, 2013, p.7). 
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FIGURA 23: Entradas e Saídas dos Processos de Refino. 
Fonte: USP. Disponível em: 
<http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/1285870/313/Petroleo.pdf>. Acesso 
em: Acesso: 03 mar. 2017. 
 

Nos processos ora descritos, o foco da Fazenda Estadual não está nas matérias-primas, 

e, sim, nos produtos intermediários (v.g. catalisadores, solventes, produtos químicos diversos), 

utilizados nos processos de separação, de conversão, de tratamento e complementares.  

A despeito da essencialidade e da imprescindibilidade dos produtos aos processos de 

refino, o trabalho da fiscalização está concentrado em afastar os créditos de ICMS decorrentes 

da aquisição de produtos químicos, classificando-os como bens destinados ao uso ou consumo 

do estabelecimento.  

O fundamento central do auto de lançamento consiste no regime de crédito físico do 

ICMS, visto que, diante da impossibilidade técnica (físico-química), tais insumos não se 

incorporam ao produto final (derivados) e, também, em muitos casos não são consumidos de 

forma integral e imediata, sendo inclusive revendidos na condição de bens gastos. 

Veja-se o caso do Metil Isobutil Cetona (MIBC), utilizado como solvente químico na 

desparafinação ou desoleificação, injetado na carga inicial para dissolver as parafinas ou 

oleofinas do produto final comercializado. No caso concreto analisado, o fisco entendeu que a 

corrente de MIBC é enviada para outra unidade após a retirada das parafinas e oleofinas para 

posterior reutilização. Assim, teria característica de agente que auxilia na separação de produtos 

do petróleo, não se incorporando ao produto final. Portanto, entendeu a fiscalização preenchidas 

as condições de material de uso ou consumo. 

O cenário semelhante repete-se com o hidróxido de sódio, produto químico utilizado na 

remoção de impurezas como o enxofre e o dióxido de carbono, no entanto, em que pese ser 

essencial ao processo produtivo, não é considerado, pelo fisco, um produto intermediário, e, 

sim, material de uso ou consumo, pois não se incorpora ao produto final. 
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Nas unidades de refino, são utilizados aproximadamente cerca de 400 (quatrocentos) 

tipos de produtos químicos diferentes, além de diversos catalisadores, equipamentos, máquinas 

e peças de reposição. Os produtos químicos são utilizados para remoção de contaminantes 

visando à adequação dos produtos ao mercado consumidor, exigida pela legislação regulatória. 

Os catalisadores promovem uma reação química quebrando compostos de cadeias de alto peso 

molecular, obtendo-se produtos mais nobres (v.g. gasolina, diesel, querosene de aviação).  

Para cada metro cúbico (m³) de petróleo processado, precisa-se aproximadamente de 

1,1m³ de água. Cada refinaria possui uma estação de tratamento de água (ETA) que utiliza em 

torno de 40 produtos químicos diferentes para tratar e adequar a água captada. Todo o efluente 

(líquido, gasoso ou sólido), gerado nos processos de refino para retornar à natureza ou ao 

processo, precisa receber um tratamento químico que utiliza em torno de 10 (dez) tipos de 

produtos químicos. 

Em regra, os produtos químicos são adquiridos pelo contribuinte-refinador, com a 

tributação do ICMS, gerando, portanto, o direito ao crédito. Os principais produtos são: argila 

ativada, amônia, polieletrólito, coagulante, corante para diesel, desemulsificante, dispersante, 

depressor, cloreto de sódio, ácido clorídrico, mistura inorgânica, pentóxido de, aditivo, 

combustível, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, amina, controle de pH, cloreto de cálcio, 

sequestrante de oxigênio, antiespumante, inibidor de cinzas, sulfato de alumínio, ácido 

sulfúrico, carbonado de sódio, hipoclorito de sódio, cloro, inibidor de corrosão, floculante, 

furfural, melhorador de cetano, nitrogênio, oxigênio, dentre outros.  

Para evitar as repetições indesejáveis acerca da utilização dos diversos bens ligados às 

atividades da refinaria (produtos químicos, catalisadores, tubulações, motores, fornos etc.), 

optou-se por selecionar os principais processos do refino para estuda-los de forma minuciosa e 

destacar a relevância do bem inserido no processo produtivo.  

As unidades de destilações, atmosférica e a vácuo, correspondem aos processos básicos 

de qualquer refinaria de petróleo. O início da operação ocorre com o pré-aquecimento e a 

dessalgação da carga (petróleo ou frações), em que a maior parte da água emulsionada e dos 

sais nela dissolvidos é removida. Por se tratar de processo físico, com a separação dos 

constituintes de acordo com os pontos de ebulição, consegue-se obter as frações com 

características químicas, físicas e rendimentos conforme o tipo de petróleo processado525. 

Na ilustração da FIGURA 24 abaixo, cada produto químico utilizado tem função 

específica, a saber: o desemulsificante atua na quebra da emulsão para remoção de sal do 

                                                           
525 Ibid., p. 70. 
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petróleo; o polieletrólito, utilizado na desestabilização de emulsão de óleo em água, previne o 

arraste de óleo na salmoura; o hidróxido de sódio converte os cloretos de cálcio e magnésio em 

cloreto de sódio, diminuindo a evolução de ácido clorídrico na torre e nos sistemas de topo de 

destilação; o inibidor de corrosão age no processo corrosivo,  evita a liberação de particulados 

para o produto final; e o controlador de pH, responsável por neutralizar os ácidos presentes no 

sistema de topo de destilação, evita a corrosão dos equipamentos e das tubulações do sistema. 

A acidez do petróleo é provocada pela presença de compostos oxigenados, o que 

costuma ocorrer em petróleos biodegradados e pode levar à corrosão em equipamentos e em 

tubulações das unidades de destilação. Para evitá-la, é utilizado o aço austenítico 316 ou 317 

nos equipamentos sujeitos a esse tipo de ataque526. 

 
FIGURA 24: Processos de Dessalgação e Destilação. 
Fonte: (FRARI, 2015).  
 

Após a dessalgação, o petróleo segue para a torre de pré-fracionamento, onde são 

separados o gás combustível, o GLP e a nafta leve, que constituem a fração leve. Esses produtos 

seguem para torre desbutanizadora, onde são separados. O petróleo pré-fracionado, produto de 

fundo dessa etapa, é aquecido na torre de destilação atmosférica, separando os componentes em 

nafta pesada, querosene e diesel leve e pesado. O resíduo atmosférico (RAT), produto de fundo, 

segue para a torre a vácuo, a qual opera a pressão subatmosférica para permitir a separação das 

frações pesadas, gasóleo leve e pesado de vácuo, tendo como produto de fundo o resíduo de 

vácuo (RV ou RESVAC)527. A FIGURA 25 consolida o esquema básico de unidades de 

destilação atmosférica e a vácuo.  

                                                           
526 (FARAH, 2012, p. 43). 
527 Ibid., p. 70. 
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FIGURA 25: Esquema básico de unidades de destilação atmosférica e a vácuo.  
Fonte: (FARAH, 2012, p.70). 
 
Pelo exposto, cumpre-nos inferir que os processos de separação têm por objetivo 

desmembrar o petróleo em suas frações básicas ou processar uma fração anteriormente gerada, 

para que dela se remova um grupo específico de composto. Isso é alcançado por ação física de 

energia e/ou massa (solvente) sobre o petróleo e suas frações528.  

Nessa etapa, os constituintes existentes na carga do processo são separados com base 

em suas propriedades físicas que os caracterize, tal como, ponto de ebulição (destilação), 

solubilidade (desaromatização, desalsfaltação), ponto de fusão (desparafinação). Nesses 

processos, não ocorre transformação química dos constituintes da carga529.  

A TABELA 5 lista as aplicações comerciais dos derivados desse processo.  

 
TABELA 5: Aplicações comerciais das frações de destilação do petróleo.  
Fonte: (FARAH, 2012, p.71). 
 

Por seu turno, os processos de conversão têm por objetivo alterar de forma profunda a 

composição química de uma fração de petróleo, visando a melhorar a sua qualidade, 

valorizando-a, transformando frações de baixo valor comercial em outras de maior valor530. 

                                                           
528 (ABADIE, 2003, p.8). 
529 (FARAH, 2012, p. 69).  
530 (ABADIE, 2003, p. 15). 
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Isso é alcançado por ação conjunta de temperatura, de pressão e de catalisadores. Podem 

decorrer de processos térmicos e catalíticos.  

Dentre os processos térmicos, ainda se mantém economicamente viável a unidade de 

coqueamento retardado531. A carga de resíduo de vácuo é aquecida em um forno, sob injeção 

de vapor d`água, para aumentar a velocidade de passagem nos tubos do forno e evitar a 

formação de depósitos nas paredes desses tubos. Nesse forno, a carga é aquecida até cerca de 

500 oC, craqueia as moléculas de cadeia aberta e coqueia as moléculas aromáticas 

polinucleadas, as resinas e os asfaltenos.  Os produtos formados seguem para os tambores, onde 

o coque se deposita, enquanto as frações mais leves seguem, conjuntamente com o vapor 

d`água, para a torre fracionadora. Os vapores são fracionados na coluna de destilação 

separando-se gás combustível, GLP, nafta, gasóleo leve, gasóleo pesado e, principalmente, 

coque de petróleo532. 

 
FIGURA 26: Unidade de Coqueamento Retardado.  
Fonte: (FRARI, 2015).  
 

Os produtos químicos utilizados nesse processo são: o antiespumante que serve para 

controlar a formação de espuma durante a reação nos reatores; a DEA e a soda utilizadas no 

tratamento para remoção de compostos sulfurosos nas frações leves.  

                                                           
531 Os processos térmicos, craqueamento térmico e viscorredução entraram em obsolescência, em face da 

substituição para o craqueamento catalítico e a destilação a vácuo. O craqueamento térmico tem por finalidade 
quebrar moléculas presentes no gasóleo de vácuo ou no resíduo atmosférico, por meio de elevadas temperaturas 
e pressões, visando a obter gasolina, GLP, dentre outros. O segundo objetiva reduzir a viscosidade do resíduo 
que será usado como óleo combustível, por meio da quebra de suas moléculas mais pesadas, através da ação 
térmica. 

532 (FARAH, 2012, p.74). 
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Com a crise do petróleo do século XX, houve grande importância ao coqueamento, uma 

vez que transforma uma fração bastante depreciada, como é o resíduo de vácuo, em outras de 

muito valor comercial, como o são o GLP, a nafta, o diesel e o gasóleo533. 

 
TABELA 6: Aplicações comerciais das frações de coqueamento retardado.  
Fonte: (FARAH, 2012, p.75). 
 

Dentre os processos de conversão, o Craqueamento Catalítico Fluido (FCC) ocupa 

posição de destaque por sua atratividade e rentabilidade, motivado pela elevada produção de 

frações leves a partir de frações pesadas. A carga do processo, a depender do tipo de petróleo, 

pode ser de gasóleo de vácuo ou resíduo atmosférico, os quais são transformados em GLP, nafta 

etc. O FCC faz parte do grupo de processos denominados de fundo de barril534. 

Na unidade de craquamento catalítico (UFCC), a função precípua dos catalisadores é 

aumentar a produção de nafta e de GLP, através da conversão catalítica de frações pesadas do 

petróleo, dos gasóleos e dos resíduos em frações mais leves com maior valor agregado. Os 

produtos, DEA e a soda, são utilizados na remoção dos compostos sulfurados das frações leves.  

Os catalisadores empregados nesse processo são constituídos por um pó muito fino de 

alta área superficial, à base de sílica (Si O2) e de alumina (AI2O3), com a finalidade de permitir 

que as reações químicas ocorram sob condições de pressão e de temperatura bem mais baixas 

que aquelas do craqueamento térmico. Servem, também, como agente de transporte do coque 

depositado em sua superfície para o regenerador, em que ocorre a geração de calor através da 

queima do coque, atuando também como agente de transferência de calor da zona de combustão 

para a zona de aquecimento e de vaporização da carga535. A FIGURA 27 retrata um esquema 

simplificado de uma UFCC. 

                                                           
533 Ibid., p. 17-18. 
534 (FARAH, 2012, p.74). 
535 (DANTAS; GURGEL, s.d.). 
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FIGURA 27: Esquema simplificado – Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido. 
Fonte: (FRARI, 2015). 
 

A carga, gasóleo de vácuo (FIGURA 27), recebe a adição de catalisador a elevada 

temperatura no riser, tubulação onde ocorrem as reações, responsável pelo transporte do óleo 

para o reator-separador, no qual o catalisador é separado da carga craqueada nos ciclones. Esta 

última, que está na fase vapor, segue para a fracionadora onde será separada em diversas 

frações. A unidade de craqueamento catalítico é composta pelas seções de reação ou de 

conversão, de fracionamento, de recuperação de gases, nas quais são separados o gás 

combustível, o GLP e a nafta, e, ainda, pela seção de tratamento, local onde são tratadas as 

correntes dos citados derivados para remoção dos contaminantes presentes536.   

A unidade de reforma catalítica (URC) readquiriu importância no refino motivada pelo 

quadro de qualidade exigido para a gasolina e pela crescente demanda de produtos 

petroquímicos. Sua carga de entrada é constituída por naftas de destilação e de coqueamento, 

que, após hidrotratamento, são convertidas cataliticamente em hidrocarbonetos aromáticos. 

Assim, obtém-se nafta de elevado teor de hidrocarboneto aromático (chamada de nafta 

reformada)537.  

É, portanto, um processo de aromatização de compostos parafínicos e naftênicos, 

visando a produzir gasolina de alta octanagem ou aromáticos leves (benzeno, tolueno e xilenos) 

para posterior geração de compostos petroquímicos538. Nessa etapa, o catalisador utilizado é 

constituído de um suporte de alumina, onde está impregnado o elemento ativo, de natureza 

metálica, geralmente a platina associada a um ou dois metais de transição nobres (rênio, ródio 

ou germânio). Devido ao valor desses metais, o custo do catalisador é relevante539. 

Finalizados os processos nas unidades de separação e de conversão, as frações 

resultantes constituem a carga dos processos de tratamento. As unidades de tratamento têm por 

                                                           
536 (BRASIL; et al., 2011, p. 170). 
537 (FARAH, 2012, p. 75). 
538 (ABADIE, 2003, p. 23). 
539 Ibid., p. 24. 
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finalidade principal a remoção ou a transformação dos contaminantes/impurezas presentes nas 

frações que podem comprometer suas qualidades finais, estabilizando, quimicamente, o produto 

acabado. 

À medida que os cortes vão ficando mais pesados, a quantidade de impurezas cresce, o 

que dificulta bastante sua remoção. Nesse contexto, os processos de tratamento são 

classificados em duas categorias: processos convencionais (tratamento cáustico; merox, 

DEA/MEA) e hidroprocessamento (HDT). Os primeiros são aplicados às frações leves, 

enquanto o segundo às frações médias e pesadas540. O objetivo não é a alteração física ou 

química de hidrocarbonetos, contudo, no processo de hidrotratamento, pode ocorrer conversão 

de hidrocarbonetos em pequena escala.  

Em geral, tais processos são empregados em sequência aos processos de separação e de 

conversão e, por isso, são algumas vezes chamados de processos de acabamento541. 

Nessa etapa, chama-se atenção o consumo de diversos produtos químicos e de 

catalisadores, de custo elevado, todos utilizados nas unidades de tratamento. Vejamos alguns 

casos: o tratamento merox, também conhecido como tratamento cáustico regenerativo, consiste 

na lavagem da fração do petróleo por uma solução aquosa de NaOH (Soda Caústica), a fim de 

eliminar compostos ácidos de enxofre. Tem a vantagem de regenerar a soda cáustica consumida 

no processo, substituindo o obsoleto processo de tratamento cáustico.  

O Tratamento DEA (Di-Etanol-Amina) é um processo específico para remoção do H2S 

(sulfeto de hidrogênio) e CO2 (dióxido de carbono) presentes nas frações gasosas do petróleo 

(gás natural, gás combustível e gás liquefeito). A vantagem desse tratamento consiste na 

capacidade de regenerar-se a DEA, produzindo uma corrente de gás ácido rica em enxofre, 

aproveitada na unidade de recuperação de enxofre (URE)542. Na URE, são utilizados os 

catalisadores de alumina e de dióxido de titânio. 

Por último, todavia, sem a pretensão de ter esgotado tema tão complexo, discorre-se 

sobre o processo de hidrorrefino (HDR), também conhecido como hidroprocessamento, que 

consiste no tratamento de frações de petróleo com o uso de hidrogênio e catalisador543. As 

unidades desse processo são desdobradas em hidrotratamento (HDT), hidroconversão (HC), 

hidrocraqueamento moderado (MHC), hidrocraqueamento severo (HCC). 

                                                           
540 (ABADIE, 2003, p. 26). 
541 (FARAH, 2012, p. 69). 
542 (ABADIE, 2003, p. 29). 
543 (BRASIL, et al., 2011, p. 148). 
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As unidades de HDT são destinadas ao tratamento de naftas, querosene, solventes, óleo 

diesel, gasóleos, óleos lubrificantes e parafinas, visando a melhorar suas características544. 

Ocupa posição de destaque diante das especificações de qualidade exigidas para os derivados, 

com reduções sucessivas do teor de enxofre e aumento dos requisitos de estabilidade química 

e térmica da gasolina, do QAV e do óleo diesel545.  

Os produtos químicos e catalisadores manejados nesse processo são: DMDS (dimetil-

dissulfeto - sulfetação dos catalisadores fornecidos em forma de óxidos), hidrogênio, (fornecido 

pelas demais unidades e/ou adquirido de terceiros), aminas (produto químico de uso contínuo 

para tratamento de gases residuais e/ou reciclo, tipicamente DEA e MDEA); anti-corrosivo ou 

inibidor de corrosão (produto químico de uso contínuo para proteção de sistema de topo de 

torres esgotadoras de H2S), anti-incrustante (produto químico de uso contínuo para prevenção 

de "fouling" em baterias de pré-aquecimento), anti-oxidante (produto químico de uso contínuo 

para atendimento à regulação ANP na produção de QAV-1), dentre outros. 

 
FIGURA 28: Esquema simplificado – Unidade Genérica de Hidrotratamento (HDT). 
Fonte: (FRARI, 2015).  
 

Os catalisadores mais comuns destinados à unidade de HDT são constituídos por um 

suporte, no qual são depositados óxidos de molibdêncio ou de tungstênio e óxidos de um metal 

promotor, comumente níquel ou cobalto, que formam a fase ativa do catalisador. A atividade 

catalítica depende do tipo e da relação entre os metais da fase ativa, do grau de dispersão desses 

metais no suporte e da interação entre o metal e o suporte. Catalisadores cada vez mais ativos 

têm sido desenvolvidos para a produção de combustíveis de baixíssimo teor de enxofre546. 

                                                           
544 Ibid., p. 148. 
545 (FARAH, 2012, p. 76). 
546 (BRASIL, et al., 2011, p. 154). 
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As reações mais importantes nos processos de hidrorrefino são: hidrogenação de 

aromáticos (HDA), hidrodessulfurização (HDS, remoção de compostos sulfurados), 

hidrodesnitrogenação (HDN, remoção de nitrogenados), hidrodesoxigenação (HDO, remoção 

de oxigenados), hidrogenação de olefinas e diolefinas (HO), hidrocraqueamento (HC) e 

hidrodesmetalização547. As reações de hidrodessulfurização ocorrem em condições 

operacionais mais brandas e em catalisadores à base de cobalto-molibdênio. Para a remoção de 

compostos nitrogenados, é necessário se operar a pressões e temperaturas elevadas com 

catalisador de níquel-molibdênio. 

Como se verifica na FIGURA 28, a carga do processo (gasóleos coqueamento, gasóleo 

atmosférico e óleo leve de reciclo do FCC) e o hidrogênio são aquecidos e enviados ao reator, 

cujo efluente é enviado à seção de separação do excesso de hidrogênio e dos gases formados548. 

Já foi dito aqui que uma refinaria também é composta por processos complementares, 

tais como: geração de hidrogênio, unidade de recuperação de enxofre, geração de vapor d`água, 

produção de energia elétrica via turbogeração, tratamento da água de processo, utilizada na 

unidade de geração de vapor, ou como fonte de resfriamento em unidades, ou para simples 

descarte final (efluentes), com a qualidade requerida pelo corpo receptor549. 

Com respaldo nas explicações técnicas atinentes ao refino do petróleo e, também, com 

base na ilustração acerca dos processos para produção da gasolina e do diesel (FIGURAS 29 e 

30), derivados de grande demanda no mercado nacional, percebe-se a notória integração dos 

processos de separação, de conversão, de tratamento e dos processos complementares do parque 

de refino. Complexo esse, formado por pesados equipamentos e máquinas (ativo permanente), 

bem como demandante de insumos essenciais ao processo produtivo: matérias-primas (petróleo 

e gás) e produtos intermediários (produtos químicos e catalisadores etc.). A FIGURA 29 

demonstra os processos necessários para a produção de gasolina.  

                                                           
547 Ibid., p. 149. 
548 (FARAH, 2012, p. 77). 
549 Ibid., p. 82. 
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FIGURA 29: Esquema simplificado – Produção de Gasolina. 
Fonte: (FRARI, 2015). 
 
A ilustração da FIGURA 30 demonstra o complexo de refino para produzir diesel.  

 
FIGURA 30: Esquema simplificado – Produção de Diesel. 
Fonte: (FRARI, 2015). 
 

Enfatiza-se, assim, que, para efeito de crédito do ICMS, está ultrapassado o regime de 

crédito físico, vigente à época do DL nº 406/68 e do Convênio ICM nº 66/88. O STF já 

reconheceu as benesses da lei complementar nacional550 que autorizou o conhecido regime de 

crédito financeiro. Nessa mesma direção, já aponta o STJ, vide julgados analisados no tópico 

dedicado ao tema (CAPÍTULO IX), caminhando para consolidar o entendimento no sentido 

de que a legislação nacional regente do ICMS, ao permitir o crédito de ICMS dos bens 

destinados ao ativo permanente e dos insumos de produção, optou pelo regime de crédito 

financeiro, vinculando-os à atividade-fim empresarial.  

As ressalvas expressas no Direito posto impondo a vedação do credito referem-se aos 

bens alheios à atividade-fim e às saídas de mercadorias com isenção ou não incidência do 

imposto.  

                                                           
550 LC nº 87/96. 
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O regime de crédito físico ficou relegado aos fatos jurídicos ocorridos à época do DL nº 

406/68 e do Convênio ICMS nº 66/88. No entanto, na contramão dos fundamentos ora expostos, 

as autoridades fazendárias, ao fiscalizarem as atividades de refino, promovem a subsunção dos 

fatos à regra jurídica do crédito físico, exigindo a incorporação do produto intermediário ao 

produto final (frações de petróleo, na qual há incompatibilidade físico-química) ou seu consumo 

imediato e integral (existem casos em que há regeneração/reaproveitamento do produto ou dos 

catalisadores gastos no processo).  

Nesse contexto, os principais produtos autuados são: nitrogênio, catalisadores, cloro, 

hidróxido de sódio, lubrificantes, inibidor de corrosão, álcool metílico, cloreto de cálcio, 

desemulsificante, glicerina bruta, corante vermelho, sulfato de alumínio, óleo diesel, óleo 

lubrificante, dentre outros produtos. 

Esse foi o tema central deste tópico que demonstrou a essencialidade dos produtos 

químicos e dos bens na extração do petróleo e de gás natural, e seu respectivo refino para 

obtenção dos diversos derivados. Os dois tópicos seguintes abordam os aspectos contábeis e 

tributários das operações afetas à indústria petrolífera. 

6.3. Métodos Contábeis Aplicados à Indústria do Petróleo 
 

 Nos últimos anos, houve notório movimento mundial no sentido de convergência das 

práticas contábeis emanadas do Internacional Accounting Standard Board (IASB), hoje 

seguidas pelo Brasil, cuja introdução se deu no ano de 2007, com a publicação da Lei nº 11.638, 

e que promoveu relevantes alterações das práticas contábeis previstas na Lei nº 6.404/76551. Os 

resultados positivos para o mercado podem ser resumidos em maior transparência, 

comparabilidade, potencial redução de custo de captação e acesso aos principais mercados 

internacionais de capitais552. 

Segundo Iudícibus; et al. (2007, p. 29), a contabilidade é um sistema de informação e 

de avaliação das entidades para seus usuários, com demonstrações e análises de natureza 

econômica, financeira, física e de produtividade da entidade. 

A definição do melhor modelo contábil, capaz de capturar as transações econômicas do 

setor extrativista, notadamente o petrolífero, remonta às décadas de 60 a 70. Os próprios órgãos 

reguladores, Securities and Exchange Commission (SEC) e Financial Accounting Standards 

                                                           
551 (SANTOS, O., 2012, p.9). 
552(ARDITO, 2012). 
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Board (FASB), ambos dos Estados Unidos, país pioneiro na elaboração de normas contábeis 

do setor petrolífero, divergiram entre si no processo de regulação553. 

As Oil Companies, atuantes no setor de UPSTREAM, de modo geral, adotam um dentre 

os métodos contábeis, histórica e mundialmente reconhecidos, para mensurar e divulgar os 

eventos econômicos na demonstração do resultado financeiro do exercício, a saber: (i) 

capitalização pelos esforços bem-sucedidos (Sucessful Efforts Method), recomendado pelo 

FASB, com a norma Statements of Financial Accounting Standard nº 19 - Financial Accounting 

and Reporting by Oil and Gas Producing Companies (SFAS 19, parágrafos 11-47)554 e (ii) a 

capitalização total (Full Cost Method), regulado pela SEC - Regulation S-X Rule 4-10 Financial 

Accounting and Reporting for oil and gas production activities555.   

No âmbito internacional, em 2004, foi divulgado o International Financial Reporting 

Standard nº 6 - Exploration for and Evaluation of Mineral Asset (IFRS 6), permitindo às 

empresas europeias, em 2005, adotarem as normas internacionais, mas sem obrigar a opção por 

um ou outro dentre os métodos conhecidos, acima citados. Atualmente, o IFRS 6 está em 

processo de revisão pelo IASB.  

Os primeiros resultados dos estudos atinentes às alterações do IFRS 6 foram divulgados 

em 2009, pelo Discussion Paper Extractive Activities. A minuta traz novo modelo contábil, 

segundo o qual o direito de exploração é o principal ativo (base para reconhecimento dos 

ativos). Nessa linha, os gastos incorridos com as atividades de prospecção, de exploração e de 

avaliação seriam uma extensão desse direito, os quais, portanto, deveriam ser ativados, 

independente da fase e se bem sucedida ou não a atividade556.  

No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no ano de 2009, a fim de 

regular o tema colocou em audiência pública o Pronunciamento Técnico nº 34, todavia a 

publicação das diretrizes contábeis está suspensa aguardando a definição do IASB557.  

Contudo, para fins acadêmicos, deve-se mencionar a existência de outros métodos 

contábeis de capitalização, a saber: (i) pela área de interesse: apenas os gastos incorridos após 

a constatação da viabilidade econômica da reserva petrolífera serão ativados. Gastos incorridos 

                                                           
553 (CORTESE; IRVINE; KAIDONIS, 2009 apud SANTOS; SILVA, 2014). 
554  International Financial Reporting Standards (IFRS 6 – Exploration for and Valuation of Mineral Resources) 

requires only relatively minor modifications to the successful efforts method under FAS 19, and the essence of 
the approach—that costs are capitalized pending evaluation - is consistent with IFRS 6. US GAAP vs IFRS. The 
basic Oil and Gás. Ernest Young. 2009. Disponível 
em:<www.ey.com/.../ifrsbasics_bb1757_oilandgas_may2009.pdf?>. Acesso em: 10 mar. 2017. No Brasil, 
encontra-se sob estudo a minuta do CPC nº 34, em audiência pública desde 2009, tem por base o IFRS 6. 

555Ibid., Disponível em:<www.ey.com/.../ifrsbasics_bb1757_oilandgas_may2009.pdf?>. Acesso em: 10 mar. 
2017. 

556 (SANTOS; SILVA, 2014, p. 6). 
557 (SANTOS; SILVA, 2014, p. 2). 
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anteriormente são contabilizados como despesa558; (ii) método do valor da descoberta 

(Discovery Value Accounting) e (iii) método do valor corrente (Current Value Accounting), 

esses dois últimos constantes no SFAS 19 (parágrafos 120 a 127)559.  

À luz do método de capitalização pelos esforços bem-sucedidos, os gastos exploratórios 

que resultem em descobertas com viabilidade econômica, bem como os dispêndios incorridos 

na fase de desenvolvimento deverão ser contabilizados no ativo (conta patrimonial) para 

posterior depreciação, depleção ou amortização (DDA) com efeito subsequente no resultado.  

Não obstante, tais gastos serão lançados no resultado (despesas), na hipótese de descobertas 

não comerciais, i.e., poço seco (dry hole) de bloco devolvido à autoridade concedente. Os custos 

de produção, quando ocorridos, são diretamente levados a resultado.  

Em ambos os casos de sucesso ou insucesso exploratórios, os gastos com pesquisas, 

geologia e geofísica, aquisição de licenças para exploração serão tratados como despesas do 

exercício, já que incorridos para prover informações de toda uma área exploratória, não 

vinculados a determina área de produção.  

A FIGURA 31 ilustra o tratamento contábil para os gastos reconhecidos no ativo 

imobilizado e, posteriormente, levados a resultado pela depleção do campo. Cumpre mencionar 

que o ativo representado por uma reserva, provada ou não, deve ser periodicamente avaliado 

                                                           
558 Evidências históricas (DEAKIN, 1989) revelam que o processo de regulação contábil norte-americano aplicável 

ao setor petrolífero, por exemplo, decorreu de um forte sistema de lobbying, pressões e influência sobre a SEC e 
o FASB, resultando na manutenção dos dois métodos concorrentes de reconhecimento (esforços bem-sucedidos 
e capitalização total). Esse fato também foi observado no âmbito do IASB por ocasião da emissão do IFRS 6 e 
que de acordo Cortese, Irvine e Kaidonis (2010), evidenciou que o órgão internacional foi capturado pelos 
regulados para se manter o status quo com a determinação da livre escolha do método contábil, atendendo 
claramente aos interesses das empresas petrolíferas. [...] Nesse contexto, parece que o IASB ficou “preso” a uma 
situação criada por ele mesmo quando da emissão do IFRS 6, ao estabelecer que caberia às empresas definirem 
suas próprias políticas contábeis em relação as atividades extrativistas. Como consequência, as empresas optaram 
por política (melhores práticas) já em uso há longa data, a exemplo dos esforços bem-sucedidos, capitalização 
total e área de interesse. (SANTOS; SILVA; 2014, p. 15-16). 

559 Os parágrafos 120 a 124 do SFAS 19 descrevem o método do valor de descoberta. Segundo esse método, as 
reservas minerais devem ser registradas por um valor estimado na época da descoberta ou, alternativamente, 
quando forem desenvolvidas. Os custos de aquisição e exploração de propriedades são diferidos até que as 
reservas encontradas sejam avaliadas, momento no qual esses gastos são baixados para resultado. Após a 
descoberta, o valor contábil das reservas não poderá ser ajustado pela mudança nos preços, somente pela mudança 
na estimativa da quantidade de óleo e de gás das reservas. O valor da descoberta será tratado como receita 
decorrente das atividades de exploração de óleo e de gás, tornando-se o valor contábil (“custo”) das reservas. 
Esse valor seria amortizado confrontando-se com as receitas resultantes da produção e da venda do óleo e do gás. 
No parágrafo 122 o FASB enumera os quatro principais métodos de avaliação das reservas de óleo e gás. O 
método do valor corrente é descrito nos parágrafos 125 a 127 do SFAS 19. Conforme esse método, as reservas 
de petróleo devem ser avaliadas a cada demonstração contábil, usando-se a informação disponível mais atual e 
utilizando-se dos métodos de avaliação das reservas descrito no parágrafo 122. As mudanças de valores das 
reservas podem se refletir diretamente na demonstração de resultado ou no patrimônio líquido. Segundo esse 
método, os dados podem ser apresentados para: (a) incremento de valores, resultantes de novas descobertas; (b) 
mudança nos valores resultantes de ajustes na quantidade de reservas; (c) realização de ganhos e perdas 
resultantes da reavaliação no final do período da quantidade de reservas, para refletir a mudança do valor unitário 
durante o período (SILVA, C., 2004, p. 31). 
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para determinar se os gastos acumulados superam o valor de recuperação, conforme 

metodologia do impairment utilizada para adequar o valor do ativo à real capacidade de retorno 

econômico do investimento. 

 
FIGURA 31: Método da Capitalização Pelos Esforços Bem-Sucedidos. 
Fonte: Godoy (2004, p. 97), a partir de Brock, Klingstedt, Jones (1990). 

Sublinha-se que os gastos com a obrigação futura decorrente do abandono de poços e a 

remoção dos equipamentos, das instalações e facilidades utilizadas na produção, para recompor 

a área ao seu estado de origem deverão ser contabilizados pelo seu valor presente. O registro 

contábil ocorrerá no início da produção, como parte do custo dos ativos relacionados (ativo 

imobilizado) em contrapartida à provisão que suportará os gastos, registrada no passivo (SFAS 

143)560. 

O método dos esforços bem-sucedidos tem a essência concentrada no reconhecimento 

dos riscos, sucesso e insucesso inerentes às atividades de E&P, combinado com o antigo 

princípio contábil da prudência e atual característica qualitativa da prudência561, consiste num 

certo grau de precaução das demonstrações contábeis que orienta reconhecer os prejuízos tão 

logo identificáveis. Os argumentos base do método são: (i) o reconhecimento de que altos riscos 

estão envolvidos na exploração de hidrocarbonetos e (ii) a concepção que os prejuízos devam 

ser refletidos na contabilidade tão logo se tornem identificáveis. Portanto, conhecida a 

                                                           
560 (SILVA, R., 2007, p. 60). 
561 Pronunciamento Técnico Conceitual do CPC, que dispõe sobre a Estrutura Conceitual (R1) para a Elaboração 

e Apresentação das Demonstrações Contábeis, reafirma a Prudência como uma das características qualitativas 
que deve estar presente quando da preparação das demonstrações contábeis. A característica prudência 
(conservadorismo) foi retirada da condição de aspecto da representação fidedigna por ser inconsistente com a 
neutralidade. Subavaliações de ativos e superavaliações de passivos, segundo os Boards mencionam nas Bases 
para Conclusões, com consequentes registros de desempenhos posteriores inflados, são incompatíveis com a 
informação que pretende ser neutra. (Disponível em: 
<http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2017).  
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inviabilidade econômica de uma reserva, tem-se presente um prejuízo que deve ser reconhecido 

no resultado do exercício financeiro562. 

Pelo método contábil da capitalização total (Full Cost Method - FC), todos os gastos 

incorridos, independentemente da fase e do sucesso exploratório, são capitalizados e 

controlados nos respectivos centros de custos563.  Em outros termos, os dispêndios com as 

atividades de pesquisa, de exploração e de desenvolvimento são registrados no ativo, conta 

patrimonial, ocorrendo sucesso ou não na atividade exploratória. Todavia, os gastos 

acumulados no ativo não podem superar o valor da reserva (SFAS 19). A SEC, por meio do 

ARS nº 258, deixou a cargo das entidades decidirem pela aplicação de um dos métodos citados.  

A essência econômica aplicada ao FC adotou o pressuposto que todos os custos das 

atividades de aquisição, de exploração e de desenvolvimento são essenciais e necessários para 

a produção do petróleo e do gás natural, embora nem todos estejam ligados, diretamente, à 

produção da reserva. A empresa, ao decidir utilizar o FC, compartilha o entendimento que todos 

os esforços feitos para descoberta são essenciais para o sucesso da empreitada. Mesmo os poços 

secos são essenciais para reduzir as incertezas para as próximas perfurações564.  A entidade 

espera que os benefícios das descobertas possam cobrir os custos de todas as atividades (bem-

sucedidas e malsucedidas) e ainda gerar lucro. Assim, a relação causa-efeito entre os custos 

incorridos e as reservas comerciais não é relevante para o conceito da FC565. 

A doutrina contábil filiada ao método da capitalização total obtempera que um dos 

maiores objetivos de uma Oil Company é a descoberta de reservas comerciais. Assim, busca 

diluir os riscos, mediante campanhas exploratórias em diversas áreas, trabalhando com a 

expectativa que as jazidas comerciais gerem retorno suficiente para cobrir os custos incorridos 

nas explorações dos poços produtivos e não produtivos.  

Acrescenta-se, ainda, que, apesar de parcela dos custos de exploração não adicionar 

valor, eles constituem elemento necessário para a descoberta das jazidas que agregam valor566. 

Para o caso de áreas devolvidas ou abandonadas, os dispêndios estimados devem ser 

                                                           
562 (NORTON; ROWE, 1978, p.17 apud SILVA, R., 2007, p. 34). 
563“Under US GAAP, the full cost method requires that all costs incurred in prospecting, acquiring mineral 

interests, exploration, appraisal, development and construction be capitalized in cost centers”. UG GAAP vs 
IFRS. The basic Oil and Gás. Ernest Young. 2009. Disponível 
em:<www.ey.com/.../ifrsbasics_bb1757_oilandgas_may2009.pdf?>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

564 (GODOY, 2004, p. 88). 
565 (SILVA, R., 2007, p. 68).  
566 (SILVA, R., 2007, p. 35). 
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capitalizados567. Já, os gastos na fase de produção são lançados diretamente no resultado 

(despesa do exercício). 

Independentemente do método acolhido, uma vez iniciada a produção a empresa deve 

definir o adequado critério contábil para amortizar os custos capitalizados durante as fases 

exploração e desenvolvimento em contrapartida das receitas obtidas com os hidrocarbonetos 

produzidos, a fim registrar no resultado do exercício, via depleção, os valores dos custos 

registados na construção do ativo568. A contabilidade da indústria petrolífera utiliza-se do jargão 

DDA para se referir à depreciação, depleção e amortização569. 

Os métodos contábeis supracitados (SFAS 19, SEC ARS 258, IFRS 6) estão adstritos, 

apenas, às atividades de UPSTREAM, não se aplicando às atividades de refino, transporte, 

distribuição e comercialização (DOWNSTREAM).  

Na atividade do refino, além dos altos dispêndios com a operação das unidades, têm-se 

vultosos investimentos na fase pré-operacional, momento da construção, da instalação e da 

montagem das unidades produtivas, somados ao intenso gasto com grandes manutenções 

(paradas programadas). No primeiro caso, os desembolsos são capitalizados diretamente no 

ativo não circulante (imobilizado), já que destinados à manutenção da atividade da entidade. 

No caso das paradas programadas570, o reconhecimento contábil no ativo imobilizado 

deve-se ater às seguintes regras: (i) os gastos serão capitalizados quando o prazo da campanha 

for superior a doze meses, devidamente planejada e com previsibilidade das próximas 

campanhas. É necessária atenção para a restrição no sentido que somente os gastos relacionados 

à grande manutenção planejada e previsível devem ser reconhecidos no ativo imobilizado, i.e., 

gastos com mão-de-obra própria e de terceiros, serviços de limpeza, substituição de pequenas 

peças, serviços de montagem e desmontagem etc.  

A depreciação do ativo adquirido durante as grandes manutenções deve-se iniciar tão 

logo a manutenção esteja concluída, cessando o prazo de depreciação quando do início da 

próxima parada programada. O saldo remanescente do ativo imobilizado, oriundo da parada 

planejada, deve ser levado a resultado no início da manutenção seguinte ou quando houver a 

                                                           
567 As estimativas do custo de abandono devem ser consideradas como parte dos custos capitalizados do ativo 

(poços, equipamentos e instalações), tendo como contrapartida no passivo, o valor correspondente às obrigações 
futuras do desmantelamento, remoção e restauração dos campos petrolíferos. Tal prática foi implementada pelo 
SFAS 143 para dar uniformidade às informações divulgadas pelas empresas do setor, ante a diversidade de 
práticas anteriormente existentes. (SANTOS; SILVA; MARQUES, 2006, p. 56). 

568 Propriedades tangíveis e equipamentos são depreciados, propriedades intangíveis são amortizadas e recursos 
naturais são exauridos e, na indústria de petróleo, utiliza-se o termo depleção. 

569 (SILVA, R., 2007, p. 60). 
570 Grande manutenção planejada com o objetivo de restaurar ou manter o padrão original de desempenho previsto 

do bem. É realizada em períodos regulares, previamente estabelecidos, em função do tempo estimado de desgaste 
dos bens. 
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baixa do bem patrimonial de origem ou, no caso de bens arrendados, quando houver rescisão 

contratual. 

Eventuais substituições de equipamentos, de peças e de sobressalentes relevantes nas 

unidades industriais devem ser tratadas separadamente para fins de registro no ativo 

imobilizado, mesmo que ocorram no momento do intervalo de manutenção, seja a parada 

programada ou não. Os custos com manutenção periódica devem ser reconhecidos no resultado, 

quando ocorridos (mão-de-obra, produtos consumíveis, pequenas peças com a finalidade de 

reparo e de manutenção do ativo). O procedimento contábil acima exposto decorre da 

interpretação do pronunciamento técnico CPC nº 27 (correlação às normas internacionais de 

contabilidade – IAS nº 16)571, norma que dispõe sobre o reconhecimento contábil dos ativos 

imobilizados, não se aplicando aos ativos de exploração e avaliação572. 

A regulação contábil em epígrafe veiculou o conceito de ativo imobilizado em linha ao 

prescrito pela legislação societária573, abrangendo os direitos que tenham por objeto bens 

corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os 

riscos e o controle dos bens. Em outro giro linguístico, consiste nos bens tangíveis utilizados 

na produção, na comercialização de mercadorias e de serviços, para aluguel ou com fins 

administrativos, os quais a entidade espera utilizar por mais de um período (geração de caixa).  

A sobredita regra contábil, apesar de não prescrever um critério de materialidade para 

fins de registro no ativo imobilizado, autorizou o registro de determinados itens não materiais 

no imobilizado, aplicando os critérios do imobilizado pelo valor global574. Não obstante, alguns 

ativos são adquiridos por questões de segurança, meio ambiente e saúde e, assim, a despeito de 

não estarem diretamente vinculados à geração de caixa, contribuem para a continuidade da 

entidade.  

O mencionado pronunciamento fixou de forma expressa os critérios para ter 

reconhecido o custo do item (bem) no ativo imobilizado, a saber: (i) sendo provável que futuros 

benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade (unidade geradora de caixa, 

salvo os bens de natureza ambiental e de segurança); (ii) sendo possível mensurar os custos do 

                                                           
571 Disponível em: <http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/316_CPC_27_rev%2008.pdf>. Acesso: 16 

mar. 2017. 
572 Ver o Pronunciamento Técnico nº 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais. (Referente ao IFRS 6). 
573 Lei nº 6.404/76, art. 179, IV. 
574 O pronunciamento não prescreveu a unidade de medida para o reconhecimento, ou seja, aquilo que constitui 

um item do ativo imobilizado. Assim, é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento 
das circunstâncias específicas da entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais 
como, moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor do conjunto. 
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item de forma confiável e (iii) sendo utilizados por mais de um período. Tais custos incluem os 

gastos iniciais para adquirir e construir o ativo imobilizado e os custos incorridos, 

posteriormente, para renová-lo, substituir suas partes, ou dar manutenção. 

As peças de reposição, os sobressalentes,  as ferramentas e os equipamentos de uso 

interno serão classificados como ativo imobilizado quando a entidade tiver a expectativa de 

usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em 

conexão com itens do ativo imobilizado, também serão contabilizados como ativo imobilizado. 

Os bens do ativo imobilizado devem ser registrados pelo seu valor de custo, que compreende: 

o preço de compra acrescido dos tributos, exceto os recuperáveis, deduzidos os descontos e 

abatimentos, e outros custos diretamente incorridos para colocar o ativo em funcionamento, 

bem como os dispêndios estimados para desativar, remover o ativo e restaurar o local às 

condições originais.  

Por fim, a norma contábil em comento exige que a coleta dos custos no item do ativo 

imobilizado deverá cessar quando o bem estiver no local e em condições operacionais 

pretendidas pelo administrador. A partir desse momento, a empresa reconhecerá direto no 

resultado do exercício os gastos incorridos com manutenção e reparos periódicos.  

Eis aqui um ponto de atenção. Há casos especiais, como os supracitados, em que os 

gastos com as aquisições de bens diversos serão reconhecidos pela contabilidade no resultado 

(despesa do exercício) e não no ativo permanente. Por conseguinte, tais bens, para os fins 

fiscais (ICMS) poderão ser escriturados em livros próprio do ativo (CIAP), para efeito de 

crédito do imposto, já que são (i) aplicados diretamente na manutenção da atividade produtiva 

(essenciais ao processo) e (ii) possuem vida útil superior a 12 (doze) meses.  

Embora a convergência entre o registro contábil e o fiscal seja recomendável, a fim de 

comprovar a aplicação do bem na atividade-fim do estabelecimento, existem argumentos que 

justificam a excepcionalidade da divergência, dentre os quais, que o direito constitucional ao 

crédito do ICMS não deve variar em função de um ou outro critério contábil adotado. 

Importa sublinhar, conforme reforçado abaixo, que a legislação do imposto estadual não 

restringiu o conceito de ativo permanente aos métodos contábeis para reconhecimento de gastos 

com aquisições de bens, corpóreos e incorpóreos, de serviços de terceiros e próprios, de 

alugueis etc. 

A exposição das regras contábeis teve por finalidade demonstrar que, para efeito de 

reconhecimento dos desembolsos no ativo imobilizado, a normatização contábil colheu, dentre 

os fatos econômicos possíveis, aqueles que refletissem adequadamente a real situação 

patrimonial da entidade: (i) utilizado na manutenção da atividade e responsável por gerar 
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benefício econômico futuro; (ii) utilizado por mais de um período e (iii) comprovada a 

transferência, à companhia, dos riscos, benefícios e controle do bem (independentemente da 

titularidade).  

No mesmo sentido, para efeito de Imposto sobre a Renda e para reconhecimento do 

ativo imobilizado, o legislador federal ordinário colheu dois fatos econômico-financeiros, 

atribuindo-lhes a natureza de critério legal: (i) vida útil superior a 1 (um) ano e (ii) materialidade 

ou valor mínimo fixado pela norma jurídica575.  Outro ponto de destaque refere-se ao elemento 

risco prestigiado pela norma tributária do IRPJ que, para efeito da determinação do lucro sujeito 

à tributação, autorizou a dedução das importâncias aplicadas em cada exercício na prospecção 

e na extração do petróleo576. 

 A mencionada norma tributária assegura a dedução desde o momento do desembolso 

independente do êxito. Não há se falar em benefício fiscal, mas, tão somente, em critério 

exclusivamente fiscal que se limitou a dispor sobre a base de cálculo, para fins de apuração do 

Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas. Como tal, não interfere nos critérios e métodos 

da ciência contábil para reconhecimento do dispêndio no ativo imobilizado (capitalização para 

fins de amortização superveniente) ou diretamente no resultado (despesa).  

Tecendo comparação entre o método contábil da capitalização pelos esforços bem-

sucedidos e a citada norma federal introduzida pelo DL nº 62/66, art. 12, constata-se que esta 

última tem maior amplitude, pois todos os valores dispendidos nas atividades de prospecção 

serão deduzidos na apuração da base de cálculo do imposto, independentemente, de haver ou 

não êxito. Esse critério prestigia o elemento risco, bem como a essencialidade dos gastos para 

continuidade do empreendimento econômico, aproximando-se, resguardadas as peculiaridades, 

ao modelo full cost (capitalização total), já que reconhece no ativo imobilizado todos os gastos 

necessários ao desempenho da atividade, independente do êxito. 

No campo da sistemática legal do ICMS pertinente às regras do crédito do imposto, a 

Lei Kandir colheu, dentre o rol dos fatos econômicos e contábeis, as seguintes exigências: (i) 

emprego do bem na atividade-fim empresarial; (ii) utilização na produção ou comercialização 

de mercadorias ou serviços tributados pelo imposto, obrigatório o estorno do crédito para as 

saídas isentas e não tributadas577 e (iii) apropriação do crédito à razão de 1/48 avos, ou seja, 

                                                           
575 Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 15. “O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e intangível 

não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior 
a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano”. (grifo nosso) 

576 Decreto Lei nº 62/66 regulamentado pelo Decreto nº 3.000/99, art. 416. 
577 LC nº 87/96, art. 20, §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”.  
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permanência mínima do bem na atividade por 4 anos, caso haja saída do bem dentro desse 

período o crédito deverá ser estornado. 

À vista da exposição até aqui realizada nota-se que, no limite, em certas situações 

excepcionais, o mesmo fato econômico, a exemplo do dispêndio com a aquisição de 

determinado bem, utilizado na fase de operação, poderá ser reconhecido pela contabilidade 

direto no resultado (custo ou despesa), conquanto na seara tributária (ICMS) será escriturado 

no livro de controle do ativo permanente (CIAP). A incidência tributária e o respectivo crédito 

do imposto não devem variar em função da contabilização do bem conforme um ou outro 

critério contábil adotado. 

Figuram-se a título de exemplo os gastos incorridos com manutenção periódica de 

unidades produtivas, mediante aquisição de pequenos equipamentos, máquinas, peças para 

reposição, reparo, troca ou substituição decorrente do desgaste natural do bem no processo 

produtivo. Nesse caso, à luz dos critérios contábeis tais dispêndios serão reconhecidos 

diretamente no resultado do período (custo ou despesa) caso não sejam atendidos os requisitos 

para fins do registro no ativo (aumento da vida útil do bem por mais um período de 12 meses). 

Além disso, consoante a sistemática de crédito do ICMS, por se tratar de bens aplicados 

diretamente na atividade-fim, essencial ao processo produtivo e por possuírem, cada bem 

individualmente considerado, vida útil superior a 12 (doze) meses, serão classificados como 

ativo permanente, controlados em ficha própria (CIAP), para efeito do crédito do ICMS à razão 

1/48 avos578, a despeito do reconhecimento contábil direto no resultado. 

Por fim, não se deve olvidar da importância da prova contábil, assim como do laudo 

técnico acerca da aplicação do bem na atividade-fim, para fundamentar o direito ao crédito, na 

hipótese de eventual discussão administrativa ou judicial referente à aquisição de bens 

destinados ao ativo permanente. Assim, recomenda-se a convergência entre os registros 

contábil e fiscal, no entanto, nos casos excepcionais, em que houver divergência entre eles, o 

contribuinte, para fundamentar a legitimidade do crédito, deverá buscar outros meios de provas 

admitidos em Direito. Não há imposição legal para o registro fiscal observar à contabilização 

do gasto, uma vez que não há hierarquia entre a regulação contábil e a norma tributária.  

6.4. Tributação da Indústria do Petróleo 
 

As operações e transações típicas da indústria do petróleo, em linha com as demais 

atividades econômicas, estão sujeitas à incidência dos tributos sobre a renda, o consumo e a 

                                                           
578 LC nº 87/96, art. 20, § 5º. 
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propriedade, consoante os fatos juridicizados pela lei tributária, afora as contribuições sociais 

calculadas sobre a receita e devidas ao Programa de Integração Social – PIS e ao Financiamento 

da Seguridade Social – COFINS. Vale dizer que ocorrendo a materialização, no mundo 

fenomênico, dos pressupostos fáticos previstos em lei, ter-se-á o nascimento das obrigações e 

deveres tributários. Outrossim, os rendimentos auferidos na atividade petrolífera, também, 

estarão sujeitos às exigências legais atinentes ao adimplemento das Participações 

Governamentais (PGs) e de terceiros, previstas na Lei nº 9.478/97.  

Os recursos oriundos das PGs579constituem receitas de capital580 dos entes beneficiários 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), com natureza jurídica de compensação 

financeira pela exploração de recurso natural não-renovável581. A obrigação de pagamento ao 

proprietário de terra (pessoa física ou jurídica) não tem natureza de participação governamental, 

mas de direito subjetivo do titular do solo no resultado da lavra da jazida582.  

É inegável que a questão tributária permeia toda a cadeia petrolífera, desde o início com 

os estudos, a pesquisa e a exploração dos blocos, até a produção da jazida, perpassando pelas 

atividades de transporte e de armazenamento do petróleo, por meio dos dutos e terminais, com 

destino às unidades de refino, finalizando o ciclo com a distribuição e a venda dos derivados ao 

consumidor final.  

Com fulcro na classificação dos tributos consoante a base econômica de incidência, os 

gravames da cadeia da indústria petrolífera podem ser distribuídos da seguinte forma: sobre o 

consumo de bens e de serviços (ICMS, ISS, IPI, para fins didáticos acrescem-se ao rol as 

contribuições do PIS, COFINS e Cide Combustíveis), sobre a renda (IRPJ, CSLL e 

PIS/COFINS sobre a receita ou faturamento), sobre o patrimônio (IPVA, IPTU, ITIV, 

ITMCD), somam-se, também, os tributos aduaneiros, regulatórios, típicos de política fiscal, 

                                                           
579 Conforme prescrito pela lei do petróleo, têm-se as seguintes participações governamentais: bônus de assinatura, 

royalties, participação especial e pagamento pela ocupação ou retenção de área. No ambiente internacional, são 
conhecidos como government take, que é a parte do valor da produção distribuída para o setor público, 
compreende os royalties, a participação especial (special government participation), a retenção de área (rental of 
areas). 

580 Lei nº 4.320/64, art. 11, §2º. 
581 CRFB/88, art. 20, §1º “É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 

como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 
essa exploração”. Informativo STF nº 298, de 17 a 21 de fevereiro de 2003. Recurso Extraordinário nº 228.800. 
STF. Relator Min. Sepúlveda Pertence. Existem correntes doutrinárias que defendem ter as compensações 
financeiras natureza jurídica indenizatória, pela perda de recursos naturais e pelas despesas causadas pela 
atividade empresarial (i.e. Ricardo Lobo Torres), bem como parte da doutrina entende possuir natureza tributária 
(Roque Carrazza e Alberto Xavier), consoante ao disposto nos artigos 3º e 4º do CTN.  

582 CRFB/88, art. 176, §2º “É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e 
no valor que a dispuser a lei”. Dispositivo constitucional regulado pela Lei do Petróleo (art. 52). 
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incidentes na importação de bens e serviços (II, IPI, PIS e COFINS importação, ICMS-

importação, ISS-importação, CIDE583 serviços e combustíveis).  

Assinale-se, contudo, a existência de previsão, no âmbito federal, de incentivo para 

fomento das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e de gás natural no País, notadamente, o 

suprimento de bens imprescindíveis ao empreendimento petrolífero, bem como a fim de criar 

condições de isonomia da indústria nacional frente à concorrência internacional.  

Nesse sentido, o governo federal prevê tratamento fiscal diferenciado ao setor 

petrolífero, por meio do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens 

Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás Natural 

(Repetro) desonerando tais atividades da cobrança dos tributos federais (suspensão e isenção 

no caso da exportação “ficta”).  Esse incentivo não é extensivo à prestação de serviço, 

restringindo-se aos bens destinados às atividades de exploração, de avaliação, de 

desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos 

e os destinados ao apoio e à estocagem nas referidas atividades584.  O benefício fiscal está 

diretamente relacionado à finalidade dos bens que ingressarem no território brasileiro para 

aplicação e permanência nas atividades de UPSTREAM. 

À luz da normatização do regime aduaneiro em epígrafe, os bens nacionais, produzidos 

por fornecedor brasileiro, destinados à atividade de E&P estarão desonerados do IPI, PIS e 

COFINS nas operações internas, assim como na importação de bens estrangeiros com a 

suspensão do II, IPI, PIS e COFINS (FIGURA 32). O Repetro (Regime aduaneiro especial de 

exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de 

petróleo e gás natural) é regulamentado pelo Decreto nº 6.759/2009, art. 458 a 462 

(Regulamento Aduaneiro) e pela IN RFB nº 1.415/2013, com fundamento de validade no 

Decreto-lei nº 37/66, art. 93 (redação do DL nº 2.472/88), Lei nº 9.430/96 (art. 79, parágrafo 

único) e a Lei nº 9.826/99, art. 6º (exportação com saída “ficta”).  

                                                           
583 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). 
584 Os bens sujeitos à admissão pelo Repetro estão listados na IN RFB nº 1.415/2013, anexo I. 
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FIGURA 32: Repetro - Tributos Federais e Estaduais 
Fonte: (SCAFF, 2014). 
 

É comum, no desempenho das atividades de E&P, a fruição de regimes aduaneiros 

especiais, i.e., admissão temporária, que permite a importação de bens para permanência no 

País durante prazo determinado, com a suspensão total do pagamento de tributos incidentes na 

importação ou com suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma e nas 

condições previstas na legislação585. Cita-se, também, o regime especial de entreposto 

aduaneiro na importação e exportação (IN SRF nº 513/ 2005) e as operações de drawback 

normatizadas pela Portaria Secex nº 23/2011. 

O Repetro compreende os seguintes tratamentos aduaneiros (FIGURA 33)586: (i) 

exportação com saída ficta587: sem que tenha ocorrido a saída física do bem e suas partes e 

peças de reposição do território aduaneiro e posterior aplicação do regime aduaneiro especial 

de admissão temporária, no caso de bens de fabricação nacional, vendidos a pessoa jurídica 

domiciliada no exterior; (ii) drawback: regime de importação, na modalidade de suspensão, de 

matérias-primas, de produtos semi-elaborados ou acabados e de partes ou peças utilizadas na 

fabricação de bens a serem exportados e (iii) admissão temporária: regime de importação de 

bens desnacionalizados procedentes do exterior ou estrangeiros, com suspensão total do 

pagamento de tributos. 

Na esfera de competência dos Estados e do Distrito Federal, o Convênio ICMS 58/99 

previa os benefícios da isenção e da redução de base de cálculo do ICMS nas operações regidas 

pelo Repetro. Ocorre que, à época, o incentivo estadual não alcançava os fornecedores 

nacionais, causando desequilibro entre o mercado doméstico e o estrangeiro. A situação foi 

                                                           
585 Regulamento Aduaneiro, arts. 373 a 375 c/c IN RFB nº 1.361/2013. 
586 Decreto nº 6.759/2009, art. 458 (Regulamento Aduaneiro) e a IN RFB nº 1.415/2013, art. 2º. 
587 Lei n. 9.829/99, art. 6º. 
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contornada com a publicação, pelo CONFAZ, do Convênio ICMS 130/2017588, que autorizou 

a isenção e a redução de base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias 

destinadas às atividades de pesquisa e a exploração ou à produção de petróleo e de gás natural, 

conforme elencado no anexo único da norma convenial. 

 
FIGURA 33: Repetro - Esquema das operações. 
Fonte: Próprio autor com base em Gutman (2007, p. 259). 
 

O Repetro alcança, repisa-se, os bens relacionados no anexo I, da IN RFB nº 1415/2013, 

bem como as máquinas e os equipamentos, inclusive sobressalentes, as ferramentas e os 

aparelhos e outras partes e peças, inclusive destinados à proteção do meio ambiente, ao 

salvamento, a prevenção de acidentes e ao combate a incêndios, desde que utilizados para 

garantir a operacionalidade dos bens referidos na sobredita instrução ou necessários ao 

cumprimento de exigências legais nas atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo 

e de gás natural. 

No atual cenário de crise econômica do século XXI, agravada com o fim do ciclo das 

commodities, in caso, motivada pela queda do preço do barril de petróleo tipo brent, as finanças 

públicas, no Brasil, têm sido fortemente impactadas, notadamente, os Estados da Federação, 

com arrecadação concentrada nas receitas derivadas dos tributos e das participações 

governamentais. Assim, os governos estaduais, na busca por resposta à crise, iniciaram processo 

de revisão e cortes dos gastos públicos, dos incentivos fiscais – as chamadas renúncias fiscais 

                                                           
588Esse convênio, por ser de natureza autorizativa, exige, dos Estados e do Distrito Federal, a publicação de atos 

legais para internalizarem, nos respectivos ordenamentos jurídicos, as disposições normativas veiculadas na 
norma convenial.  



193 

ou gastos tributários589 - a fim de reduzi-los e equilibrar as finanças públicas. Dentre as medidas, 

destaca-se a publicação do Convênio ICMS nº 42/2016, que autorizou os Estados e o Distrito 

Federal a criarem condições para fruição dos incentivos e benefícios no âmbito do ICMS.  

Nessa linha, há de se destacar, o caso especial do Estado do Rio de Janeiro que, mediante 

a publicação do Decreto Legislativo nº 2/2016, sustou os efeitos do Decreto do Executivo 

Estadual nº 41.142/2008, que, sob amparo do Convênio ICMS 130/2007, regulamentou as 

hipóteses de isenção e redução de base de cálculo do imposto nas operações incentivadas pelo 

Repetro-estadual.  

Portanto, diante das alterações normativas mencionadas, novo cenário forma-se com 

impacto direto nas operações locais, antecedentes à exportação “ficta” de bens que são, 

posteriormente, admitidos ao amparo do Repetro (FIGURA 33), passando a se exigir o imposto 

consoante o regulamento geral. 

É importante mencionar que a norma do Repetro não alcança todos os bens do E&P, 

(apenas os listados em ato da RFB), tão pouco alberga as operações de refino e as prestações 

de serviços tributadas pelo imposto. Logo, em tais casos, os bens, produtos e serviços 

adquiridos, pelo contribuinte, estarão sujeitos à tributação do ICMS pela alíquota prevista na 

lei estadual. Nas operações interestaduais estão sujeitos à cobrança do imposto à alíquota de 

7% ou 12%, definidas pelo Senado Federal590.  

Nas operações com bens destinados ao ativo permanente e ao uso ou consumo do 

estabelecimento (não destinados à comercialização ou à industrialização), haverá cobrança, 

pelo estado de destino, da diferença entre as alíquotas interna e a interestadual (ICMS-Difal). 

Trata-se de regra constitucional que permitiu compartilhar o imposto entre os Estados: origem 

(desenvolvidos) e destino (menos desenvolvidos)591. 

O critério político da divisão do ICMS não foi adotado nas operações interestaduais 

com petróleo, lubrificante e derivados combustíveis. Nesse caso, aplica-se a regra 

constitucional do destino, o imposto devido ao Estado onde ocorreu o consumo. Nesses 

termos, a técnica jurídica adotada, pela Carta Suprema de 1988, para viabilizar a consecução 

                                                           
589 Convencionou-se denominar de gastos tributários as desonerações fiscais para compensar gastos realizados 

pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo governo; compensar ações complementares às funções 
típicas de estado desenvolvidas por entidades civis, incentivar determinado setor da economia. [...]. Toda 
desoneração que promovesse desvio em relação às características colocadas acima [equidade, proporcionalidade 
e neutralidade e ao mesmo tempo tivesse a intenção de promover alguma ação de governo seria considerada 
como sendo um gasto público]. (SCHOUERI, 2016, p. 254).  

590 Resolução nº 22/89. 
591 Remetemos à leitura da Emenda Constitucional nº 87/15 que disciplinou as novas regras para repartição do 

ICMS incidente nas operações interestaduais com mercadorias e serviços destinados a consumidor final, 
contribuinte e não contribuinte do imposto.  



194 

do princípio ou regra do destino, consistiu em estabelecer a não incidência nas operações 

interestaduais (imunidade), com a subsequente exigência do imposto nas operações internas592. 

Recorda-se que tais operações, anteriormente, eram gravadas somente pelo imposto único 

federal (IULC)593. As receitas estaduais, desde a criação do ICMS, têm concentrado sua 

arrecadação nos grandes setores da economia (petróleo, eletricidade, comunicação, bebidas 

etc.). Com o pequeno número de contribuintes, houve relativa facilidade de fiscalização e 

grande potencial de receita, pois tais segmentos eram tributados pelos antigos impostos únicos, 

de competência federal. Portanto, tais segmentos industriais têm se tornado a opção das 

administrações fazendárias para gerar acréscimos de arrecadação594.  

Assim, em linha com a exceção constitucional ao princípio da não cumulatividade, nas 

hipóteses de operações de saídas isentas e não tributadas - a exemplo do que acorre com as 

operações interestaduais de saídas de petróleo, lubrificantes e derivados combustíveis - é 

obrigatório o estorno proporcional dos créditos do ICMS decorrentes da aquisição de insumos 

e de bens do ativo empregados na manutenção das atividades de E&P e do refino595.  

Em outra vertente, as operações praticadas com gás natural e seus derivados estão 

sujeitas à regra geral do ICMS, qual seja, princípio ou regra da origem, imposto devido no 

estado produtor, vale dizer, a cobrança do imposto incidente nas operações, internas ou 

interestaduais, caberá ao estado da federação onde ocorreu a produção.  

Cabe anotar que os combustíveis derivados de petróleo (i.e., gasolina, diesel, QAV etc.), 

comercializados pela refinaria, estão também sujeitos ao ICMS-ST (substituição tributária). 

Nesse caso, o estabelecimento refinador é eleito responsável tributário no que se refere às 

operações subsequentes até o consumidor final, sendo que a base de cálculo presumida do 

tributo será fixada por meio de ato legal, publicado periodicamente, pela autoridade 

fazendária596. O aspecto quantitativo, a critério da Fazenda, poderá ser fixado tendo como 

                                                           
592CRFB/88, art. 155, §2º, X, alínea “b”. 
593 A Constituinte de 1988, por um lado, extinguiu o imposto único sobre minerais, transporte, comunicação, 

energia elétrica, além do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, de competência da 
União, e outorgou competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituírem o ICMS sobre tal base de 
incidência.  Há espaço para retorno ao imposto único (monofásico), no entanto, de competência estadual, sendo 
necessária a edição de lei complementar (art. 155, §2º, XII, alínea “h” da CRFB/88). Por outro lado, a Lei Maior, 
art. 155, §4º estabelece que: (i) nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o 
imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; (ii) nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás 
natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no ponto anterior, o imposto será repartido 
entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com 
as demais mercadorias; (iii) nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e 
combustíveis não incluídos no primeiro ponto, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de 
origem (produtor). 

594(BORDIN, 2003). 
595CRFB/88, art. 155, §2º, II, alínea “a”. 
596O Ato Cotepe/PMPF nº 11/2016, por exemplo. 
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referência o PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final) ou o percentual de MVA 

(Margem de Valor Agregado) calculado sobre o valor da operação.  

Assim sendo, com a cobrança do imposto na saída da refinaria (responsável), as 

operações subsequentes, até o último estágio da cadeia (consumidor final), ocorrerão sem a 

exigência e o destaque da exação na nota fiscal. Nesse ponto, as empresas distribuidoras 

responsáveis pela revenda dos combustíveis enfrentam grave problema concernente ao acúmulo 

de créditos de ICMS causado pela insuficiência de débitos, uma vez que o imposto foi retido e 

recolhido ao cofre público no início da cadeia. É um tema árido que demanda estudo específico 

para indicar solução jurídica adequada.  

Por último, porém longe de esgotar tema tão complexo, cumpre mencionar que à 

exceção do ICMS, II e IE, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas aos 

derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País, energia elétrica e serviços de 

telecomunicações. Portanto, de modo geral, os estabelecimentos dedicados à produção e ao 

refino de petróleo não são contribuintes do IPI, logo o valor do imposto que onerou as 

aquisições dos bens compõe o custo de aquisição e, neste caso, não há que se falar em crédito 

fiscal. 

A seguir, no CAPÍTULO VII, será compulsada a legislação tributária dos Estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e do 

Amazonas, com o fito de demonstrar as diferentes prescrições normativas para o instituto 

jurídico do crédito fiscal de ICMS.  
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CAPÍTULO VII – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 
 

“Não poderemos resolver os problemas que nós criamos com o mesmo tipo de 
pensamento que os criou”. (ALBERT EINSTEIN). 

 

Neste capítulo, é abordada a disciplina jurídica emanada dos Estados selecionados para 

esta pesquisa597, no exercício da respectiva competência tributária, com relevo às regras infra 

legais atinentes à dedução do imposto cobrado nas operações anteriores, em especial no que 

toca às definições tomadas para insumos (matéria-prima e produto intermediário), os bens do 

ativo permanente, de uso ou consumo e os bens alheios à atividade do estabelecimento. 

Sublinhe-se, de plano, as exceções à regra geral do direito ao crédito que devem ser 

observadas pelo contribuinte: estorno de crédito proporcional às saídas isentas e não tributadas 

e aquisição de bens e serviços alheios à atividade do estabelecimento598. 

Cabe frisar que a maioria dos Estados não possui regras tributárias específicas, para os 

fins de crédito do ICMS, nas atividades econômicas de exploração, produção e refino do 

petróleo e de gás natural. Pode-se inferir, assim, que a Fazenda Estadual recorrerá a critérios 

legais gerais, sem maior aprofundamento das peculiaridades das atividades sub exame. Dessa 

forma, diante do que se comentará nos tópicos seguintes, foi identificada forte pressão do Fisco 

no sentido de dar efetividade da não cumulatividade por meio do regime de crédito físico, que, 

por sua vez, imprime conceito restritivo aos insumos, ou seja, exige a inerência física ao produto 

final ou seu consumo integral e imediato no processo produtivo599. 

Cumpre mencionar que, na análise do exercício do direito ao crédito desenvolvida neste 

trabalho, teve-se por pressupostos a idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelos 

fornecedores, com destaque do ICMS; a escrituração, pelo adquirente, nos prazos legais e nos 

                                                           
597 Oportuno recordar que, conforme mencionado no subtópico 1.3 do trabalho, foram selecionados os Estados do 

Amazonas, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
por representarem juntos, no ano de 2015, cerca de 66% da arrecadação total de ICMS do País. Alia-se, ainda, o 
fato de a atividade econômica da indústria do petróleo representar uma das principais bases de arrecadação. 

598O professor Greco (1998) leciona que, no universo formado pelos bens que têm algum tipo de relação lógica e 
funcional com a atividade captável pelo ICMS, não há dois sub-conjuntos (essenciais e alheios), mas sim três 
sub-conjuntos (essenciais, não essenciais, mas não alheios, e alheios). Portanto, na interpretação do § 1º, do art. 
20 da LC nº 87/96, não se pode pretender dar ao termo “alheio” um sentido abrangente de todos os itens não 
essenciais [...]. Há uma faixa intermediária de bens que podem não ser essenciais à atividade econômica tomada 
em consideração, mas nem por isso serão alheios (estarão fora) da atividade. Essa categoria abrange os bens 
acessórios, correlatos, complementares à atividade econômica e seu desenvolvimento concreto, que não são 
essenciais, mas também não são alheios à atividade. [...]. Daí a afirmação de que dão direito a crédito as entradas 
de bens inerentes ao desempenho da atividade no sentido de que a compõem e nela, em certa medida, interferem. 

599 Introduzido ao ICM na vigência do DL nº 406/68 e mantido no Convênio ICM nº 66/88 já com o ICMS.  
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respectivos livros fiscais e contábeis, bem como o cumprimento dos deveres instrumentais 

prescritos em lei600. 

7.1. Estado do Rio de Janeiro 
 

O ICMS fluminense foi instituído pela Lei nº 2.657/1996, com redação alterada por 

legislações posteriores. O referido diploma legal trata nos artigos 32, 33, 35, 39, 83, 84 e 85 

sobre os prazos, as condições, as penalidades e demais disposições acerca do abatimento do 

imposto. O Regulamento do ICMS (RICMS/RJ), aprovado pelo Decreto nº 27.427/2000, em 

seu Livro I, artigos 25 a 40, disciplina o lançamento, a apropriação, o estorno, a vedação e o 

respectivo direito ao crédito. Nesse compasso, o RICMS/RJ fixa que, quando permitido o 

direito ao crédito fiscal, a mercadoria destinada ao uso ou consumo ou ao ativo permanente, 

deve ser aquela vinculada à atividade-fim do contribuinte601.  

A complexidade de definir o que dá ou não direito ao crédito de ICMS já é fato 

conhecido dos operadores do direito, como pode ser constatado no Acórdão nº 15.211, de 

14/7/2016602, do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Nele, o Juiz Relator 

Paulo Eduardo de Nazareth Mesquita registra com clareza a insegurança posta: 

 [...] é possível perceber, pela análise da Constituição Federal, da Lei Complementar 
nº 87/96 e da Lei 2657/1996, que todo o arcabouço jurídico do ICMS volta-se para 
a tributação das receitas decorrentes do comércio e das indústrias tradicionais, de 
forma que atividade como a prestação de serviços de transporte e comunicação, ou 
indústrias como a extrativa mineral, em especial, a indústria de petróleo, não 
cabem totalmente no figurino daquele tributo, de forma que a interpretação da 
legislação tributária para essas atividades é sempre problemática. (grifo nosso) 

 

Na Solução de Consulta Tributária nº 083, datada de 24/4/2015, a Secretaria de Fazenda 

(SEFAZ/RJ)603 reconheceu o direito à neutralização do ICMS incidente sobre o serviço de 

transporte dos produtos comercializados pelo contribuinte, como se verifica nos excertos 

colacionados: 

                                                           
600 O tema foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou seu entendimento por ocasião de 

julgamento em recurso repetitivo (REsp 1.148.444/MG. Rel. Min. Luiz Fux). Para aprofundar o estudo, 
recomendamos a leitura do artigo de Tomé (2016). 

601 Decreto nº 27/427/2000, art. 26, §§ 2º e 3º. 
602 BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Acórdão nº 15.211. Relator Conselheiro 

Paulo Eduardo de Nazareth Mesquita. Rio de Janeiro/RJ. J. em 14/07/2016.  Disponível em: < 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/conselho/Jurisprud
%C3%AAncia/1%C2%AAC%C3%A2mara/2016/2%C2%BA%20semestre/60157_RAIZEN_COMBUSTIVEI
S_SA.pdf >. Acesso em: 23 mar. 2017. 

603Disponível em:< http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/legislacao/legislacao-tributaria-
basica-navigation/folder0/basicaICMS?_afrLoop=7715266262272255&datasource 

=UCMServer%23dDocName%3AWCC281238&_adf.ctrl-state=12rb6urdpi_81>. Acesso em: 1º abril 2017. 
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[...]. Destacamos que, para se evitar a incidência em cascata do ICMS, a Carta Magna 
criou o sistema da não-cumulatividade, que nada mais é que um abatimento do 
imposto nas operações de entrada e saída que o contribuinte realiza. [...] 
É fato que, nos termos do § 2º do artigo 33 da Lei Estadual 2.657/96, os créditos do 
período são constituídos pelos valores do imposto relativo a operações ou prestações 
de que decorrerem as entradas de mercadorias 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, 
observadas as restrições previstas na legislação. 
[...] dentre as vedações ao crédito do ICMS, relacionadas no §§ do artigo 20 da Lei 
Complementar Federal nº 87/96 e nos artigos 34 e 35 do Livro I do Regulamento do 
ICMS – RICMS-RJ/00, aprovado pelo Decreto 27.27/00, não se encontra o direito de 
o contribuinte creditar do ICMS recolhido nas prestações de serviço de transporte 
contratado pela consulente [...]. 
Desta forma, é entendimento desta Coordenação que, na venda de seus produtos, o 
contribuinte terá direito ao crédito do ICMS, relativo à prestação de serviço de 
transporte intermunicipal e interestadual, no caso em que contrata e tem o dever de 
pagar o preço do respectivo serviço. (grifo nosso). 

 

Em recente Solução de Consulta Tributária nº 112/2016604, publicada em 30/8/2016, a 

SEFAZ/RJ, por um lado, orientou pela apropriação dos créditos do ICMS incidente na aquisição 

de combustível, pelo contribuinte que desenvolve atividade econômica de transporte de carga, 

direto da distribuidora605.  Por outro lado, negou o abatimento do imposto das compras de pneus, 

câmeras de ar, lubrificantes e peças de reposição e, como alternativa, recomendou a opção pelo 

crédito presumido de 20% (vinte por cento) previsto no Convênio ICMS nº 106/96.  

Especial atenção deve ser dada ao Parecer Normativo nº 10/75, expedido pela 

SEFAZ/RJ, ainda vigente, veículo jurídico responsável pelas orientações tributárias seguidas 

pela fiscalização. Trata-se de ato regulamentar frequentemente utilizado como fundamento de 

decisões do Conselho de Contribuintes do Estado. O citado parecer foi elaborado à época da 

Lei Estadual nº 2.143/72 e estabelecia, no artigo 7º, § 2º, a seguinte regra: 

Quando a mercadoria for de produção do contribuinte, ser-lhe-á creditado o montante 
do imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem adquiridos ou recebidos para emprego na industrialização das 
mercadorias remetidas, compreendendo-se entre as matérias-primas e produtos 
intermediários aqueles que, embora não integrando a mercadoria produzida, foram 
consumidos, imediata e integralmente, no processo de industrialização. (grifo 
nosso). 

 

No mesmo sentido, dispunha o artigo 15, da Consolidação da Legislação do ICM 

aprovada pelo Decreto nº 16.359/74, in verbis: 

A importância a recolher será o montante do imposto relativo às mercadorias saídas 
do estabelecimento, em cada quinzena, deduzido o montante do imposto relativo às 
mercadorias nele entradas, no mesmo período, para comercialização ou para emprego 
no processo de produção ou industrialização, compreendidos matérias-primas, 

                                                           
604Ibid. 
605RICMS/00, Livro IV, Ar. 46, § 3º. 
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produtos intermediários ou embalagens, que, embora não se integrando em novo 
produto, são consumidos nos referidos processos. 

 

O sobredito parecer registrou com precisão singular o ponto central dos litígios fiscais 

atinentes ao crédito do imposto: 

O problema do aproveitamento do crédito do ICM [atual ICMS] referente à entrada 
de mercadorias a serem utilizadas no processo de produção ou industrialização não 
oferece dificuldades para a sua solução, quando se dá a incorporação física, ao novo 
produto, das mercadorias adquiridas. 
Jamais se questionou sobre a licitude da apropriação do crédito nessas circunstâncias, 
obviamente desde que a saída do produto final seja tributada. 
Muitas, entretanto, são as dúvidas levantadas em relação ao crédito correspondente às 
mercadorias que são consumidas no processo industrial, sem, contudo, integrarem 
corporeamente o produto final. (grifo nosso) 

 

Ocorre que o Parecer Normativo nº 10/75, ao disciplinar a matéria a fim de resolver o 

conflito, trouxe emprestadas as definições das normas federais do IPI vigentes à época (Decreto 

nº 70.162/72, art. 32 e Parecer Normativo nº 181/74 expedido pela Coordenação do Sistema de 

Tributação - CST, da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB). As normas federais 

condicionavam a dedução do IPI dos produtos intermediários que, embora não se integrando ao 

novo produto, fossem consumidos, imediata e integralmente, no processo produtivo. 

À luz dos citados pareceres normativos, o crédito tanto do IPI como do ICM [atual 

ICMS] está condicionado a que as matérias-primas e os produtos intermediários se incorporem 

fisicamente ao produto acabado ou, embora não se integrem, sejam consumidos imediata e 

integralmente no processo de produção ou industrialização606. 

O legislador estadual buscou, na doutrina de Alce; Valle (1967, p. 46), a definição para 

o signo insumo, a saber: bens que entram em maior quantidade na fabricação de um produto e 

outros que entram em menor quantidade, em complemento.  Aquelas são matérias-primas 

“primárias” e estes matérias-primas “secundárias” (produto intermediário).  

Dessa forma, tem-se por produtos intermediários os componentes utilizados em menor 

escala na fabricação do novo bem. De modo geral, consistem em produtos já acabados, 

provenientes de outra indústria e que são empregados no estado em que se apresentam, sem 

sofrer transformação em função de sua utilização. A norma relaciona alguns exemplos de 

produtos que integram o bem final:  a dobradiça, a fechadura e o verniz, na indústria de móveis; 

o pneumático e os faróis, na indústria automobilística; a tinta, na indústria gráfica. Há outros, 

                                                           
606Consentâneo com a norma estadual, o consumo imediato e integral é aquele que se dá no mesmo momento em 

que o componente está sendo utilizado e de forma total, de modo que a matéria-prima ou o produto intermediário 
respectivo não se preste mais à finalidade que lhe é própria, conforme disposto no Parecer Normativo CST 
181/74. 
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porém, que não são incorporados, tais como, o cloro empregado no alvejamento de tecidos, o 

ácido sulfúrico usado na fabricação de xantano de celulose (viscosa), o álcool etílico e o 

benzeno usados como solventes na obtenção da clorofila. 

As matérias-primas e os produtos intermediários como delineados pelo Parecer 

Normativo CST 181/74, nem sempre são consentâneas com a sistemática de crédito do ICMS. 

Os primeiros são submetidos ao processo de industrialização, sendo sua participação intrínseca 

a ele, enquanto os últimos agem sobre o processo de modo extrínseco. Nesse derradeiro caso, 

encontram-se os bens: esmeris, mesmo em pó, rebolos, escovas, correias, serras, limas, brocas, 

lixas, estopas, rodas de polir, mandris, tijolos refratários etc.  

O fisco fluminense vem, reiteradas vezes, autuando os contribuintes por se creditarem 

do ICMS relativo a produtos que, apesar de ingressarem no processo de industrialização, nele 

não são completamente consumidos (imediato e integralmente) nem incorporam o produto final 

na condição de elemento indispensável à sua composição. De modo geral, as autoridades fiscais 

aplicam as disposições do Parecer Normativo SEFAZ nº 10/75. 

O Parecer Normativo CST nº 65/75, expedido pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, enquadra a definição de matéria-prima e de produto intermediário da seguinte forma. 

[...]. 
4 - Note-se que o dispositivo [RIR/79, art. 66, I] está subdividido em duas partes, a 
primeira referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material 
de embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos 
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no 
processo de industrialização. 
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma 'matérias-primas' e 
'produtos intermediários' são empregados stricto sensu, a segunda usa tais expressões 
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em 
fabricação, se consumam na operação de industrialização. 
4.2 - Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integram ao novo 
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo 
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem 
sejam consumidos na operação de industrialização. 
[...]. 
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas 
e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora 
não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude de 
contato físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e 
catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no Ativo 
Permanente, exige-se uma série de considerações. 
[...]. 
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final 
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), 
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda 
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o 
produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo 
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis 
geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo Permanente. (grifo nosso). 
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A Solução de Consulta nº 24 COSIT, de 23 de janeiro de 2014, esclareceu o 

enquadramento do produto intermediário para fins de crédito do IPI. 

6. Assim dispõe o art. 226 do Decreto nº 7.212, de 2010, atual Regulamento do IPI 
(Ripi/2010): 
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão 
creditar-se (Lei nº 4.502, de 1964, art. 25): 
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, 
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, 
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de 
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente. 
[...] 
11. Para que a aquisição de partes e peças propicie ao estabelecimento industrial a 
apropriação de crédito de IPI faz-se necessário o atendimento cumulativo dos 
seguintes requisitos: a) que as partes ou peças tenham contato físico direto com o 
produto industrializado; b) que o produto industrializado seja tributado pelo imposto; 
c) que desse contato físico resulte desgaste, consumo ou alteração de propriedades 
físicas ou químicas dessas partes e peças, exigindo sua constante substituição; d) que 
a troca das partes e peças não aumente a vida útil do bem em mais de 1 (um) ano; e) 
que haja incidência do IPI na aquisição desses insumos, devidamente destacado nas 
Notas Fiscais de Entrada. 
 

Resta claro, portanto, que o Estado do Rio de Janeiro (PN SEFAZ nº 10/1975), ao 

predicar os conceitos atinentes a insumos, subespécies matéria-prima e produto intermediário, 

suscetíveis ao crédito do ICMS, adotou as mesmas premissas da legislação do IPI (PN CST 

181/74), cujos pressupostos fáticos são mais restritos, porquanto se trata de tributo devido pelas 

indústrias e não por todos os contribuintes que comercializam mercadorias e prestam serviços 

de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, como é o caso do ICMS.  

Percebe-se que restringir o crédito sobre insumos às hipóteses admitidas pela legislação 

do IPI significa preservar o regime de crédito fisco e, além de ignorar a amplitude das hipóteses 

de incidência do ICMS, despreza as disposições da Lei Kandir (crédito financeiro) e a recente 

jurisprudência do STJ (essencialidade bem ao processo produtivo), que será estudada no 

CAPÍTULO IX. 

7.2. Estado de São Paulo 
 

Com a vigência da Lei Estadual nº 6.374/1989, e alterações posteriores, o Estado de São 

Paulo instituiu o ICMS, disciplinando as obrigações tributárias e os deveres instrumentais. A 

regulamentação do imposto foi procedida pelo Decreto nº 45.490/2000 (Regulamento de ICMS 

do Estado de São Paulo – RICMS/SP), modificado pelo Decreto nº 62.403/2016 que, dentre 

outros temas, normatizou a escrituração, a vedação, o estorno e a manutenção do crédito607.  

                                                           
607 RICMS/SP, arts. 64 a 68. 
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A lei estadual conferiu ao Poder Executivo o poder de estabelecer condições e requisitos 

para apropriação do crédito do imposto608. Assim, a Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo (SEFAZ/SP), no ano de 1982, por meio da Decisão Normativa da Coordenação de 

Administração Tributário (DN CAT nº 2/82), ainda vigente, regulamentou os critérios para fins 

de classificação dos bens e respectivo crédito do ICM. Na oportunidade, assim dispôs:  

1) Matéria-prima é, em geral, toda a substância com que se fabrica alguma coisa e 
da qual é obrigatoriamente parte integrante. Exemplos: o minério de ferro, na 
siderurgia, integrante do ferro-gusa; o calcário, na industrialização do cimento, parte 
integrante do novo produto cimento; o bambu ou o eucalipto, na indústria da autora, 
integrantes do novo produto - papel etc.  
2) Produto Intermediário (assim denominado porque proveniente de indústria 
intermediária própria ou não) é aquele que compõe ou integra a estrutura físico-
química do novo produto, via de regra sem sofrer qualquer alteração em sua estrutura 
intrínseca. Exemplos: pneumáticos na indústria automobilística, dobradiças na 
marcenaria, compondo ambos os respectivos produtos novos (sem que sofram 
qualquer alteração em suas estruturas intrínsecas) - o automóvel e o mobiliário; a cola, 
ainda na marcenaria, que, muito embora alterada em sua estrutura intrínseca, vai 
integrar o novo produto - mobiliário. 
3) Produto Secundário - é aquele que, consumido no processo de industrialização, 
não se integra no novo produto. Exemplos: calcário - CaCO3 (que na indústria do 
cimento é matéria-prima), na siderurgia, é "produto secundário", porquanto somente 
usado para extração das impurezas do minério de ferro, com as quais se transforma 
em escória e consome-se no processo industrial sem integrar o novo produto: o ferro-
gusa; o óleo de linhaça, usado na cerâmica (para o melhor desprendimento da argila 
na prensa), depois de consumido na queima, não vai integrar o novo produto-telha; 
qualquer material líquido, usado na indústria da autora, que consumido na operação 
de secagem, deixa de integrar o novo produto - papel. (Grifo nosso). 

 

Nos anos seguintes, em nova regulamentação, a SEFAZ/SP editou as DN CAT nºs 

1/2000 e 1/2001, veiculando a definição dos signos jurídicos, ativo permanente, insumo e bem 

de uso ou consumo do estabelecimento. Por oportuno, fixou a premissa básica da ligação dos 

bens à atividade industrial e comercial, bem como o crédito às operações ou prestações 

subsequentes tributadas, sendo vedado no caso isenções e não tributação, salvo disposição em 

contrário609. 

a) Insumos: o significado da palavra insumo pode ser apreendido, em primeiro lugar, à luz dos 

ensinamentos do professor Aliomar Baleeiro, citado pela DN CAT nº 1/2001 ao regulamentar 

o tema.  

é uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, empregada por alguns 
economistas para traduzir a expressão inglesa 'input', isto é, o conjunto dos fatores 
produtivos, como matérias-primas, energia, trabalho, amortização do capital,  etc., 
empregados pelo empresário para produzir o 'output' ou o produto final. [...]. Insumos 
são os ingredientes da produção, mas há quem limite a palavra aos produtos 
intermediários' que, não sendo matérias-primas, são empregados ou se consomem no 
processo de produção. [BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 9. ed. 
Rio de janeiro: Forense, 1980, p. 214]. 

                                                           
608 Lei nº 6.374, art. 36, §2º. 
609 RICMS/SP, arts. 66 e 67. 
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A regulamentação estadual detalhou as espécies do gênero insumo: matéria-prima, 

material secundário ou intermediário, material de embalagem, tais como, o combustível e a 

energia elétrica, consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto 

objeto da atividade de industrialização ou da prestação de serviços. Para reforçar o 

entendimento foram listados, a título de exemplo, bens que se desintegram totalmente no 

processo produtivo ou são utilizados no processo para limpeza, desbaste, solda etc. 

[...]. Lixas; discos de corte; discos de lixa; eletrodos; oxigênio e acetileno; escovas de 
aço; estopa; materiais para uso em embalagens em geral - tais como etiquetas, fitas 
adesivas, fitas crepe, papéis de embrulho, sacolas, materiais de amarrar ou colar 
(barbantes, fitas, fitilhos, cordões e congêneres), lacres, isopor utilizado no isolamento 
e proteção dos produtos no interior das embalagens, e tinta, giz, pincel atômico e lápis 
para marcação de embalagens; óleos de corte; rebolos; modelos/matrizes de isopor 
utilizados pela indústria; produtos químicos utilizados no tratamento de água 
afluente e efluente e no controle de qualidade e de teste de insumos e de produtos. 
(grifo nosso). 

 

Aduz, na definição supracitada, a aproximação entre produtos intermediários e 

secundários, outrora diferenciados pela DN CAT nº 2/82. Verifica-se ainda a autorização do 

crédito do imposto na aquisição dos produtos consumidos no ciclo do processo produtivo, já 

que pertencentes à categoria de fatores necessários à fabricação do produto final.  

Assim, com a sobredita norma, mantiveram os conceitos de matéria-prima, incorporada 

ao produto acabado e de produto intermediário consumido de forma integral e imediata (DN 

CAT nº 2/82). Ela inovou ao admitir o crédito do produto intermediário quando houver 

consumição no processo de fabricação.   

É oportuno anotar que os critérios não são cumulativos, o que traduz a admissão do 

crédito do ICMS na aquisição de produto intermediário nas duas hipóteses: (i) contato físico 

com o produto final, integrando-o ou consumido de forma integral e imediata e (ii) consumição 

no ciclo do processo industrial. Essa conclusão também se extrai da definição dada às 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento610. 

b) Mercadoria destinada ao uso ou consumo: é todo bem que não for utilizado na 

comercialização, empregado para integração ao produto, consumido no processo industrial ou 

na produção rural, ou, ainda, na prestação de serviços tributados pelo imposto611, ou seja, tem-

se aqui um conceito residual, capturado por via de exclusão. 

                                                           
610 (LUNARDELLI, 2012, p. 2). 
611 RICMS/SP, art. 66, V. 
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 Na linha do entendimento exposto, a Fazenda Estadual, em recente resposta à consulta 

tombada sob nº 4783/2015612, ratificou o direito à compensação do ICMS nas aquisições de 

combustíveis destinadas a empresa de transportes, visto reconhecer tratar-se de insumo 

necessário à prestação serviço613. 

Por seu turno, para os fins de crédito de bens destinados ao ativo permanente, a DN 

CAT nº1/2000 exige a compatibilização entre os registros fiscais e o contábil (conta patrimonial 

de ativo, na forma da legislação societária)614. Vale dizer que o fisco paulista não admite o 

crédito no caso de partes, peças, sobressalentes adquiridos separadamente para o fim de reparo, 

conserto ou manutenção periódica da unidade em produção, contabilizados no resultado do 

exercício (custo ou despesa).  

Dessa forma, em linha com a orientação fazendária, nas aquisições de bens 

contabilizadas no ativo circulante ou diretamente no resultado (custos ou despesas, gastos gerais 

de fabricação, custo de produção ou denominação equivalente), o direito ao crédito somente se 

dará a partir de 1º/1/2020 (material de uso ou consumo).  

Por todo o exposto, tem-se o conceito de bem do ativo permanente ou imobilizado. 

c) Bens do ativo permanente: bens empregados no processo de industrialização ou 

comercialização de mercadorias e serviços tributados pelo imposto, adquiridos com o fim de 

assim serem contabilizados, tais como, máquinas, equipamentos, móveis ou veículos. 

7.3. Estado de Minas Gerais  
 

A legislação tributária mineira encontra-se consolidada pela Lei nº 6.763/75, com suas 

alterações posteriores. Dentre os tributos, a principal fonte de receita é o ICMS, tratado no 

Capítulo II do citado diploma legal.  

A norma jurídica que veda a cobrança em cascata do ICMS encontra-se disciplinada nos 

artigos 28 e 29 da citada lei, que definiu, a exemplo dos demais estados, a sistemática de 

apuração do imposto devido pelo cotejo entre os débitos, valores do tributo incidente nas saídas 

da mercadoria e de serviço e os créditos fiscais decorrentes às entradas tributadas.  

O direito à neutralização do imposto cobrado na operação anterior (crédito fiscal) está 

assegurado nas hipóteses previstas no item 4,  §5º, do art. 29, do Estatuto Tributário Estadual, 

a saber: entrada de bem do ativo imobilizado, utilização do serviço de comunicação na execução 

                                                           
612Disponível em: <http://www.ibet.com.br/sefazsp-resposta-a-consulta-tributaria-no-47832015/>. Acesso em: 19 

mar. 2017. 
613 Fundamento: LC nº 87/96, art. 16 c/c com RICMS/SP, art. 272, 274 e Decisão Normativa CAT nº1/2001. 
614 Lei nº 6.404/76, art. 179, IV. 
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de serviços de mesma natureza, ou em caso de exportação, a entrada de energia elétrica utilizada 

nas operações com a mesma mercadoria, ou consumida no processo de industrialização e, 

também, no caso de exportação. Para os bens de uso ou consumo do estabelecimento, será 

somente a partir da data fixada pela legislação nacional (1º/1/2020). 

 Consoante o disposto no §14º, do art. 29, da Lei nº 6.763/75, acrescido pela Lei nº 

21.016, de 20 de dezembro de 2013, ficou assegurado o crédito da exação relativa ao consumo 

de energia elétrica, na condição de insumo energético do processo fabril da mineração, em 

beneficiamento não industrial ou acondicionamento não industrial realizados em atividade 

complementar à produção primária, nos termos previstos no regulamento. 

A alteração legal decretou o fim dos embates jurídicos, entre o fisco mineiro e os 

contribuintes que atuam no setor de extração mineral, em torno do crédito ICMS na aquisição 

de energia elétrica consumida na mineração615. Segundo a Fazenda Estadual, anteriormente à 

vigência da citada norma, tal atividade não se enquadrava no conceito de industrialização616. 

Houve inúmeros julgados administrativos favoráveis à tese fazendária617. À época, a então 

vigente IN SUTRI nº 4/2013, assim dispunha:  

(...) 
Art. 2º Nas atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura 
e de extração mineral e nas atividades a elas complementares não caracterizadas 
como industriais, é vedado o aproveitamento de créditos de ICMS relativo à 
aquisição de energia elétrica, exceto na hipótese de seu emprego como insumo 
energético na produção de mercadorias destinadas ao exterior, na proporção que estas 
saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. (grifo nosso). 

 

Não obstante, os contribuintes, em contradita, com supedâneo na legislação do IPI, 

resistiram à pretensão fazendária com fundamento que o conceito de industrialização, à luz da 

regulação federal, abarca a atividade de extração, de beneficiamento e de acondicionamento do 

minério. Tal situação perdurou até o dia 21 de dezembro de 2013, data de vigência da Lei 

Estadual nº 21.016/2013. 

Na esfera da regulamentação do direito ao crédito do imposto, o fisco mineiro mantém 

extensa e minudente disciplina baixada por atos do Poder Executivo. É inconteste que, a 

                                                           
615Apenas nas hipóteses expressamente mencionadas na LC nº 87/96, art. 33, II (energia elétrica consumida no 

processo de industrialização, na geração de energia elétrica, e proporcional à operação de saída ou prestação para 
o exterior), como regra, não admite o aproveitamento de créditos relativos à energia elétrica, situação que, em 
virtude da edição da LC nº 138/2010, persiste até os dias atuais. 

616 IN SUTRI nº 4/2013. 
617 BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Câmara Especial. Acórdão 4757/17/CE. 

Relator: Marco Túlio da Silva. Belo Horizonte/MG. J. em: 10/03/2017. Disponível em: < 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/conselho_contribuintes/acordaos/ac2017s.htm>. Acesso em: 28 mar. 
2017. 
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despeito da forte mitigação do direito ao crédito do ICMS, a Fazenda deixou transparente, em 

sua legislação, as definições e as premissas que orientam à fiscalização.  

Nessa esteira, as normas infralegais condicionam o crédito do insumo à incorporação ao 

produto final ou o seu consumo integral e imediato no processo produtivo, em harmonia com o 

regime de crédito físico (núcleo mínimo constitucional). Constata-se uma nítida oposição à 

jurisprudência da Corte Superior (STJ), erguida nos últimos anos sob o manto do regime de 

crédito financeiro outorgado pela Lei Kandir.  

Ganham relevo, também, os rígidos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo para 

determinar o conteúdo e o alcance da expressão “atividade-fim” construída a partir da dicção 

do disposto da legislação nacional que veda o crédito no caso de mercadorias ou serviços 

alheios à atividade do estabelecimento618.  

A Fazenda Estadual prescreve a divisão, no curso do processo produtivo, em duas 

grandes faixas imaginárias: linha principal, aquela em que o insumo se incorpora ou é 

consumido, de forma integral e imediata, em contato direito com o produto final, com ação 

intrínseca ao processo industrial, e as linhas secundárias, laterais ou marginais do processo, 

identificadas por sua natureza acessória e complementar.  

Por seu turno, entende a Fazenda Estadual que a atividade-meio compreende aquelas 

que dão suporte à consecução da atividade-fim, tais como, administrativas, financeiras, 

laboratórios, veículos de transporte pessoal, construção civil e reforma de estabelecimento etc. 

Logo, os produtos consumidos tanto na atividade-meio, como nas linhas secundárias ou 

marginais do processo produtivo, bem como nas demais atividades alheias (esportivas, 

profilaxia, recreativas etc.) não conferem direito à compensação do imposto619. 

Por outro lado, há de se reconhecer o detalhamento alcançado pela legislação mineira 

ao descrever, em pormenores, o processo produtivo de algumas atividades econômicas de 

interesse do Estado, bem como ao fixar critérios de natureza geral e abstrata para orientar a 

aplicação da legislação.  

O Regulamento do ICMS - RICMS/02, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de 

dezembro de 2002, no Título II (art. 62 e seguintes) trata da norma jurídica da não 

cumulatividade do imposto. Repete a sistemática legal da apuração do imposto devido, 

decorrente da diferença a maior entre o imposto incidente na operação de saída (débito) e o 

decorrente da entrada do bem no estabelecimento (crédito fiscal). 

                                                           
618 LC nº 87/96, art. 20, §§1º e 2º. 
619 RICMS/02, art. 70, III, IV e XII. 
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O RICMS/02, no artigo 66, em linha com a lei estadual, lista as operações e as prestações 

que dão direito ao crédito do tributo, estabelecidas algumas exigências detalhadas a seguir.  

No tocante aos bens do ativo permanente, determina que o exercício do direito ao crédito 

esteja condicionado a que os bens sejam de propriedade do contribuinte e utilizados nas 

atividades operacionais (linha principal), com vida útil superior a 12 (doze) meses620 e registro 

contábil em conta específica de ativo imobilizado621. Autoriza-se, também, o crédito do imposto 

na aquisição de equipamentos, das partes e das peças empregadas em bem de propriedade de 

terceiro, desde que se encontrem na posse do contribuinte e ligado à consecução da atividade-

fim.  

Permite classificar o bem, no ativo permanente, nos seguintes casos: (i) quando 

fabricado no próprio estabelecimento do contribuinte; (ii) quando parte de bem principal a ser 

utilizada, exclusivamente, como sobressalente, desde que imobilizada individualmente; (iii) 

quando agregado ao ativo, desde que melhore as condições e amplie a vida útil econômica 

originalmente estimada para o bem principal; (iv) quando a mercadoria originária do estoque 

do ativo circulante for imobilizada para utilização nas atividades operacionais, dentre outros.  

Não se enquadrará, na definição fiscal de ativo imobilizado, a parte de um bem principal 

utilizada para fins de restauração e de manutenção do bem original. 

No que tange à energia elétrica, o regulamento repete a regulação nacional, mas inova 

ao definir o conceito de “industrialização” para os fins de ICMS. Assegura, na forma da Lei nº 

21.016/2013, a compensação da exação relativa ao consumo de energia elétrica, na condição de 

insumo energético em atividade de mineração, em beneficiamento não industrial, ou em 

acondicionamento não industrial promovido na atividade complementar à produção primária. 

Trata de crédito decorrente da aquisição de mercadorias: matéria-prima, produto 

intermediário622 ou material de embalagem623 adquiridos ou recebidos no período, para 

emprego diretamente no processo de produção, de extração, de industrialização, de geração ou  

de comunicação.  

                                                           
620 O Regulamento mineiro segue a linha dos dispositivos do RIR/99 e da Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade CFC, admitindo que peças e acessórios utilizados na reparação, manutenção dos bens do ativo 
imobilizado, que resultem aumento da vida útil por período superior a 12 meses, também geram direito ao crédito 
de ICMS. Tanto a Resolução CFC nº 1177/09 como o RIR/99 (Decreto nº 3.000/99, art. 346) estabelecem que 
/gastos com partes e peças de reposição, manutenção do bem do ativo imobilizado que resultem num aumento 
da vida útil superior a 1 (um) ano devem ser incorporados ao ativo imobilizado. 

621 A vida útil deve observar a limitação decorrente apenas de causas físicas, tais como o uso, o desgaste natural 
ou a ação dos elementos da natureza, ou de causas funcionais, como a inadequação ou o obsoletismo, não deve 
integrar o produto final, exceto se de forma residual. 

622 São compreendidos entre as matérias-primas e os produtos intermediários aqueles que sejam consumidos ou 
integrem o produto final na condição de elemento indispensável à sua composição (RICMS/02, art. 66, V). 

623 Incluem-se na embalagem todos os elementos que a componham, a protejam ou lhe assegurem a resistência. 
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Previu, também, a dedução da exação nas aquisições de combustível, de lubrificante, de 

pneus, de câmaras-de-ar de reposição ou de material de limpeza, adquiridos por prestadora de 

serviços de transporte, empregados exclusivamente em veículos próprios624.  

A regulamentação estadual, atinente ao direito à neutralização do imposto incidente na 

operação anterior, demonstra maior detalhamento ao veicular, por meio de instruções 

normativas expedidas pela Secretaria de Fazenda, as regras, os conceitos e as definições dos 

signos jurídicos previstos na legislação nacional do ICMS. Senão, vejamos. 

Nos termos da Instrução Normativa (IN) SLT nº 01/86, alterada pela IN SUTRI 

nº1/2017, produto intermediário é aquele que, ao ser empregado diretamente no processo de 

industrialização, integra-se ao novo produto ou, não se integrando, é consumido de forma 

imediata e integral, no curso da industrialização.  

A própria IN define o que se entende por consumo imediato: o uso direto no processo 

de industrialização de produto individualizado, quando sua participação se der num ponto 

qualquer da linha de produção, mas nunca marginalmente ou em linhas independentes, e na 

qual o produto tenha o caráter de indiscutível essencialidade na obtenção do novo produto. 

No mesmo passo, considera-se consumido integralmente no processo produtivo o 

produto individualizado que, desde o início de sua utilização na linha de industrialização, vai-

se consumindo, contínua, gradativa e progressivamente, até resultar acabado, esgotado e 

inutilizado, por força do cumprimento de sua finalidade específica no processo industrial, sem 

comportar recuperação ou restauração de seu todo ou de seus elementos.  

É importante, também, registrar que a IN SLT nº 01/86 estabelece que não se 

enquadram, no conceito de produto intermediário, as partes e as peças de máquinas, os 

aparelhos ou os equipamentos, pelo fato de não se constituírem em produto individualizado, 

com identidade própria, mas apenas componentes de uma estrutura estável e duradoura, cuja 

manutenção naturalmente pode importar na sua substituição. 

Como exceção à regra, a IN em questão esclarece que os produtos intermediários podem 

contemplar as partes e as peças que, mais que meros componentes de máquina, de aparelho ou 

de equipamento, desenvolvem atuação particularizada, essencial e específica, dentro da linha 

de produção, em contato físico com o produto que se industrializa, o qual importa na perda de 

suas dimensões ou características originais, exigindo, por conseguinte, a sua substituição 

periódica em razão de sua inutilização ou de seu exaurimento, embora preservada a estrutura 

que as implementa ou as contém. 

                                                           
624RICMS/02, art. 66, VIII. 
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A Instrução Normativa DLT/SRE nº 01/98, diante da ausência de definição legal para a 

expressão bens alheios à atividade do estabelecimento, assim dispôs:  

Art. 1º - Consideram-se alheios à atividade do estabelecimento:  
I - os veículos de transporte pessoal;  
II - os bens entrados, inclusive mercadorias, ou os serviços recebidos e que:  
a - sejam utilizados em atividade exercida no estabelecimento fora do campo de 
incidência do imposto;  
b - sejam utilizados em atividades de capacitação técnica, de cultura, de lazer, 
esportivas, ou de profilaxia dos empregados, ainda que visem a aumentar a 
produtividade da empresa;  
c - não sejam empregados na consecução da atividade econômica do estabelecimento, 
assim entendidos aqueles não utilizados na área de produção industrial, agropecuária, 
extrativa, de comercialização, ou de prestação de serviços.  
III - as mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à construção, reforma 
ou ampliação do estabelecimento. 

 

Portanto, a Fazenda revela a interpretação que, para o bem deixar de ser alheio à 

atividade do estabelecimento, não basta apenas sua utilização na consecução da atividade 

econômica da empresa. É necessário, também, que exerça alguma ação intrínseca no processo 

de produção propriamente dito ou na comercialização.  

Com fulcro no art. 1º, inciso III da mencionada IN, verifica-se que a aquisição de 

mercadorias ou de serviços recebidos que se destinem à construção, à reforma ou à ampliação 

do estabelecimento não gera direito a crédito de ICMS. Nesse ponto, o fisco classifica as 

instalações de dutos, de oleodutos e de gasodutos utilizados para movimentação de petróleo e 

de gás natural, seus respectivos derivados, como obra de construção civil, vedado o crédito do 

imposto, por julgar que não estariam ligados à linha principal produtiva (refino), mas sim, a 

linha marginal/secundária (off side). 

Assim, no tocante aos bens do ativo imobilizado, o inciso XIII c/c o § 3º do art. 70 do 

RICMS/02 define como alheios à atividade do estabelecimento os bens que não sejam utilizados 

direta ou indiretamente na comercialização, na industrialização, na produção, na extração, na 

geração ou na prestação de serviço tributados. A interpretação que o fisco imprime é com a 

diretriz de que o emprego na industrialização, na produção e na extração traduz a aplicação do 

bem na linha principal do processo operacional produtivo, afastando o crédito dos bens 

utilizados nas denominadas linhas secundárias ou marginais.  

A IN SUTRI nº 02/2008, trata da apropriação de crédito de ICMS relativo à aquisição 

de mercadorias que serão empregadas como produto intermediário na atividade de cultivo 

agrícola da cana-de-açúcar e na produção industrial de açúcar e álcool e da entrada de bens 

destinados ao uso ou consumo do estabelecimento. Nesse ato legal, o fisco descreve com 

minúcia a compreensão acerca de onde se inicia e termina o processo produtivo, vinculando o 

crédito à linha principal e operacional, afastando as atividades marginais ou laterais.  
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O fisco estabelece as premissas iniciais para, em seguida, elencar os bens cuja aquisição 

não dará direito à dedução do imposto, a saber: energia elétrica consumida na produção e cultivo 

da cana de açúcar, o lubrificante, inclusive o óleo hidráulico, os eletrodos aplicados nas 

máquinas, nos aparelhos e nos equipamentos de carregamento e de transporte, os equipamentos 

de proteção individual dos profissionais da área de produção etc. 

A IN SUTRI nº 01/09 versa sobre o crédito na aquisição de matéria-prima e de produto 

intermediário empregados na produção de ferro gusa. Esse ato regulamentar - com supedâneo 

no RICMS/02, art. 6º, V, “b” - exige que os bens sejam consumidos ou integrem o produto 

final. Nesse sentido, lista os bens passíveis de creditamento, quais sejam, concreto refratário, 

produto intermediário, utilizado para revestimento interno do alto forno e bica de corrida de 

gusa, calcário e carvão vegetal (matérias-primas do processo). 

A Instrução Normativa SUTRI nº 04/2013 traz o regramento para os insumos aplicados 

nas atividades de agricultura, de pecuária, de produção florestal, de pesca, de aquicultura e de 

extração mineral625. O ato normativo veda o crédito na aquisição de energia elétrica, sob a 

premissa que tais atividades não estão inseridas no conceito de industrialização, salvo no caso 

de produção de mercadoria destinada ao exterior626. 

Ante o exposto, sopesando todas as normas regulamentares expedidas pelo Estado de 

Minas, não restam maiores dúvidas de que o fisco mineiro estabeleceu regime jurídico próprio 

para efeito da neutralização do ICMS cobrado nas operações anteriores e, assim, confere 

aplicação restritiva ao princípio da não cumulatividade tributária. 

7.4. Estado da Bahia 
 

O ICMS baiano encontra-se instituído e regulado pela Lei Estadual nº 7.014/96 que trata 

da compensação do imposto nos artigos art. 28 a 31. A regulamentação infralegal ocorreu, 

inicialmente, com o Decreto nº 6.284/97 (Regulamento do ICMS do Estado - RICMS/97), que 

dispunha, no artigo 93, sobre as exigências para efeito de apropriação do crédito do imposto, 

                                                           
625 Com a Lei nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013, foi assegurado o crédito da exação relativa ao consumo de 

energia elétrica, na condição de insumo energético do processo fabril da mineração, em beneficiamento não 
industrial ou acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à produção primária. 

626 A norma anterior revogada, IN SUTRI nº 3/2013, utilizava como critério o fato de os produtos resultantes das 
mencionadas atividades não estarem no campo de incidência do IPI e relacionados na tabela de incidência do 
imposto (TIPI) com a notação “NT” (não tributado), nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 10.451, de 10 de 
maio de 2002. Todavia, em que pese a novel IN 04/2013 ter reconhecido que o critério adotado apresentava 
inconsistências, inclusive em face da previsão contida no § 3º do art. 155 da Constituição da República, manteve 
a vedação expressa ao crédito do ICMS. 
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vinculado a entrada no estabelecimento de matérias-primas, de produtos intermediários, de 

catalisadores e de material de embalagem, para emprego em processo de industrialização. 

Nota-se que a norma autorizou, expressamente, o crédito do imposto decorrente da 

aquisição de catalisadores, bem utilizado no processo de refino do petróleo, sendo que a 

adequada interpretação conferida a esse dispositivo jurídico conduz à afirmativa que o 

legislador agiu com precioso rigor para afastar entendimento diverso. É forçoso ressaltar que 

há firme jurisprudência administrativa em outros Estados, como é o caso do Estado do Rio de 

Janeiro, no sentido contrário, afastando o crédito do ICMS nas aquisições de catalisadores 

destinados à atividade do refino do petróleo.  

Portanto, a citada legislação deve ser compreendida como tímida evolução do regime 

de crédito físico para o financeiro. O referido diploma legal define a natureza das mercadorias 

de uso ou consumo do estabelecimento, ou seja, aquelas que não forem destinadas à 

comercialização, à industrialização, à produção, à geração, à extração ou à prestação, por não 

serem consumidas nem integrarem o produto final ou o serviço na condição de elemento 

indispensável à sua produção, à sua composição ou à sua prestação627. O Estado adotou 

definição residual, captada por exclusão. 

Em outras palavras, a norma fixou as exigências para a utilização do crédito fiscal628, a 

saber: (i) destinados à comercialização, à industrialização, à produção, à geração, à extração ou 

à prestação de serviço; (ii) consumidos em tais processos; ou (iii) integrados ao produto final 

ou inerentes à prestação do serviço, na condição de elemento indispensável ou necessário à sua 

industrialização, à sua produção, à sua geração, à sua extração ou à sua prestação, com saída 

posterior tributada pelo imposto.  

Portanto, mesmo com o advento da LC nº 87/96, a então vigente legislação estadual 

tinha total influência das antigas disposições do Convênio ICM nº 66/88 que versava sobre os 

créditos à luz do regime físico. 

Com a publicação do Decreto nº 13.780/2002, foi instituído o novo regulamento do 

ICMS do Estado da Bahia (RICMS/02), revogando o anterior (RICMS/97). A novel norma 

manteve, em seu artigo 309, a autorização expressa do crédito fiscal nas aquisições de 

catalisadores, bem como de bens consumidos na prestação de serviços de transporte: 

combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos. 

As regras para aproveitamento do crédito de bens do ativo permanente estão dispostas 

no RICMS/02, art. 309, § 2º e na Instrução Normativa nº 53/03. 

                                                           
627 RICMS/97, art. 93, V, “b”. 
628 RICMS/97, art. 93, § 1º, I e II. 



212 

É de suma importância ressaltar a alteração promovida pelo RICMS/02 (art. 310, IX c/c 

Parágrafo único, alínea “b”) em face das disposições do RICMS/97 (art.93, V, alínea “b”) 

conforme citado abaixo. Não se pode deixar passar despercebido que o conceito anteriormente 

ligado aos bens de uso ou consumo foi utilizado, pela novel legislação, para presumir (et iuris) 

e tipificar os bens alheios à atividade do estabelecimento (in verbis): 

Art. 310. É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a 
prestação de serviços a ele feita: 
[...] 
IX – quando a mercadoria ou bem vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do 
estabelecimento. 
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 
estabelecimento: 
I. os veículos de transporte pessoal, assim entendidos os automóveis ou utilitários de 
uso individual dos administradores da empresa ou de terceiros; 
 II. os bens, materiais, mercadorias ou serviços não destinados à utilização na 
comercialização, na industrialização, na produção, na extração, na geração ou na 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de 
comunicação. (grifo nosso). 

  
Essa singela alteração revela a estratégia da Fazenda Estadual que poderá ser utilizada 

diante da remota hipótese de a legislação nacional (LC nº 87/96) vir dar efetividade ao exercício 

do direito ao crédito de bens de uso ou consumo do estabelecimento, previsto para 1º/1/2020. 

Em outro giro linguístico, os esforços fazendários concentrar-se-ão em ampliar o conteúdo e o 

alcance da expressão: bens alheios à atividade do estabelecimento. 

7.5. Estado do Rio Grade do Sul 
 

A lei estadual básica do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, Lei nº 8.820/89, com 

suas alterações posteriores, estabelece as disposições do crédito fiscal nos artigos 14 a 23.  

Reproduzindo a norma nacional, veda expressamente o abatimento do imposto nas 

aquisições de materiais de uso ou consumo, bem como dos bens e os serviços alheios à atividade 

do estabelecimento ou que se destinem à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento, 

nos termos do art. 15, I, b c/c art. 16, III e V do referido diploma legal.  

Por seu turno, o Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grade do Sul – RICMS/RS 

(aprovado pelo Decreto nº 37.699/97, com suas alterações posteriores), dispõe que as entradas 

de materiais utilizados nas reformas de máquinas e de equipamentos, de partes, de peças e de 

acessórios de máquinas, adquiridos em separado, são de natureza de uso ou consumo do 

estabelecimento629, conforme art. 31, I, b, Livro I do RICMS/RS.  

                                                           
629 Considerando: a) parte, como elemento ou porção de um todo, cuja retirada descaracteriza a máquina; b) peça, 

como cada uma das partes que compõem a máquina e a integram individualmente, destinadas à reposição; c) 
acessório, os acréscimos que se fazem à máquina sem que venham a fazer parte dela, que, embora possam ser 
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A inadmissibilidade da compensação aplica-se também à entrada de mercadoria ou à 

utilização de serviços resultantes de operações ou de prestações isentas e não tributadas, na 

forma do RICMS/RS, art. 33, III e V.  

É relevante constar que a Instrução Normativa DRP nº 45/98 traz a definição do que se 

compreende por produto intermediário e material de uso ou consumo. O primeiro compreende 

a integração, a agregação ou a incorporação ao produto final, conforme disposto na Seção 2 do 

Capítulo V do Título I da IN DRP nº 45/98.  

É oportuno trazer a definição da Receita Estadual sobre a natureza dos bens destinados 

ao uso ou  consumo do estabelecimento, conforme item 2.0, do Capítulo V, do Título I da IN 

DRP nº 45/98: 

2.0 - MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO DO 
ESTABELECIMENTO (RICMS, Livro I, art. 31, I, "b")  
2.1 - Para efeito do disposto no RICMS, Livro I, art. 31, I, "b", considera-se destinada 
ao uso ou consumo do estabelecimento a mercadoria, exceto a classificada como ativo 
permanente, usada ou consumida pelo estabelecimento, tal como bateria e pneu para 
veículo; material de escritório (lápis, borracha, papel etc.); material ou utensílio de 
limpeza, inclusive de máquinas empregadas no processo industrial (vassoura, escova, 
alvejante, estopa etc.).  
2.1.1 - Incluem-se entre as mercadorias consumidas ou usadas no 
estabelecimento:  
a) o material de reposição cujo consumo não decorra de uma aplicação direta no 
processo industrial, tal como o esmeril em pedra utilizada na recuperação ou 
conservação de ferramentas;  
b) a que, mesmo consumida em decorrência da ação direta sobre o produto em 
fabricação, esta ação não esteja estreitamente vinculada ao processo industrial ou não 
seja incondicionalmente necessária à efetiva obtenção do produto final;  
c) as partes, peças e acessórios de máquinas, adquiridos em separado das 
respectivas máquinas, a que se refere o RICMS, Livro I, art. 31, I, "b", nota, 
observado o disposto na alínea "d" do subitem seguinte.  
 

Na mesma direção, deve-se observar a definição trazida pela Receita Estadual para os 

insumos de produção:  

2.1.2 - Não se incluem entre as mercadorias usadas ou consumidas no 
estabelecimento:  
a) as matérias-primas e os materiais secundários, assim entendidas as 
mercadorias que se destinem a ser transformadas em constituintes do objeto 
central da produção, integrando-se, agregando-se ou incorporando-se ao 
produto final por meio de qualquer processo, inclusive aquelas utilizadas na 
embalagem ou acondicionamento de mercadorias;  
b) os produtos auxiliares aplicados diretamente no processo industrial, ainda que não 
integrem o produto final, desde que:  
1 - sejam consumidos diretamente no processo industrial, tais como combustíveis 
(lenha, carvão, acetileno, oxigênio etc.); desengraxantes utilizados nos processos 
industriais; materiais abrasivos ou para polimento, desde que líquidos, em pó, massa 
ou pasta (esmeril em pó ou pasta, grafite em pó etc.); papéis e fitas adesivas utilizadas 
em pintura de produtos; produtos químicos para composição de banhos e para 
tratamento físico-químico (ácidos, sais, alcalinos etc.); amônia empregada na 

                                                           
considerados desnecessários, contribuem para melhorar seu desempenho, proporcionar conforto ou proteção ao 
seu usuário. 
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produção de frio ambiental em estabelecimento frigorífico; materiais empregados na 
limpeza geral do produto visando melhorar sua aparência (cera, limpador, álcool etc.);  
2 - sofram danos como desgaste, desbaste ou perda de suas propriedades, não mais se 
prestando às suas finalidades iniciais, em razão de ação direta e necessária sobre o 
produto em elaboração ou respectivo insumo, e que sejam estreitamente vinculados 
ao processo industrial e incondicionalmente necessários à efetiva obtenção do produto 
final, tais como bitz, vídias, pastilhas de metal duro para usinagem, lixas, serras, 
brocas, rebolos, esmeril em pedra, pincéis, escovas etc.;  
c) a mercadoria consumida como insumo na prestação de serviço, tais como o 
combustível e o lubrificante utilizados na prestação de serviço de transporte; 
d) as partes, peças e acessórios de máquinas que, mesmo adquiridos em separado, 
forem utilizados na instalação inicial do conjunto. (grifo nosso) 
 

Depreende-se da regulamentação supramencionada que, a exemplo da normatização dos 

demais Estados da Federação compulsadas, a legislação gaúcha formulou conceitos e critérios 

para definir os citados signos jurídicos, criando, assim, a sua própria realidade jurídica voltada 

ao regime de crédito físico. 

7.6. Estado de Pernambuco 
 

A Lei Estadual nº 15.730/2016, vigente desde 1º de abril de 2017, instituiu o ICMS 

pernambucano revogando as legislações anteriores (Leis nº 10.259/89 e 11.408/96). A novel 

norma estadual reproduziu as regras da legislação nacional do ICMS (Lei Kandir), a exemplo 

da vedação ao crédito do imposto no caso de bens e de serviços alheios à atividade do 

estabelecimento e da obrigatoriedade de estorno proporcional às saídas isentas e não tributadas.  

Somam-se, ainda, autorização para neutralização do imposto incidente nas aquisições 

de energia elétrica, consumida no processo industrial, ou no caso de seu consumo resultar em 

saída ou prestação para o exterior, ou utilizada em operações com energia elétrica. Para os 

serviços de comunicação, o crédito fiscal limita-se à prestação de serviço de mesma natureza 

ou à sua utilização resultar em saída ou em prestação para o exterior. As restrições vigorarão 

até 31/12/2019, todas reguladas nos artigos 20-A a 20-H da mencionada Lei básica do ICMS. 

A norma estadual positivou as definições, para efeito da dedução do ICMS, dos bens 

destinados ao uso ou consumo e os alheios à atividade do estabelecimento. Os primeiros, 

entendidos como aqueles que, utilizados no processo industrial, não sejam nele consumidos ou 

não integrem o produto final na condição de elementos indispensáveis à sua composição. 

Para os bens ou serviços alheios à atividade do estabelecimento, tem-se a prática de 

atividades que, embora realizadas pelo contribuinte, não estejam no campo de incidência do 

imposto, tais como, locação, comodato ou arrendamento mercantil, bem como a aquisição de 

ativo imobilizado para investimento e de veículos de transporte de pessoal, salvo prova em 

contrário, na forma do artigo 20-B, §§ 1º e 2º da Lei Estadual em apreço. 
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Além das obrigações e deveres previstos na LC nº 87/96, a legislação pernambucana 

trouxe algumas inovações630, a saber: 

a) como alternativa à regra específica para o creditamento atinente à aquisição de serviço de 

comunicação, o contribuinte poderá optar por aplicar o percentual de 70% (setenta por cento) 

sobre o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição do serviço de 

comunicação, na impossibilidade ou na dificuldade de determinar o valor exato do crédito; 

b) previsão expressa do crédito fiscal na aquisição de combustível utilizado por 

estabelecimento comercial em fogão, em forno ou em outro equipamento similar,  bens 

imprescindíveis à obtenção ou conservação da mercadoria objeto da comercialização; 

c) autorização do crédito do imposto na aquisição de matéria-prima, de produto 

intermediário, de embalagem, de produto descartável, de combustível e de lubrificante; 

d) para as mercadorias fornecidas em processo contínuo (i.e: gás natural, energia elétricas 

etc.), o  credito do imposto poderá ocorrer no mês do efetivo recebimento, ainda que o 

documento fiscal seja emitido, pelo fornecedor, no período fiscal subsequente. 

Para efeito de estorno proporcional do crédito, além das hipóteses de saídas isentas e 

não tributadas, o contribuinte deverá procedê-lo nas operações e nas prestações beneficiadas 

com redução de alíquota e de base de cálculo631.  

Relativo ao crédito de bens destinado ao ativo permanente, a legislação estadual 

ateve-se às disposições da Lei Kandir. Assim, o valor do crédito a ser apropriado será aquele 

obtido pela multiplicação do valor total do crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito 

avos) da relação entre o valor das saídas e prestações tributadas e o valor total das saídas e 

prestações do período (coeficiente de creditamento). Equiparam-se às tributadas, as saídas e 

as prestações com destino ao exterior. Na hipótese de alienação dos bens do ativo 

permanente, antes de decorrido o prazo de 4 (quatro) anos, contado da data da entrada, não 

será admitido, a partir da data da alienação, o crédito do imposto.  

Registra-se notório avanço da legislação estadual ao reconhecer o direito do 

contribuinte de se creditar do ICMS decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo 

permanente na fase de instalação (pré-operacional), afastando eventuais dúvidas sobre o 

tema. O prazo inicial, para a apropriação do crédito e para a observância das regras aplicadas 

                                                           
630 Inseridas, em tese, no âmbito de competência tributária estadual. Não se examinou eventual questão de ordem 

constitucional (invasão de matéria de competência de lei complementar). 
631Compreende, também, a saída da mercadoria ou serviço com valor inferior ao custo nos termos da legislação (§ 

3º do art. 12 da citada Lei). 
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ao ativo permanente, iniciará com a efetiva operação do estabelecimento, consoante o 

disposto no art. 21, parágrafo único, da referida lei estadual. 

7.7. Estado do Amazonas 
 

  A Lei Complementar Estadual - LCE nº 19/1997 instituiu o Código Tributário do Estado 

(CTE). A norma estadual traz, no capítulo II, o regramento do ICMS.  

A disciplina acerca da não cumulatividade do ICMS encontra assento nos artigos 46 a 

60 do CTE, sendo vedado o crédito na entrada de mercadoria nas seguintes hipóteses: (i) para 

integração ou consumo em processo de industrialização ou comercialização, quando a saída do 

produto resultante for isenta ou não tributada, exceto se tratar-se de saída para o exterior; e (ii) 

para uso ou consumo no próprio estabelecimento, ressalvado quando destinado ao processo de 

industrialização, sem prejuízo do estorno proporcional às saídas isentas e não tributadas.  

Em consonância com o Decreto-Lei nº 288/1967, art. 49, I combinado com o LCE nº 

19/97, art. 18, fica concedido crédito fiscal presumido, igual ao montante que teria sido pago 

na origem em outras unidades da Federação, nas entradas da Zona Franca de Manaus (ZFM)632 

de produtos industrializados de origem nacional, destinados à comercialização ou 

industrialização, bem como oriundos de outras localidades do Estado do Amazonas. 

Com efeito, o Regulamento do ICMS do Estado (RICMS/AM), aprovado pelo Decreto 

nº 20.686/1999, em seu artigo 20, inciso III, veda o crédito quando a mercadoria não for 

utilizada na comercialização ou não for empregada na integração do produto acabado ou não 

for para consumo no processo de industrialização. O art. 26, § 2°, inciso IV do RICMS/AM 

restringe o crédito fiscal quando os serviços ou as mercadorias não se vinculem à atividade 

empresarial do contribuinte.  

É assegurado ao contribuinte, nos termos do art. 20 do RICMS/AM, o crédito fiscal nas 

seguintes hipóteses: (i) das mercadorias entradas no estabelecimento para comercialização; (ii) 

das matérias-primas e dos produtos intermediários, entrados no estabelecimento, que venham a 

integrar o produto final e a respectiva embalagem, e das mercadorias consumidas no processo 

de industrialização; (iii) das mercadorias consumidas, imediata e integralmente na prestação 

                                                           
632 A Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma área de livre comércio de importação, exportação e de incentivos 

fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial 
e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais 
e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos (Decreto-Lei nº 288/67, art. 
1º). A ZFM, enquanto área de incentivos fiscais, foi mantida pela Emenda Constitucional nº 83/2014 que, ao 
acrescentar o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, expressamente consignou: “art. 92-
A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”. 
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dos serviços de transporte; (iv) dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

utilizados na entrada das mercadorias, em que for o tomador do serviço, na proporção das saídas 

e prestações sujeitas ao imposto e (v) na entrada de bens adquiridos para integrar o ativo 

permanente. 

O regulamento do ICMS tratou, ainda, do crédito fiscal relativo às aquisições de 

combustíveis destinados à geração de energia elétrica, visto sua natureza de insumo do processo 

produtivo, devendo ser proporcional ao custo efetivamente suportado pela empresa fornecedora 

da energia, ou seja, excluindo qualquer subsídio. 

7.8. Conclusões Parciais 
 

Da análise de todas as legislações estaduais selecionadas, torna-se contundente afirmar 

que o tema crédito fiscal não é tratado de modo uniforme e harmônico no território nacional. O 

ponto comum das normas infralegais cinge-se à restrição do crédito de produtos intermediários 

com suporte em premissas jurídicas transplantadas da legislação federal do IPI, as quais a 

doutrina pátria sistematizou com a teoria do crédito físico.  

No tocante ao crédito do imposto sobre os bens destinados ao ativo permanente, restou 

anotado a exigência da comprovação do registro contábil, ou seja, o reporte do bem na conta 

patrimonial de ativo imobilizado nos termos da normatização contábil e societária. 

É forçoso sublinhar que a legislação estadual, ao restringir a dedução do ICMS relativo 

à aquisição de produto intermediário, com base na legislação federal, ignorou as distintas 

materialidades do IPI e do ICMS. A primeira está adstrita às operações da indústria ou a ela 

equiparada, enquanto o gravame estadual, além das indústrias, abarca os comerciantes, os 

prestadores de serviços e certas operações específicas633. 

Restringir a compensação do ICMS significa ignorar a amplitude de sua materialidade 

e desprezar as disposições da Lei Kandir, fonte do regime de crédito financeiro, bem como 

desconsiderar a jurisprudência do STJ, construída sob os pilares da essencialidade e da 

imprescindibilidade do bem ao processo produtivo (inerência). 

No entanto, há espaço para correção de desvios. Vejamos o caso das dificuldades 

enfrentadas com a prestação de serviços de transporte que resultou na publicação do Convênio 

ICMS nº 106/96 autorizando os Estados a concederem crédito presumido, opcional, ao regime 

convencional de apuração do imposto.  

                                                           
633 Com a promulgação da CRFB/1988, as operações com derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País 

passaram a ser  tributadas pelo ICMS, materialidades até então sujeitas ao imposto único federal. 



218 

Verifica-se, portanto, que a realidade econômica dos processos produtivos da 

indústria petrolífera também é incompatível com o crédito físico, assim como a prestação 

de serviços de transporte. O refino do petróleo para obtenção dos derivados, diferentemente 

das demais indústrias de transformação, não é obtido, em geral, com a incorporação ou 

agregação do insumo ao produto acabado. De fato, o refino consiste na separação das diferentes 

frações do hidrocarboneto de acordo com o ponto de ebulição, bem como a quebra da molécula 

por meio de reações físico-químicas. 

Logo, salta aos olhos a impertinência do regime de crédito físico do ICMS aplicado à 

indústria petrolífera, não obstante, ainda que de forma tímida, nota-se pequeno avanço nos 

Estados da Bahia e de São Paulo. Por um lado, o primeiro permite o crédito na aquisição de 

catalisadores, produto intermediário essencial ao processo do refino. O segundo, com a 

publicação da DN CAT nº 01/2001, inovou ao admitir o crédito do produto intermediário 

consumido no ciclo do processo produtivo, independentemente se de forma integral e imediata, 

já que pertencente à categoria de fatores necessários à fabricação do produto final.  

Por outro lado, as demais legislações estaduais (RJ, MG etc.) mantêm total restrição à 

dedução do imposto à luz do regime de crédito físico. Esse fundamento é utilizado pela 

fiscalização na glosa do crédito nas aquisições de brocas, de produtos químicos, de fluídos e de 

lama de perfuração etc., utilizados na exploração do petróleo e do gás natural e do catalisador 

e produtos químicos utilizados no processo de refino. 

Com supedâneo nas normas estaduais examinadas, constata-se que (i) não há sinalização 

consistente de eventual abertura da tomada do crédito; (ii) não há progresso, exceto os tímidos 

avanços da Bahia e de São Paulo, em direção às diretrizes do IVA europeu; (iii) há prestígio à 

arrecadação em detrimento da competitividade e da neutralidade e (iv) uma alternativa para o 

segmento de petróleo seria a adoção de créditos especiais (presumidos), a exemplo da prestação 

de serviço de transporte. 

Eventual previsão nas legislações estaduais no sentido de autorizar o crédito de ICMS 

na aquisição de bens empregados no ciclo do processo produtivo, independentemente se 

incorporado ou não ao produto final, ou consumido de forma imediata e integral, estaria 

coerente e consistente com os preceitos da LC nº 87/96. Nesse caso, observar-se-ia a 

essencialidade e a imprescindibilidade, ou seja, a inerência do bem ao processo produtivo, 

conferindo pleno efeitos ao regime de crédito financeiro. Não haveria de se cogitar em 

concessão de benefício fiscal ao arrepio da Constituição e da LC nº 24/75, pois o limite dessa 

autorização está na própria lei Kandir, ou seja, o direito ao crédito dos bens empregados no 

curso do processo produtivo.  
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O capítulo seguinte dedica-se à investigação dos julgados exarados pelos tribunais 

administrativos com jurisdição nas Unidades Federadas selecionadas para a pesquisa, com a 

finalidade de pesquisar a aplicação do direito ao crédito do ICMS pelos colegiados 

especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 

CAPÍTULO VIII - DECISÕES DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS 
 

“A mera enunciação da supremacia do interesse estatal, sem a instrumentalização 
necessária à sua concretização, padece do mesmo vício que dotar os cidadãos de 
direitos, sem possibilitar, porém, sua efetividade” (MARINS, 2012, p. 205). 

 

A compreensão do direito ao crédito fiscal dos tributos não cumulativos, no caso o 

ICMS, há tempos vem gerando debate na academia, com notório crescimento do litígio 

administrativo concentrado na definição do conteúdo, do sentido e do alcance da norma que 

prescreve a neutralização do imposto cobrado nas operações anteriores, ou seja, que veda a 

cobrança em cascata da exação. 

 O direito à dedução do imposto é, efetivamente, exercido pelo contribuinte quando da 

aquisição de bens destinados à atividade produtiva, apresentando variações em sua natureza 

econômica e, por consequência, jurídica, a saber: insumo (matéria-prima, produto intermediário 

e material de embalagem), bens destinados o ativo permanente e ao uso ou consumo do 

estabelecimento. Conforme destacado em linhas anteriores, repisa-se, novamente, que não há 

direito ao crédito para os bens e os serviços alheios à atividade econômica do empresário.  

Não obstante, propõe-se, também, como hipótese deste estudo científico a assertiva de 

que há notória pressão patrocinada pelas Fazendas Estaduais no sentido de alargar, por meio da 

hermenêutica jurídica ou da regulamentação infralegal, o conceito de bens de uso ou consumo 

e, também, alheios à atividade do estabelecimento em detrimento dos produtos intermediários, 

já que, para aqueles, está, respectivamente, postergado ou vedado o exercício do direito ao 

crédito. A restrição imposta pelo fisco tem fundamento central no regime de crédito físico. 

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais administrativos serve de diretriz para os 

contribuintes e os aplicadores do direito, fornecendo importantes informações acerca da 

orientação predominante no Estado concernente à delimitação do direito à neutralização do 

imposto cobrado nas operações e nas prestações anteriores. Acrescenta-se, ainda, a relevância 

dos precedentes administrativos na avaliação, pelo empresário, para alocação dos 

investimentos, observando a maior ou menor restrição ao crédito de ICMS.  

 

8.1. Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro 
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Infere-se da análise dos fundamentos jurídicos consignados nos acórdãos exarados pelo 

Conselho de Contribuintes Fluminense634, comentados neste tópico, que há notória vinculação 

do conceito de insumos, para efeito do abatimento do ICMS, ao regime de crédito físico, uma 

vez que fixa como conditio sine qua non: (i) a incorporação total ou parcial do bem ao produto 

final ou (ii) o consumo, imediato ou integral, do produto no processo produtivo.  

  Em 07/03/2016, no Acórdão nº 14.826 o conselheiro relator Roberto Lippi 

Rodrigues, da Quarta Câmara do Conselho de Contribuintes635, confirmou a decisão a quo 

que qualificou como bens de uso ou consumo do estabelecimento, os catalisadores adquiridos 

pela refinaria para aplicação na unidade de craqueamento catalítico (UFCC). Apesar do 

emprego do catalisador em contato direto com a matéria prima (petróleo), em reação físico-

química para acelerar a quebra da molécula do hidrocarboneto e, assim, produzir os derivados, 

a Junta de Revisão Fiscal tinha dado provimento ao lançamento fiscal atinente à glosa do 

crédito. 

A decisão de primeiro grau ratificou não se tratar de insumo de produção, pois teria 

função secundária e meramente auxiliar na reação, não se incorporando aos produtos finais. Foi 

ponderado, ainda, o fato de o contribuinte, após a utilização do produto, proceder à venda do 

catalisador em seu estado gasto. O Conselho de Contribuintes, a seu turno, em reexame acerca 

da função do produto no processo de refino636 e com base nas informações obtidas junto à 

Agência Reguladora (ANP), manteve a exigência do crédito tributário.  Em recurso, o 

contribuinte juntou laudo técnico do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), atestando que a 

contínua utilização do catalisador exige adição diária do produto, o que implica o consumo de 

mais de 200 toneladas por mês em refinarias de grande porte. 

O voto do Relator, acompanhado pela unanimidade, anotou que não se “nega que os 

catalisadores estão relacionados com a atividade-fim da companhia, mas é preciso saber qual o 

papel que eles desempenham na produção industrial, uma vez que nem tudo que é adquirido 

                                                           
634No caso do Estado do Rio de Janeiro, há peculiaridade na legislação que regula o procedimento administrativo 

fiscal (PAF) prevê a possibilidade jurídica do recurso hierárquico dirigido ao Secretário de Fazenda para revisão 
da decisão proferida pelo Pleno do Conselho de Contribuintes. 

635 BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Acórdão nº 14.826. Relator Conselheiro 
Roberto Lippi Rodrigues. Rio de Janeiro/RJ. J. em 07/03/2016.  Disponível em: < 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/conselho/Jurisprud
%C3%AAncia/4%C2%AAC%C3%A2mara/2016/1%C2%BA%20semestre/60346_PETROLEO_BRASILEIR
O_SA.pdf >. Acesso em: 23 mar. 2017. 

636 O catalizador, empregado nas reações de cracking, é um pó granular, finíssimo, de alta área superficial, à base 
de sílica (SiO2) e alumina (AI2O3),  sendo o  craqueamento catalítico um processo de quebra molecular. Sua carga 
é o gasóleo proveniente do processo de destilação, que submetido a condições bastante severas em presença de 
um catalisador, é decomposto em várias outras frações mais leves, produzindo gás combustível, gás liquefeito de 
petróleo (GLP) e gasolina, entre outras. 
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para atender a atividade-fim dá direito ao crédito”. Concluiu, assim, que o catalisador, apesar 

de indispensável ao processo de refino, é destinado ao uso e consumo do estabelecimento. 

Das razões e fundamentos jurídicos do acordão supracitado, extrai-se claramente o 

distanciamento da jurisprudência do STJ, que reconhece o direito à dedução do ICMS pelo 

regime financeiro cuja diretiva invoca a essencialidade do produto ao processo produtivo, 

consoante os ditames da LC nº 87/96 (vide CAPÍTULO IX). Nota-se que a questão central 

encerra a discussão no âmbito da atividade-fim, apesar do desgaste do catalisador em contato 

físico com o petróleo (matéria-prima), a Corte Administrativa considerou-o material de uso ou 

consumo, confirmando a glosa do crédito.   

Depreende-se, portanto, forte influência da antiga jurisprudência do STJ, erguida à 

época do DL nº 406/68 e do Convênio ICM nº 65/88, com fundamento de validade na CRFB/88. 

A Lex Mater, de acordo com o STF, adotou o regime jurídico de crédito físico, núcleo mínimo 

da não cumulatividade, que exige a incorporação do bem ao produto final, ou seu consumo, 

imediato e integral, no processo produtivo (vide CAPÍTULO IX). 

Em 01/10/2012, o Conselho Pleno, no Acórdão nº 6.626637, negou, por maioria dos 

votos, provimento ao recurso especial do contribuinte. De acordo com o Colendo Tribunal, o 

produto fluído de perfuração, utilizado na exploração e produção de petróleo, é destinado ao 

uso ou consumo do estabelecimento, posto que descartado ao final do processo como efluente. 

Manteve-se, assim, a decisão da Segunda Câmara do Conselho de Contribuintes, que não 

acolheu os argumentos recursais, por julgar que os fluídos não integraram os produtos extraídos 

(petróleo e gás natural), logo, destinados ao uso e consumo.  

Restou, assim, confirmada a decisão, em primeira instância, da 9ª Turma da Junta de 

Revisão Fiscal, Acórdão nº T09-083-2009638, que deu provimento ao lançamento do crédito 

tributário constituído com base na glosa do crédito fiscal em face da ausência de incorporação 

do bem ao produto final ou o seu consumo integral e imediato.  

Em última instância administrativa, o Conselho Pleno asseverou que mesmo 

identificando reservatório de petróleo na fase de exploração, os materiais utilizados como fluído 

de injeção devem ser considerados bens de uso ou consumo, visto não integrarem o produto 

final. O Relator aduziu, ainda, que há reiterada jurisprudência administrativa em sentido 
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Charley Francisconi Velloso dos Santos. Rio de Janeiro/RJ. J. em: 01/08/2012.  Disponível em: 
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contrário à pretensão do contribuinte. A título de exemplo foi citado o leading case, Acórdão 

nº 5.193, de cujo excerto extraiu-se que os materiais adquiridos tais como, sal grosso, baritina 

e argila ativada, componentes para fluídos de perfuração, por serem descartados como efluentes 

na prospecção off shore, são tidos como de uso ou consumo. 

Em movimento oposto, merece destaque a recente decisão paradigma, publicada em 

14/7/2016, proferida pela Primeira Câmara, Acórdão nº 15.211639, que, por maioria dos 

votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, reformando a decisão a quo, que 

havia confirmado a exigência fiscal. Segundo a decisão de primeiro grau (in verbis), os fluidos 

de tratamento e de limpeza do petróleo utilizados, enquadrar-se-iam como bens de uso ou 

consumo, e não insumo, pelo que os respectivos créditos de ICMS não seriam legítimos:  

ICMS – CRÉDITO INDEVIDO – MATERIAL DE USO OU CONSUMO.   
PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA rejeitada. A função dos produtos cujos 
créditos pela aquisição foram glosados no processo produtivo da Recorrente está bem 
definida nos autos. Demais questionamentos dizem respeito à intepretação da 
legislação tributária, matéria que não é de competência de Perito Técnico, mas sim, 
deste Órgão Julgador.  
NO MÉRITO, os fluidos de limpeza de petróleo diferem dos fluidos de perfuração, 
visto que: i) são consumidos na fase de produção, ii) aderem ao produto final, total ou 
parcialmente, iii) participam do processo de produção de forma intrínseca, devendo, 
portanto, ter tratamento jurídico diverso [...] gerando direito ao crédito de ICMS 
referente a sua aquisição.  

 

Na análise do recurso, em segundo grau, o Juiz Relator Paulo Eduardo Mesquita deferiu 

a conversão do julgamento em diligência fiscal para esclarecer a utilização e função de cada 

produto, todos utilizados no tratamento contra corrosão, incrustação e acidificação em 

tubulações, poços e reservatórios e sistema de tratamento de água. 

Entendeu o relator que os fluídos de tratamento, diversamente dos fluidos de injeção e 

de perfuração, não poderiam ser considerados bens de uso ou consumo, visto que integram o 

produto final, óleo bruto, de forma total ou parcial, de modo que não cabe a glosa dos créditos 

fiscais, ainda que, o regime de crédito físico, seja prestigiado pelo fisco fluminense.   

Do voto vencedor pinçam-se os seguintes excertos: 

[...] Acresça-se que, enquanto os tratamentos contra corrosão ou incrustação, em geral, 
ocorrem em períodos específicos, implicando muitas vezes na interrupção da 
produção, total ou parcial, para aplicação dos mesmos, na indústria petrolífera isso 
não é possível, de forma que todos esses produtos são injetados com o campo em 
pleno funcionamento, ou seja, em pleno andamento do processo produtivo e de forma 
controlada, com base em estudos técnicos que determinam a composição exata desses 
fluidos de injeção com base nas características de cada de campo produção de 
petróleo, diferindo, portanto, da simples aplicação externa de produtos, sem 
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maiores preocupações ambientais, que define o combate à corrosão e à 
incrustação na indústria tradicional.  
Para efeito de comparação, observe-se que, diferentemente dos produtos em questão, 
que compõem o denominado fluido de injeção ou fluido de limpeza, o fluido de 
perfuração [...] ao final de sua utilização [...] é totalmente descartado como 
efluente, não fazendo parte do produto final nem sendo reaproveitado, como bem 
ressaltado pelo ilustre Conselheiro Roberto Lippi Rodrigues em caso similar, no 
acórdão nº 5.193, deste Conselho Pleno o qual afasta qualquer dúvida sobre a questão. 
Dessa forma, por ser o fluido de perfuração um material de consumo inerte, 
utilizado na exploração petrolífera e posteriormente descartado como efluente, 
não se integrando ao produto final, nem tendo participação intrínseca no processo 
produtivo da indústria do petróleo, não gera direito à apropriação do crédito do 
ICMS, em função do disposto na Lei Complementar 87/96, em seu artigo 33, inciso 
I, com redação da Lei Complementar 122/2006 [...].  
No presente caso, entretanto, a situação é bem mais complicada. Primeiramente, 
porque os produtos em análise são utilizados na fase de produção, diferentemente 
dos fluidos de perfuração. [...] (grifo nosso). 
 

Importante registro fez o Conselheiro Relator ao reconhecer que, apesar de ser a 

atividade mais significativa para a economia fluminense, não há regulamentação específica 

acerca dos insumos, dos produtos intermediários e dos materiais de uso ou consumo 

aplicáveis à indústria do petróleo, o que coloca os julgadores numa seara de subjetividade 

quase total.  

A questão ora examinada, certamente, será objeto de recurso especial ao Pleno do 

Conselho, todavia endereça importante precedente favorável à indústria do petróleo.  

Ante o exposto, conclui-se sem maiores esforços que o critério utilizado pela Fazenda 

Estadual para autorizar o crédito de ICMS consiste em verificar, no caso concreto, se os 

produtos integraram o produto final, ou se foram consumidos, de forma imediata e integral, no 

processo produtivo – regime do crédito físico. 

Para os bens do ativo permanente destinados à manutenção da atividade-fim, a Terceira 

Câmara, em apreciação de caso pertinente à indústria do petróleo, no Acordão nº 15.725640, 

por unanimidade, decidiu que somente geram direito ao crédito do ICMS os bens do ativo fixo 

que são efetivamente utilizados na atividade do estabelecimento, ex vi o artigo 35, da Lei nº 

2.675/96.  

Ocorre que a fiscalização, ao subsumir o fato à norma tributária, qualificou os 

equipamentos adquiridos para balsa (embarcação de apoio à produção) como bens para uso e 

consumo, objeto do auto de lançamento. A 10ª Turma da Junta de Revisão Fiscal, por 

unanimidade, manteve a exigência fiscal.  

                                                           
640 BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Acórdão nº 15.725 / Terceira Câmara. 

Relator Conselheiro Marcello Tournillo Ramos. Rio de Janeiro/RJ. J. em: 15/07/2016. Disponível em: 
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No recurso voluntário, o contribuinte sustentou que os bens adquiridos foram 

empregados na atividade-fim. A embarcação é empregada diretamente na atividade de extração 

que, em conjunto com o refino, formam a cadeia integrada do petróleo.  

A questão nodal cinge-se em verificar se os bens registrados contabilmente no ativo 

permanente de fato são destinados à atividade-fim da empresa. Merece reprodução parte do 

relatório do auto de lançamento para melhor compreensão da matéria:  

Na análise das informações prestadas pelo contribuinte verificou-se que todos os bens 
constantes nas NF’s 61.927 E 61.190, emitidas em 25/05/2008 e 14/04/2008 
respectivamente, foram incorporadas a outro bem, a balsa GBL-1. Também com base 
nas informações prestadas pelo contribuinte verificou-se que os bens constantes nos 
documentos fiscais 321, 568, 1451, 143, 6614, 2875, 2121, 39, 49, 40, 8542 não se 
destinavam a atividade fim do contribuinte, tendo diversas outras finalidades, tais 
como: itens de manutenção, sistema de incêndio, sistema de lubrificação, prevenção 
contra curto circuito, sistema de comunicação por satélite, atracação de navios e 
oceanografia. 

  
No julgado, o conselheiro relator destacou que são caracterizados como ativo fixo os 

bens com vida útil superior a 1 (um) ano, utilizados no negócio da empresa, com ligação direta 

com os processos industriais ou comerciais, denominados de bens instrumentais.  

O Relator asseverou que os citados bens não se caracterizam como essenciais ao 

processo fabril, demonstrando uma variedade de possibilidades para as quais poderiam ser 

utilizados. Registrou que a aplicação dos bens numa balsa destinada à locomoção não agrega o 

produto final e o bem foi registrado num estabelecimento que tem como atividade-fim o refino 

de petróleo, enquanto a balsa foi utilizada na extração e transporte de petróleo e de gás natural.  

Com efeito, concluiu que os bens foram empregados em atividade econômica distinta, sem 

direito ao crédito.  

Verifica-se no resumo constante na TABELA 7, abaixo, que os bens destinados à 

exploração, à produção e ao refino do petróleo são objeto de vultosas autuações lavradas pelo 

fisco fluminense sob o fundamento de que não se incorporaram ao produto final ou não 

foram consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo e, nessa lógica, 

classificados como material de uso ou consumo. No tocante ao ativo permanente, os grandes 

equipamentos (tubos, dutos, máquinas, tanques etc.), por demandarem serviços de construção 

civil para sua instalação e adequada operação, o fisco vem manifestando entendimento 

desfavorável ao crédito do imposto, por classificá-los inerentes ao serviço de construção civil. 

Nº Processo Ementa 
E04-037/000195/2015 
E04-037/000200/2015 
E04-037/000268/2015 
 
 

Broca de Perfuração e produtos diversos. A classificação de broca de 
perfuração como bem do ativo fixo é inadequada por não possuir uma vida 
útil superior a um exercício e, também, por não ser totalmente e 
imediatamente consumida no processo produtivo e não integrar o produto 
final, conforme Parecer Normativo nº 10/75, sendo considerado bem de uso 
ou consumo (art. 33, I, da LC 87/96). 
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E04-037/000368/2015 
 

O óleo diesel utilizado no fornecimento de energia do Navio-plataforma é 
considerado material de uso ou consumo, uma vez que não integra o produto 
final. De acordo com o art. 33 da LC nº 87/96, as mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo só darão direito ao crédito a partir de 1º de janeiro de 2020. 

 
E04-037/000496/2016 
E04-037/000497/2016 

Catalisadores, nos termos do Parecer Normativo nº 10/75, não se confundem 
com os produtos intermediários e menos ainda com as matérias-primas 
propriamente ditas. Os catalisadores, ainda que tenham aplicação no processo 
produtivo do estabelecimento, devem ser considerados como materiais de uso 
ou consumo.  

 
E04-037/000630/2016 
 

Partes e Peças e Produtos diversos, nos termos do Parecer Normativo nº 
10/75 não se confundem com os produtos intermediários e menos ainda com 
as matérias-primas propriamente ditas - óleo isolante e óleo lubrificante ainda 
que estes tenham aplicação no processo produtivo do estabelecimento. 
Quanto aos demais itens a impugnante não se desincumbiu do ônus de 
demonstrar quer sua integração ao ativo fixo (peças de reposição) ou sua 
aplicação a seu processo produtivo. 

E04-037/000415/2016 
 

Óleo Diesel. Combustível empregado em embarcação afretada. Os serviços 
de sísmica 4D destinam-se a otimizar os serviços de exploração e a futura 
produção de petróleo, procedimento que não se confunde com as atividades 
de estrita extração ou refinamento. O combustível em questão não se integra 
ao produto final produzido (petróleo) e, tampouco, se desgasta diretamente 
no processo de extração, agindo de modo notadamente acessório a esta. 
Parecer Normativo nº 10/75.  

E04-037/000170/2016 
E04-037/000175/2016 
E04-037/000176/2016 

Construção Civil. Não enseja direito ao crédito do ICMS a entrada de 
mercadorias que serão utilizadas em obras de construção de bens, ainda que 
estes venham a compor o ativo imobilizado da empresa, ex vi do disposto no 
art. 20, § 1º, da LC nº 87/96. 

TABELA 7: Decisões da Junta de Revisão Fiscal do Estado do Rio de Janeiro.  
Fonte: disponível em: <http://www.fazenda.rj.gov.br/jrf/consultaAcordaoServ>. Acesso em: 24 mar. 
2017. 

 

8.2.  Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP) 
 

O fisco paulista tem promovido o lançamento do crédito tributário nos casos, em que 

nos bens adquiridos, embora se desgastem no processo industrial, tal ação não ocorra de forma 

instantânea e integral. A lide chegou à Câmara Superior de Recursos Fiscais do Tribunal de 

Impostos e Taxas (TIT) pelo Recurso Especial DRT/3-671355-2009641. No julgamento do 

mérito, o juiz relator, Gianpaulo Camilo Dringoli, votou favorável à exigência fiscal com 

fundamento no regime de crédito físico, senão veja-se: 

(...) com efeito, apenas os materiais que se consomem imediata e integralmente no 
processo produtivo permitem o aproveitamento como crédito do imposto destacado 
na nota fiscal de sua aquisição. O mero desgaste do material não permite que se 
considere tratar-se de material secundário ou intermediário, impossibilitando o 
aproveitamento do crédito decorrente de sua aquisição (...). 
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<http://www.fazenda.sp.gov.br/tit/extrato/extrato1_epat.asp?tipo=3&nr_aiim=3121390>. Acesso em: 21 mar. 
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Todavia, em voto divergente, o Juiz Eduardo Perez Salusse, acompanhado pela maioria, 

asseverou que “o critério de consumo ou desgaste imediato não foi prestigiado sequer pela 

Decisão Normativa CAT nº 1/2001, que expressamente exemplifica lixas, discos de corte e 

outros que dependem de prova no caso específico”. Adverte o julgador que, segundo o 

entendimento da administração fazendária, é necessário apenas o consumo ou desgaste do 

produto dentro do ciclo produtivo para autorizar o crédito do imposto.  

No caso, o laudo técnico comprovou que as laminas, réguas, telas, feltros, correias 

transportadoras e facas foram consumidas, ainda que não imediatamente, no processo 

produtivo, portanto, inseridos no conceito de produto intermediário. 

Cabe pontuar a observação do Juiz José Dufek Netto ao acompanhar a maioria, 

consignando que o fisco paulista, ao insistir na exigência do “consumo imediato e integral”, 

vem provocando a evasão de empresas paulistas em direção a outros Estados que procedem 

com base em lei não restritiva a esse tipo de crédito físico. 

Na Câmara Superior em recente julgado (Recurso Especial DRT/4-4007520-2012, de 

24/02/2017) 642, a despeito de não ter conhecido o recurso especial interposto pela Procuradoria, 

o Juiz relator Inácio Yokoyama destacou excertos da decisão recorrida, prolatada pela quarta 

câmara do TIT-SP, que indicam as razões da jurisprudência que caminha no sentido de se 

consolidar no âmbito da corte administrativa. O Relator destacou trechos da decisão a quo 

atinentes à utilização do produto no ciclo do processo produtivo:  

(...) as barcas evaporadoras, semelhantes às pequenas barras de material cerâmico, são 
aquecidas via corrente elétrica a altíssimas temperaturas, propiciando a evaporação do 
metal alumínio e sua consequente fixação (metalização) no filme termoplástico, 
situado acima das barcas; 
As barcas evaporadoras possuem curta vida útil (média de 15 horas) sofrendo grave 
desgaste e são consumidas no processo industrial, não havendo outra utilidade para o 
material restante; 
São produtos indispensáveis à produção dos filmes plásticos produzidos pela 
Recorrente; 
(...) 
Finalmente, peço nova licença ao culto relator para contrapor suas razões de decidir 
porque sustentadas na equivocada ideia de que as barcas evaporadoras não se 
consomem de imediato no processo de industrialização. Isso não é o que está nos 
autos. É incontroverso que se desgastam em média de 15 horas esse prazo, sem sombra 
de dúvida, é imediato: (grifo nosso). 

 

Em que pese ter entendido não competir àquele Tribunal reexaminar o conjunto fático-

probatório, restou claro que, para a fiscalização, a definição de material de uso ou consumo 
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compreende: (i) produtos que não se integram ao produto final, (ii) nem são consumidos de 

forma imediata e integral, ou seja, sofrem apenas desgaste no processo industrial.  

Infere-se, ainda, do precedente do TIT-SP a assertiva que a norma vigente não exige o 

consumo integral e imediato, mas, sim, a utilização do bem durante o ciclo do processo 

produtivo, sendo autorizado o crédito do produto intermediário. 

Portanto, nota-se que a divergência ainda gira em torno do crédito físico, tese do feitio 

da Fazenda em contraponto ao crédito financeiro, benesse outorgada pela LC nº 87/96, ambos 

compatíveis com o texto Constitucional, conforme decidido pelo STF (vide CAPÍTULO IX). 

Importa mencionar que o STJ, diferentemente dos tribunais administrativos, evoluiu sua 

jurisprudência ao firmar posição que a análise da questão de consumição do produto ser 

imediata e integral ficou restrita aos fatos geradores ocorridos sob a égide do DL nº 406/68 e 

do Convênio nº ICM 66/88. Com a vigência LC nº 87/96, deve-se averiguar se o bem é 

essencial e imprescindível ao processo produtivo. 

Por último, cita-se a decisão da 16ª Câmara Julgadora, em análise do recurso ordinário 

DRT-6-857724/2008643, interposto pelo contribuinte contra decisão de primeiro grau que 

julgou procedente o lançamento fiscal relativo ao crédito de ICMS na aquisição material de uso 

ou consumo.   

Consoante o laudo técnico, instrumento científico que demonstra a utilização do bem 

no processo industrial, foi comprovado que, para fabricação dos produtos finais, o contribuinte 

possui como matéria-prima principal o aço forjado e fundido bruto. Na linha de produção, são 

utilizados alargadores que, mesmo não integrando o produto final, são consumidos em contato 

direto com a matéria prima, logo está satisfeita a condição de produto intermediário. Dessa 

feita, o órgão julgador acolheu as razões recursais julgando improcedente o auto de infração. 

O citado laudo constatou que os combustíveis utilizados para acionamentos das 

máquinas, dos aparelhos e dos equipamentos industriais, acrescentando as lixas, os discos de 

corte, as brocas, o nitrogênio, o oxigênio, o acetileno, o óleo de corte e o rebolo, também 

compõem o conjunto de produtos intermediários. A corte confirmou o crédito fiscal à luz da 

DN CAT nº 1/2001. 

Na ocasião, o Juiz relator, Sylvio César Afonso, consignou que os produtos utilizados 

pelo contribuinte estão preordenados à utilização direta no processo produtivo, em que são 

consumidos, ou integram o produto final. Os produtos são utilizados na produção e 

                                                           
643 BRASIL. Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Recurso Ordinário nº DRT-06-857724/2008. 

Juiz Relator: Sylvio César Afonso. São Paulo/SP. J. em: 10/02/2010. Disponível em: < 
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comercialização de redutores de velocidade, assim participam fisicamente do processo 

produtivo, sem os quais, o produto final não seria elaborado. Por derradeiro, asseverou que a 

LC não exige a integração ao produto, basta que seja consumido no processo produtivo, 

desgastado ou utilizado para fabricação do produto. 

 

8.3. Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais 

 

É farta a jurisprudência do Tribunal Administrativo mineiro que, em diversas 

oportunidades, tem decidido pelo voto de qualidade do presidente da cessão confirmando a 

exigência fiscal. Percebe-se, com clareza, a posição defendida pela Fazenda e ratificada pelo 

órgão administrativo revisor no sentido de interpretar a expressão “atividade-fim” como aquela 

integrante do processo produtivo ou da prestação de serviço. Para tanto, elabora a seguinte lição: 

linha principal (preponderante) do processo produtivo que representa a própria atividade-fim e 

a linha secundária (marginal) referente ao apoio operacional. 

Há firme jurisprudência da corte administrativa em reconhecer que os bens ligados às 

atividades de apoio operacional, linha secundária, não dão direito ao abatimento do imposto. 

No caso da atividade da mineração, tem-se a terraplenagem, a conservação das vias e limpeza 

do solo dentro das minas de extração de minério, operações distintas da extração propriamente 

dita (atividade principal). Tais atividades marginais seriam desvinculadas do processo de 

produção mineral.  

É notória, portanto, a importância da perícia técnica, de modo geral, acatada pelo 

colegiado para aferir a realidade dos fatos jurídico-tributários. Nesse ponto, foram examinadas 

diversas decisões que confirmaram os autos de infração atinentes à glosa do crédito de ICMS 

no processo de refino do petróleo, bem como na extração e beneficiamento do minério. 

Foram capturados os argumentos centrais da Fazenda Pública, confirmados no âmbito 

do Colegiado Administrativo, para impor a glosa do crédito fiscal. 

No julgamento do Recurso de Revisão nº 4.758/15/CE644, a Câmara Especial, por voto 

de qualidade, julgou improcedente o recurso apresentado pelo contribuinte. No compreender 

da fiscalização, confirmado em sede de recurso, o bem para ser qualificado como produto 

intermediário, com base nas INs SLT nºs 01/86 e 01/2001, precisa exercer atuação específica 

                                                           
644BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Acórdão nº 4.758/15/CE. Juiz Relator: Marco 

Túlio da Silva. Belo Horizonte/MG. J. em: 10/03/2017. Disponível em: 
<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/conselho_contribuintes/acordaos/ac2017s.htm>. Acesso em: 28 mar. 
2017. 
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em contato físico com o produto que se industrializa, no caso sub judice deve-se observar se há 

extração do minério por ação direta do item sob análise.  

Logo, por não terem atendido a essa regra, os bens foram classificados como materiais 

de uso ou consumo, pois, ou são partes e peças de manutenção industrial, ou são materiais 

aplicados em linha marginal. 

Tem-se, então, a primeira definição normativa para produto intermediário: bens que 

exercem atuação particularizada, essencial e específica em contato físico com o produto que se 

industrializa645.  

Sob a normatização do regulamento do ICMS/MG, as partes e as peças somente geram 

direito à dedução do imposto se a substituição resultar em aumento da vida útil do bem por 

prazo superior a 12 (doze) meses e contabilizadas como ativo imobilizado646.  

Nesse caso, na forma da decisão corroborada pelo Acórdão nº 20.182/11/1ª, caberá ao 

contribuinte comprovar que as partes e as peças geram aumento da vida útil do bem e que a 

substituição não decorre de meros reparos, reposições ou manutenções, mas, sim, de uma 

reforma que autorize afirmar que o bem foi renovado, com aumento da vida útil, tudo 

devidamente demonstrado e contabilizado nos termos das Normas Brasileiras de 

Contabilidade647. Consoante o Relator, a restrição imposta pela legislação mineira encontra 

respaldo na legislação contábil e, em especial, no Regulamento do Imposto sobre a Renda648. 

O fundamento da decisão concentra-se na IN SLT nº 01/86, que teria excluído a 

possibilidade de crédito nas aquisições de mercadorias empregadas em linhas marginais do 

processo produtivo, a exemplo dos caminhões tipo “pipa” e dos tratores de esteiras, utilizados 

no apoio operacional para abertura de frente de trabalho para as perfuratrizes e do acerto de 

bancada para a escavadeira, bem como do consumo de óleo diesel. 

Para o Conselheiro Relator, o termo “alheio” não deve ser interpretado no sentido literal, 

como algo que não tenha relação com a empresa, mas com finalidade tributária, para efeito de 

vedação à apropriação de créditos de ICMS. Assim, entendeu o Relator que o legislador na IN 

                                                           
645Instrução Normativa SLT nº 01/86, IV: “Igualmente não são considerados produtos consumidos imediata e 

integralmente no processo de industrialização as partes e peças de máquina, aparelho ou equipamento, pelo fato 
de não se constituírem em produto individualizado, com identidade própria, mas apenas componentes de uma 
estrutura estável e duradoura, cuja manutenção naturalmente pode importar na substituição das mesmas” 

646RICMS/02, art. 66, § 6º, incisos I e II. 
647BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Acórdão nº 20.182/11/1ª. Juiz Relator: Mauro 

Heleno Galvão. Belo Horizonte/MG. J. em: 11/02/2011. Disponível em: < 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/conselho_contribuintes/acordaos/ac20111.htm >. Acesso em: 28 mar. 
2017. 

648Decreto Federal nº 3.000/99, art. 346, §§ 1º a 3º. 
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DLT/SER nº 01/98 teria tratado como bens alheios aqueles não utilizados na industrialização, 

no sentido de não exercerem nenhuma ação no processo industrial. 

Há, aqui, uma definição residual para os bens alheios à atividade do estabelecimento, a 

saber: aqueles não utilizados diretamente no processo produtivo, empregados nas linhas 

marginais, sem exercer nenhuma ação no processo industrial ou na prestação de serviço.  

Seguindo essa linha de argumentação jurídica, no caso concreto da atividade de mineração, 

todo o funcionamento do processo produtivo se dá em torno do minério de ferro. Logo, 

observando o trajeto do minério de ferro, obtêm-se as respostas necessárias a para definição de 

quais produtos utilizados no processo geram ou não direito a crédito do ICMS.  

Nessa vertente, a partir do racional da Fazenda, identificam-se os bens que ensejam 

direito ao crédito, a saber: matéria-prima, que é o minério de ferro e os produtos intermediários, 

representados pelos bens que se integram ao produto em elaboração, ou aqueles que, apesar de 

não se integrarem ao produto final, sejam consumidos imediata e integralmente no curso do 

processo.  

Como já frisado, para a Fazenda, as partes e as peças de máquinas e equipamentos 

enquadram-se na definição de produtos intermediários somente quando desenvolverem ação 

particularizada, essencial e específica, na linha principal de produção, em contato físico com o 

produto em elaboração, desgastando-se em função desse contato, até o seu pleno exaurimento.  

Para os bens do ativo permanente, admite-se o direito ao crédito do ICMS apenas 

quando exercerem ação intrínseca no processo produtivo. Com relação ao óleo diesel, somente 

gera direito a crédito (produto intermediário), se for consumido no processo produtivo, isto é, 

na extração, na movimentação e no beneficiamento do minério.  

Dessa forma, diante das interpretações apresentadas para os signos, produto 

intermediário e bens do ativo permanente, tem-se, por exclusão, a definição de material de uso 

ou consumo do estabelecimento, a revelar: bens, partes e peças que não exercem atuação 

particularizada, essencial e direta sobre o produto que se industrializa ou que não geram 

industrialização, por sua ação específica, bens consumidos em linha marginal do processo ou 

recuperados, total ou parcialmente649. 

Para a análise do consumo de energia elétrica, deve-se observar o local de aplicação: (1) 

linha principal de produção ou (2) linha marginal. Para o Fisco a expressão “consumida no 

processo de industrialização”650 deve ser entendida como utilizada na linha principal.  

                                                           
649 IN SLT nº 01/86, III, IV, V, c/c IN SLT nº 01/01, art. 1º (ferramentas, instrumentos ou utensílios aplicados em 

manutenção de máquina, equipamento: óleo, graxa, colas, solda, solvente, pneus, óleo lubrificante etc.). 
650 LC nº 87/96 e o RICMS/02, art. 66, III, § 4º, I, “b”. 
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Nesses termos, foram glosados os créditos na entrada de energia consumida nos 

seguintes setores: oficinas industriais, oficina de manutenção, laboratório químico, 

infraestrutura de mina, bombeamento de água para reservatórios da mina, estação de tratamento 

de água, estação de tratamento de esgoto e bombeamento de rejeitos. 

Com essa concepção restritiva, somente gera direito a neutralização do imposto cobrado 

na operação anterior com energia elétrica utilizada no manuseio da matéria-prima na linha 

principal de produção, ou seja, somente nos casos em que for utilizada como insumo energético 

de máquinas e equipamentos que participem diretamente do processo produtivo. 

Dessa forma, o Relator entendeu que o fisco agiu corretamente ao glosar os créditos na 

aquisição de energia elétrica não consumida nas fases de extração, de movimentação interna e 

de beneficiamento do minério. A energia, portanto, foi considerada material de uso ou consumo 

do estabelecimento.  

O Juiz Relator posicionou-se afirmando que “naturalmente, todas as atividades 

exercidas dentro de uma mineradora são necessárias, elas não estão ali por capricho e sim por 

necessidade. Para o correto creditamento, devemos levar em consideração o princípio da não 

cumulatividade e não a essencialidade do produto”. 

Assim, na visão do conselheiro, para que determinado bem possa ser classificado como 

não alheio à atividade do estabelecimento é insuficiente que ele seja utilizado na consecução da 

atividade econômica da empresa. É necessário, também, que exerça alguma ação intrínseca no 

processo produtivo propriamente dito ou na comercialização651. 

Ressalte-se, por fim, que no julgamento em comento não se discutiu a essencialidade ou 

a imprescindibilidade dos bens objeto da autuação. Para o Conselheiro Relator, em nenhum 

diploma normativo, seja de índole constitucional, seja no âmbito da LC nº 87/96 ou da Lei 

Estadual nº 6.763/75 ou do Regulamento do ICMS Estadual, há referência à 

imprescindibilidade, como sinônimo do direito à não cumulatividade. Logo, é imprópria a 

correlação entre imprescindibilidade e não cumulatividade.  

Dessa forma, a energia elétrica consumida fora do processo produtivo foi equiparada a 

bens de uso ou consumo, sem direito a créditos de ICMS. O entendimento exposto é 

corroborado por diversas decisões do Colendo Conselho de Contribuintes, nas quais se firmou 

posição de que a energia elétrica consumida fora do processo produtivo (linha principal) não 

gera direito a créditos do ICMS. 

                                                           
651 IN DLT/SER nº 01/98, art. 1º, II, “c”. 
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No Acórdão nº 4.726/17/CE652, a Câmara Especial negou provimento, pelo voto de 

qualidade, ao recurso de revisão interposto pelo contribuinte, destacando que antes da análise 

do cerne da questão - direito ao crédito de ICMS -, deve-se buscar o conhecimento da atividade 

econômica desenvolvida para avaliar e concluir quanto ao seu processo de produção. 

Para os bens destinados ao ativo imobilizado, foram ratificadas as premissas utilizadas 

no lançamento fiscal, quais sejam:  

(i) registro contábil do bem na conta de ativo imobilizado653;  

(ii) aumento da vida útil do bem (superior a 12 meses) no caso de substituição de partes e 

peças654; 

(iii) vedação ao empregado do bem em atividade alheia à do estabelecimento, ou seja, utilizados 

no processo produtivo. A linha principal de produção contempla os processos operacionais 

desde o recebimento dos insumos até a entrega do produto final655. 

No caso da atividade de mineração, houve a glosa, pela fiscalização, dos créditos 

decorrentes da aquisição de mercadorias destinadas à construção de galpão de estrutura 

metálica, dutos para transporte de minério, de gasoduto e de torres de transmissão de energia656.  

Segundo consignado no sobredito acórdão, o fato de o bem ser utilizado na consecução 

da atividade econômica não assegura sua classificação como produto intermediário. O critério 

da “utilização na consecução da atividade econômica” é condição necessária, embora não 

suficiente, para determinar se um bem, integrante do ativo imobilizado, é ou não alheio à 

atividade do estabelecimento.  

O Conselheiro Relator asseverou que não é a essencialidade do bem que determina sua 

condição de produto intermediário. Segundo o julgador, nenhum diploma normativo, seja de 

índole constitucional, seja no âmbito da LC nº 87/96, Lei Estadual nº 6.763/75 ou do 

RICMS/02, prescreve a imprescindibilidade como sinônimo do direito a crédito de ICMS.  

Na lide administrativa, as partes e peças foram julgadas como típicas de manutenção 

periódica, não exercendo atuação particularizada, essencial e específica, dentro da linha de 

produção, em contato físico com o produto que se industrializa, sendo caracterizadas como 

materiais de uso ou consumo do estabelecimento. 

                                                           
652BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Acórdão nº 4.726/CE. Juiz Relator: Sauro 

Henrique de Almeida. Belo Horizonte/MG. J. em: 10/02/2017. Disponível em: < 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/conselho_contribuintes/acordaos/ac2017s.htm>. Acesso em: 28 mar. 
2017.  

653 Lei nº 6.404/76, arts. 179 e 183 c/c RICMS/02, art. 66, §§ 3º, 5º a 7º e §§ 12 a 19. 
654 Entendimento já consolidado no Egrégio Conselho, antes da previsão no regulamento do ICMS, vide Acórdão 

2.927/04/CE, por exemplo. 
655 RICMS/02, art. 70, XIII, §§ 3º e 5º c/c Instrução Normativa DLT/SRE nº 01/98, art. 1º. 
656 Vide consultas de Contribuintes nºs 138/94, 110/98, 057/01, 233/07, 142/08, 213/08. 
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A perícia técnica informou que os equipamentos de informática foram alocados na área 

de administração por estarem relacionados com a gestão da empresa, considerados alheios à 

atividade do estabelecimento. Contudo, para os equipamentos de informática (computadores, 

periféricos etc.), que atuam como sensores ou medidores de temperatura e pressão, foram 

preenchidos os requisitos do direito ao crédito do imposto.  

No Acórdão nº 22.029/16/1ª, a primeira Câmara657 julgou, por unanimidade, 

parcialmente procedente o recurso para adequar a multa isolada. O julgado tratou os bens de 

ativo imobilizado da atividade de refino de petróleo. Nesse caso, diversamente dos anteriores, 

foi indeferido o pedido de prova pericial de engenharia de petróleo para demonstrar que os bens 

são destinados ao ativo imobilizado da atividade-fim. 

Um dos fundamentos utilizados pelo Conselho para indeferir a prova pericial  

concentrou-se no fato de o lançamento fiscal ter por base as declarações prestadas pelo 

contribuinte por meio dos deveres instrumentais, em especial, a Escrituração Fiscal Digital 

(EFD), com destaque aos registros 0300 (descrição do bem vinculado ao crédito apropriado e à 

sua conta contábil) e 0305 (informações sobre a localização do bem e a sua função na atividade 

do estabelecimento). Somam-se, ainda, as intimações fiscais para que o contribuinte informasse 

a localização, a identificação individual de cada bem e a respectiva função na atividade da 

empresa. 

Conforme consignado na autuação fiscal alguns bens apresentam características de 

material de uso ou consumo, ou alheios à atividade do estabelecimento (fitas adesivas, isolantes, 

etiquetas, cola a frio silicone, desengraxantes, graxas lubrificantes, lixas d`água etc.).  

Os créditos fiscais foram glosados a partir da análise dos registros contábeis nas contas 

do ativo imobilizado. No caso do produto “década resistida BP 2009, item n. 858”, a glosa 

ocorreu por se tratar de um bem contabilizado na conta de equipamentos e instalações de 

oficina.  

Quanto aos bens de ocorrência 01.099 (exemplo, trator agrícola), um dos motivos para 

afastar o crédito foi sua aplicação em atividade diversa da exercida pela contribuinte, visto que, 

para a fiscalização, a atividade-fim concentra-se na linha principal do refino.  

                                                           
657BRASIL. Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Acórdão nº 20.029/16/1ª. Juíza Relatora: Maria 

de Lourdes Medeiros. Belo Horizonte/MG. J. em: 23/02/2016. Disponível em: < 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/conselho_contribuintes/acordaos/ac20161.htm >. Acesso em: 28 mar. 
2017.  
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O contribuinte arguiu em defesa que, pela mera descrição, não seria possível afirmar 

que a mercadoria estaria sendo utilizada em atividade alheia à do estabelecimento, cabendo, no 

caso, perícia técnica para atestar o emprego dos bens. 

Na contenda sob exame, verifica-se que, de fato, consoante o relatório do acórdão, há 

bens dedicados a atividades esportivas dos empregados, alheios à atividade-fim, bem como 

bens aplicados na atividade-meio (materiais de escritório e de construção civil), registrados na 

conta contábil 1302310031 – equipamento e instalação de escritório.  

Não obstante, a fiscalização também questionou os créditos de ICMS dos bens 

destinados à atividade-fim (tubos de aço e tubulações diversas para a construção de oleoduto), 

confirmados pelo Conselho de Contribuintes como materiais destinados à construção civil. 

Cabe mencionar que os gasodutos e os oleodutos são interligados e integrados por 

sistema de tubos (dutos) e utilizados para movimentação e para transporte da matéria-prima 

(petróleo e/ou gás natural), dos insumos de produção, bem como dos produtos finais acabados 

(derivados, gasolina, diesel, nafta etc.) e foram registrados na conta contábil do ativo 

imobilizado (1302310020 – equipamentos auxiliares de produção).  

O contribuinte sustentou em sua defesa que, conquanto seja inegável a necessidade de 

utilização de parcela de serviços de construção civil para a adequada instalação e 

funcionamento dos gasodutos e dos oleodutos, tais bens não perdem a sua natureza de ativo 

imobilizado destinado ao refino de petróleo, com direito ao crédito do ICMS. 

Outro ponto sensível debatido no supracitado acórdão refere-se aos veículos terrestres 

utilizados na movimentação e no transporte de bens e de pessoas entre as diversas unidades do 

parque de refino. O fisco sustenta tratar-se de bens alheios à atividade-fim do contribuinte, por 

não fazer parte da linha principal da produção, exigindo o estorno do crédito fiscal. 

Os bens e os materiais destinados ao estoque da oficina de manutenção dos veículos e 

demais equipamentos do ativo permanente, foram registrados na conta contábil do ativo 

(1302310025 – equipamentos e instalação de oficinas), por se tratarem de ferramentas e de 

utensílios que, em princípio, têm natureza de bens de uso ou consumo.  

É imprescindível o exame da função e da aplicação dos bens na atividade econômica, 

com o fito de alcançar a sua correta classificação. O fisco mineiro fundamenta a glosa do crédito 

na IN DLT/SER nº 01/98, que, conforme visto, define como alheios à atividade os bens e os 

serviços não ligados à produção industrial. 

A mesma base legal serviu de fundamento para a fiscalização questionar os créditos de 

ICMS dos bens destinados às atividades laboratoriais (conta contábil 1302310027 – equip. e 

instalações de laboratórios). É inegável que as atividades laboratoriais são essenciais ao 
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processo produtivo, visto que, além de atuarem na melhoria continua dos processos 

(produtividade, qualidade e certificação), desempenham importante papel para prevenir e 

garantir a segurança dos profissionais e dos equipamentos de produção.  

Para a Fazenda Estadual, não é suficiente que os bens sejam utilizados na consecução 

da atividade econômica, mas que exerçam ação intrínseca no processo de produção.  

De acordo com o Conselheiro Relator, a essencialidade ou a imprescindibilidade explica 

a utilização dos produtos, mas não vincula o direito ao crédito. O Tribunal ratificou a glosa dos 

créditos efetuada pela fiscalização, por entender tratar-se de materiais de uso ou consumo e de 

bens alheios à atividade do estabelecimento, vedada a apropriação do crédito pela legislação de 

regência do imposto658. 

 

8.4. Conselho de Fazenda do Estado da Bahia 

 

Sem destoar das legislações do ICMS das demais Unidades da Federação estudadas, o 

Estado da Bahia também restringiu a norma que veda a cobrança em cascata do ICMS, seguindo 

a lógica do regime físico. Em outras palavras, para efeito do crédito do imposto, condiciona que 

o produto intermediário incorpore o produto acabado ou seu consumo ocorra de forma imediata 

e integral dentro do processo produtivo. Para os bens do ativo permanente, exige que seja 

empregado, diretamente, na linha principal do processo de produção.  

Dessa forma, têm-se as premissas normativas adotadas pela fiscalização e, como será 

estudado, confirmadas pelo Conselho de Fazenda (CONSEF).  

A Segunda Câmara de Julgamento Fiscal (CJF), no Acórdão CJF nº 0203-12/14659, 

por decisão unânime, manteve o auto de infração com base na glosa do crédito fiscal 

aproveitado, pelo contribuinte, na aquisição dos seguintes produtos: (i) lubrificantes (óleo 

lubrificante e óleo isolante elétrico) e (ii) os materiais utilizados no tratamento de água de 

refrigeração (cloro, hipoclorito de sódio, kurita, flogard, floard e flomtrol). 

O Tribunal reconheceu a necessidade de observar a efetiva utilização, na atividade 

industrial, dos produtos cujos créditos foram glosados, uma vez que, se determinado produto 

pode ser definido como material de uso ou consumo para um estabelecimento fabril, em outro 

ele, é considerado matéria-prima ou produto intermediário. O Colegiado reiterou que, embora 

                                                           
658 RICMS/02, art. 70, III, IV e XIII. 
659 BRASIL. Conselho Fazendário do Estado da Bahia. Acórdão CJF nº 0203-12/14. Relatora: Conselheira Mônica 

Maria Roters. Salvador/BA. J. em: 14/07/2014. Disponível em: 
<http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/consef/2014%20ac%C3%B3rd%C3%A3os%20c%C3%A2mara/A-0203-
12.14.pdf#search=%220203-12/14%22>. Acesso em: 20 abr. 2017. 
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todos os dispêndios realizados façam parte do custo do produto acabado, nem todos fazem parte 

do custo industrial, a título de insumos ou produtos intermediários. 

Os julgadores entenderam que o óleo lubrificante possui como função a manutenção do 

maquinário e os demais produtos foram utilizados no tratamento da água de resfriamento. Com 

base nas informações levantadas pela fiscalização, constatou-se que a água de refrigeração tem 

como único intuito a preservação dos equipamentos industriais, por onde ela circula, como é o 

caso do trocador de calor, das tubulações, torres, bombas etc.  

O sistema de resfriamento com água de refrigeração é fechado e sem apresentar perda 

relevante, ou seja, a mesma água circula várias vezes pelo mesmo sistema, sendo assim é 

necessário manter a água em condições de PH660, entre outras propriedades adequadas, para 

evitar a corrosão de seus equipamentos industriais. Por essa razão, adicionam-se Flogard, 

Kurita, Hipoclorito, bem como outros produtos. Assim, em sua defesa, o contribuinte aduziu 

que tais bens são indispensáveis ao seu processo produtivo e, portanto, insumos da produção.  

Todavia, os julgadores, consideraram as descrições constantes na defesa e as 

informações fiscais, bem como as reiteradas decisões do CONSEF acerca dos citados produtos, 

que, apesar de serem utilizados em função do processo produtivo, não são consumidos ao 

final de cada processo produtivo e, também, não se integram ao produto final na condição 

de elementos indispensáveis à sua produção.  Dessa forma, os produtos devem ser classificados 

como materiais de uso ou consumo do próprio estabelecimento661. 

No citado acórdão, reitera-se a posição da Fazenda no sentido de que o fato dos produtos 

serem essenciais e indispensáveis ao seu processo produtivo não serve, por si só, para classificá-

los como insumos. 

O contribuinte arguiu em defesa que sua atividade industrial constitui-se de um 

complexo processo petroquímico, em que a transformação do gás natural em amônia, em ureia 

e em ácido nítrico não ocorre sem o concurso de uma série de produtos químicos que compõem 

o processo fabril662. 

Por sua vez, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) sustentou que os produtos constantes 

da autuação são efetivamente utilizados na manutenção de equipamentos e no tratamento de 

efluentes. Portanto, “a destinação [deles] reside no uso ou consumo do estabelecimento, não 

                                                           
660 Índice utilizado para aferir o grau de acidez. 
661 Regulamento do ICMS do Estado da Bahia – RICMS/BA, art. 93, V, “b” (aprovado pelo Decreto nº 6.284/1997, 

vigente à época dos fatos). 
662 “Seja permitindo reações químicas e térmicas; seja tratando de outros produtos indispensáveis ao processo 

fabril; seja mantendo ou lubrificando equipamentos e materiais, sem os quais não se poderia obter os produtos 
finais (amônia, ureia e ácido nítrico)”. 
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afetando de forma direta o produto acabado em virtude de não serem consumidos nem 

integrarem o produto final na condição de elemento indispensável ou necessário à produção 

industrial”.  

Com efeito, diante das razões e do fundamento legal do decisum acima, resta 

comprovado que o sistema de crédito do ICMS, que prevalece no âmbito do Estado da Bahia, 

possui natureza restritiva informada pelo regime do crédito físico. Tal posição decorre da 

interpretação dada pela fiscalização e pelo CONSEF às normas do ICMS: LC nº 87/96, Lei 

Estadual nº 7.014/96 e o Regulamento do ICMS do Estado (RICMS).  

Na mesma direção, a Segunda Câmara de Julgamento Fiscal, no Acórdão CJF nº 

0353-12/14663, ratificou a exigência fiscal, ementa reproduzida abaixo: 

 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO FISCAL ACÓRDÃO CJF Nº 0353-12/14 
EMENTA: ICMS. 1. CRÉDITO FISCAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. a) 
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. Restou 
comprovado que se trata de materiais utilizados na preservação de equipamentos e 
tratamento de água e efluentes, sem direito a crédito de ICMS (infrações 2 e 4) 
Infrações subsistentes. b) AQUISIÇÕES DE NITROGÊNIO PARA PURGA, NÃO 
CONSIDERADO INSUMO INDUSTRIAL. Não é a essencialidade o aspecto 
preponderante a determinar a legitimidade do uso do crédito fiscal nas entradas 
de materiais, mas a sua efetiva participação no processo de industrialização, seja pelo 
consumo no próprio processo ou pela integração ao produto final (infrações2 e 4). 
Infrações comprovadas. (grifo nosso). 

 

O refino do petróleo e o processamento de gás são atividades tipicamente de natureza 

industrial, que compreendem diversos processos físicos e químicos, tais como, destilação, 

craqueamento, hidrotramento etc.  

No julgado em epígrafe, a exigência fiscal abarcou produtos químicos empregados no 

processo de refino para a obtenção dos derivados (i.e. gasolina, diesel, querosene de aviação 

etc.), com emprego, no entender do contribuinte, dos seguintes insumos: nitrogênio líquido, 

óleos lubrificantes, inibidores de oxidação (BHT), graxa lubrificante, cloro, água, amina 

neutralizante, desemulsificante, inibidor de corrosão para água de refrigeração, polieletrolito, 

sulfato de alumínio, carbonato de sódio, hidróxido de sódio, hyperperse, depositrol, kleen, 

flogard, DEA (Dietanolamina), dispersante/anti-incrustante, hipoclorito de sódio, inibidor de 

cinzas e sequestrante de ferro – Mizuclean. 

A glosa dos créditos fiscais alcançou também os produtos utilizados no tratamento de 

água de refrigeração e no tratamento de efluentes, bem como o nitrogênio, utilizado no processo 

                                                           
663 BRASIL. Conselho Fazendário do Estado da Bahia. Acórdão CJF nº 0353-12/14. Relatora: Conselheira Denise 

Mara Andrade Barbosa. Salvador/BA. J. em: 17/11/2014. Disponível em: 
<http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/consef/2014%20ac%C3%B3rd%C3%A3os%20c%C3%A2mara/A-0353-
12.14.pdf#search=%220203-12/14%22>. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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de purga nos compartimentos e nos sistemas da planta industrial, a fim de deslocar os gases 

inflamáveis e eliminar o risco de combustão, impedindo, assim, oxidação, incêndio e até 

explosão da própria planta industrial.  

A matéria é reincidente no CONSEF que já decidiu desfavoravelmente ao contribuinte, 

a exemplo do acórdão da 1ª CJF, nº 0351-11/1, com supedâneo normativo nas disposições do 

art. 93, §1º do RICMS/97, vigente à época dos fatos.  

À luz do citado dispositivo legal, verifica-se que há três condições básicas a serem 

preenchidas pelos contribuintes que exercem atividade industrial: (i) que as mercadorias 

adquiridas estejam vinculadas ao processo de industrialização, sendo consumidas no processo; 

(ii) que integrem o produto final e (iii) que as saídas subsequentes sejam tributadas  

Com suporte nessa regulamentação os julgadores, a partir das informações extraídas do 

processo e de laudos técnicos, verificaram que alguns produtos utilizados no sistema664 de água 

de resfriamento servem para evitar corrosão nos equipamentos ou o crescimento de 

microorganismos, como algas e fungos.  

Assim, concluiu a Conselheira Relatora que tais itens, apesar de importantes, 

desempenham um papel secundário na industrialização, não sendo possível afirmar que 

caracterizam matérias primas ou produtos intermediários do processo produtivo. Dessa forma, 

por unanimidade, foi decidido que os produtos destinados ao tratamento de água de 

resfriamento não ensejam direito ao crédito nos termos do art. 93, § 1º, RICMS/1997, já que 

eles, segundo o CONSEF, não fazem parte do processo de produção, por estarem inseridos em 

uma corrente secundária que não é parte da industrialização propriamente dita.  

Em relação aos produtos aplicados no tratamento de efluentes, os créditos também 

foram considerados indevidos, posto que sua utilização se dá numa etapa posterior ao processo 

fabril, ou seja, fora do processo produtivo, constituindo uma circunstância extrínseca àquele 

processo, decorrente dos deveres emanados dos órgãos de proteção ambiental. 

Para o nitrogênio, justificou-se a glosa do crédito pelo fato de o produto não interagir 

com as matérias-primas na geração dos produtos finais do estabelecimento fabril. Raciocínio 

idêntico foi aplicado aos óleos e à graxas, utilizados na conservação e na lubrificação dos 

equipamentos da fábrica, visando ao aumento da vida útil.  

                                                           
664 O sistema de resfriamento de água tem a função de gerar menores temperaturas para as correntes intermediárias 

do processo, deixando-as, desse modo, em condições de serem processadas até a sua transformação em produto 
final. O método consiste em transferência de calor de um fluido mais quente (corrente de processo) para outro 
mais frio (água de resfriamento) por intermédio do contato entre ambos. A água que resfria as correntes – ao se 
aquecer – permite que os seus sais se tornem insolúveis e, junto com microorganismos, se depositem nas paredes 
dos trocadores de calor, o que pode danificá-los através da corrosão e ocasionar a parada da planta. Para proteger 
a planta, são utilizados os produtos químicos objeto da glosa fiscal.  
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O julgamento reiterou a assertiva que não é a essencialidade o aspecto preponderante a 

determinar a utilização do crédito fiscal, mas a efetiva participação do material na produção, 

ingressando na industrialização e fazendo parte do produto final, seja por adesão, seja pelo 

consumo total ao longo do processo. A título de fundamento foi citado o precedente do STF, 

no julgamento do RE nº 354376/MG, que se restringiu ao exame do texto constitucional na 

direção do regime de crédito físico.  

No Acórdão nº 0055-06/16, exarado pela 6ª Junta de Julgamento Fiscal (JJF) 665, 

foram mantidas, por unanimidade, as infrações atinentes à glosa dos créditos de ICMS 

decorrentes das aquisições de produtos químicos empregados na atividade do refino do 

petróleo, a saber: nitrogênio (inertização/evitar explosão), amina neutralizante, inibidor de 

corrosão, ar sintético, oxigênio, hélio, polieletrólito, gelo seco, hipoclorito de sódio, polímero 

vegetal, hidrogênio, fornecimento de água, cloro, óleo lubrificante, sulfato de alumínio etc. 

O Colendo Tribunal salientou que tanto os materiais de uso ou consumo quanto os 

produtos intermediários são consumidos pelo estabelecimento industrial, porém o que importa 

para a sua caracterização legal é onde o consumo acontece. Se o bem é consumido em função 

e como resultado de sua participação direta no processo de fabricação do produto da empresa, 

tem-se o produto intermediário; caso contrário, material de uso ou consumo. 

A decisão teve por base a firme jurisprudência do CONSEF sobre os mencionados bens 

e o processo de produção do contribuinte autuado, a exemplo dos acórdãos da Câmara de 

Julgamento Fiscal (CJF) nºs 0351-11 /13; 0355-11/13 e 0353-12/14. Dessa forma, a autuação 

fiscal foi mantida na íntegra por considerar que os produtos objeto da lide não foram 

consumidos em função de sua participação direta no processo produtivo. 

De acordo com o contribuinte, apesar dos bens não integraram o produto final (derivados 

de petróleo), o direito ao crédito teria por base a sua imprescindibilidade ao processo industrial. 

Tais bens são indispensáveis ao processo, permitindo reações químicas e térmicas, purgando 

produtos inflamáveis, bem como o tratamento dos efluentes destinados a descarte ou a 

reutilização, por determinação dos órgãos ambientais e reguladores. 

Frisa, novamente, o contribuinte que os produtos (nitrogênio de inertização, amina 

neutralizante, inibidor de corrosão, ar sintético, oxigênio, hélio, polieletrólito, gelo seco, 

                                                           
665 BRASIL. Conselho Fazendário do Estado da Bahia. Acórdão JJF nº 0055-06/16. Relator: Conselheiro Fernando 

Antônio Brito de Araújo. Salvador/BA. J. em: 18/07/2016. Disponível em: 
<http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/consef/2016%20ac%C3%B3rd%C3%A3os%20juntas/A-0055-
06.16.pdf#search=%22insumo%22>. Acesso em: 20 abr. 2017. 
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hipoclorito de sódio, polímero vegetal, hidrogênio, cloro, graxa, óleo lubrificante, sulfato de 

alumínio etc.) são indispensáveis ao refino, sem os quais não ocorre processo produtivo. 

Inobstante tal afirmativa, os julgadores entenderam que, a despeito da essencialidade 

dos produtos, não há participação direta e intrínseca no processo produtivo, e, sim, antes e após 

a aludida produção, seja na conservação dos equipamentos, seja no tratamento da água a ser 

utilizada na planta industrial e no tratamento de seus efluentes industriais. 

Por fim, foi destacado que, no processo produtivo, é considerado insumo tudo que entra 

na formação ou na composição de um produto e é contabilizado como custo, sendo que as 

matérias-primas são consumidas e integram o produto final. Quanto ao produto intermediário, 

a legislação estadual prevê que somente se considera como tal o material consumido no 

processo industrial ou integrado ao produto final. 

O acórdão em comento, da lavra da 6ª JJF, foi objeto de recurso voluntário distribuído 

à 1ª Câmara de julgamento Fiscal, que exarou o acórdão CJF nº 0319-11/16666. Nele foram 

mantidas, por unanimidade, as infrações relativas à glosa dos créditos. O relator aduziu, em seu 

voto, que a utilização do crédito fiscal está condicionada à vinculação dos bens à 

comercialização, à industrialização, à produção, à geração ou à extração, bem como ao consumo 

no processo ou a sua integração ao produto final.  

Logo, arrematou a questão consignando que “[...] deve ser observado o critério do 

crédito físico, segundo o qual é de nenhuma relevância a essencialidade do bem ou as eventuais 

consequências advindas da sua não utilização”. 

O Acordão CJF nº 0355-11/13667, proferido pela 1ª CJF, decidido pelo voto de 

qualidade do presidente, tratou dos bens e produtos químicos empregados nas atividades de 

exploração e produção de petróleo e de gás natural. Foi mantida a exigência fiscal, impondo a 

glosa dos créditos de ICMS, no entanto, pode-se inferir que começa a surgir dentro do Conselho 

de Fazenda nova posição, embora ainda minoritária, no sentido de confirmar a evolução do 

direito tributário quanto ao regime de crédito físico. Veja-se o excerto abaixo, retirado do voto 

divergente da Conselheira Raisa Catarina Alves: 

Permito-me discordar do voto proferido pelo Nobre Relator, o que faço com base nas 
razões a seguir aduzidas.  

                                                           
666 BRASIL. Conselho Fazendário do Estado da Bahia. Acórdão CJF nº 0319-11/16. Relator: Conselheiro Paulo 

Danilo Reis Lopes. Salvador/BA. J. em: 16/12/2016. Disponível em: < 
http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/consef/2016%20ac%C3%B3rd%C3%A3os%20c%C3%A2maras/A-0319-
11.16.pdf#search=%220055-06/16%22 >. Acesso em: 20 abr. 2017. 

667 ______. Acórdão CJF nº 0355-11/13. Relator: Conselheiro Eduardo Ramos de Santana. Salvador/BA. J. em: 
07/11/2013. Disponível em: < 
http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/consef/2013%20ac%C3%B3rd%C3%A3os%20c%C3%A2maras/A-0355-
11.13.pdf#search=%220355-11/13%22>. Acesso em: 20 abr. 2017. 
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É amplamente reconhecida a evolução do direito ao crédito fiscal relativo à 
utilização de produtos intermediários que, mesmo não integrando o novo produto, 
forem consumidos e/ou desgastados no processo de industrialização.  
Assim, no estabelecimento industrial, todos os insumos (matéria-prima, materiais 
intermediários e de embalagem) geram direito ao crédito, ainda que não integrem o 
produto final, bastando para isso que concorram direta e necessariamente para o 
produto porque utilizado no processo de fabricação, nele se consome. 
 

Para a PGE o princípio da não cumulatividade do ICMS visa a impedir a tributação em 

cascata, relativamente aos produtos adquiridos para serem revendidos ou utilizados na produção 

com incorporação ao produto. Consequentemente, não haveria como se falar em crédito fiscal 

vinculado à aquisição de materiais consumidos no estabelecimento ou usados em contínuas 

operações de industrialização do produto final. Destaca, ainda, que o legislador constituinte 

adotou o regime de crédito físico, conforme esposado na jurisprudência do STF. 

A Colenda 1ª CJF converteu o processo em diligência fiscal para identificar a 

participação e a função de cada produto nos processos de exploração e de extração do petróleo. 

O resultado foi um extenso relatório com a indicação da aplicação de cada produto nas fases de 

pesquisa, de perfuração do poço, de manutenção, de prospecção do óleo, de tratamento da água, 

de armazenamento do óleo e do envio à refinaria. 

No relatório técnico, foi descrito todo o processo de localização da jazida, precedido de 

estudos sísmicos, da perfuração com brocas e tubos e da prospecção do petróleo, sendo, 

posteriormente, transportado por dutos até uma base receptora onde são adicionados 

emulsificantes para separar o óleo da água. Em seguida, o petróleo é canalizado para grandes 

tanques onde são acrescentados aditivos e bactericidas. 

Ficou consignado, também, que o petróleo não é fabricado e, sim, extraído, devendo ser 

feito de forma que o óleo fique o mais limpo possível de impurezas. Embora alguns produtos 

entrem em contato eventual com o óleo e os demais sejam adicionados à água, ao final são 

separados de forma a se obter o petróleo da melhor qualidade, sendo os resíduos da água 

eliminados no processo de refino. 

Ante as informações técnicas, o conselheiro relator, seguido pela maioria (com voto de 

qualidade do presidente), reconheceu a complexidade da questão. Não obstante, concluiu que, 

diante do exposto, os bens objeto da autuação668, por não se incorporarem ao produto final e 

                                                           
668 Os materiais empregados na perfuração (fluídos, cimento, inibidores de argila etc.), na fase pré-operacional, 

como indicado no item “b” da conclusão do parecerista da ASTEC, na sua utilização não entram em contato nem 
com a água, nem com o petróleo que é o produto da lavra, e consequentemente, não pode ser admitido o seu 
crédito (RICMS/97, art. 93, §1º, II). Da mesma forma os bactericidas (tratamento da água), inibidores de 
corrosão, de incrustação, sequestrantes de gás (H2S) e de oxigênio, têm como função básica proteger os ativos 
empregados na extração, evitando corrosão, incrustação, evitar formação de colônias de bactérias, também, se 
trata de material de uso ou consumo e não gera direito a crédito fiscal do ICMS. 
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por não serem consumidos imediata e integralmente no processo produtivo, caracterizam-se 

como materiais de uso ou consumo e não geram direito ao crédito. Dessa forma, foi mantida a 

decisão a quo. 

 

8.5. Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul 

 

A Segunda Turma do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do Rio 

Grande do Sul (TARF), em apreciação do recurso interposto por empresa do segmento de refino 

de petróleo, exarou o Acórdão 485/16669 que, por unanimidade de votos, confirmou a glosa de 

créditos de ICMS na aquisição de bens do ativo permanente, por classificá-los como materiais 

de uso ou consumo e bens alheios à atividade do estabelecimento. 

 O caso refere-se à compra de manoboias, equipamentos utilizados na movimentação e 

na descarga de petróleo do navio (no porto) até as unidades de produção da refinaria, bem como 

à aquisição de estruturas metálicas (chapas e placas de aço) destinadas à construção das 

unidades de produção e, por fim, à licença de uso de softwares para controle das atividades 

operacionais. 

Na mesma direção dos julgados dos Tribunais Administrativos dos Estados da Bahia, 

Minas Gerais e do Rio de Janeiro, o TARF gaúcho, no acórdão em tela, consignou que a 

“imprescindibilidade de determinado itens para consecução da atividade econômica não é 

parâmetro suficiente para averiguar a garantia do direito a crédito”. Concluiu o Relator que 

“pode haver, como de fato há, em qualquer setor produtivo, itens imprescindíveis para a 

consecução da atividade econômica, mas que, se forem destinados a uso ou consumo, não 

assegurarão direito ao crédito, porque é assim a configuração legal do imposto”. (grifo nosso). 

                                                           
Também, o material utilizado em laboratório objetiva controlar a qualidade de contaminação e proteção 
ambiental. Já os solventes, detergentes concentrados (lavador químico) são utilizados na limpeza de 
equipamentos e poços, sendo característicos materiais de uso. Alguns outros produtos objeto da autuação são 
característicos de uso e consumo (vide fls. 1876/1879), a exemplo de óleos lubrificantes (utilizados nas 
máquinas), carga, detonadores e espoletas elétricas, explosivos e emulsão (utilizados na fase de pesquisa), 
removedores de sujeiras (Biodex), nitrogênio industrial (inertização, evitar explosão), acetileno (solda de 
acessórios de aço), disjuntor (material elétrico) e gás freon (ar condicionado).  
Por fim, existem alguns produtos que entram em contato direito com o produto final, a exemplo dos 
desemulsificantes, que têm “função de quebrar a emulsão óleo/água nos separadores de estágio da produção” 
(DWP 140 N - vide demonstrativo da autuante à fl. 1837 e Parecer ASTEC à fl. 1820). Só que apesar de entrar 
em contato com o petróleo bruto extraído (misturado com água), emulsificando a separação do petróleo da água, 
ele é retirado juntamente com a água, que é retratada e injetada no poço. Logo, conforme entendimento 
manifestado pela PGE/PROFIS, o produto é utilizado de forma continuada na produção, mas “não incorpora ao 
produto objeto da cadeia subsequente de circulação econômica”, mesmo sendo essencial a sua produção. 

669 BRASIL. Tribunal Administrativo de Recurso Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão nº 485/16. 
Juiz Relator: André Luiz Barreto de Paiva Filho. Porto Alegre/RS. J. em: 17/08/2016. Disponível em: 
<http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=252913&inpCodDispositive=&inpDsKey
words=petrobras >. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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Quanto ao bem adquirido ser alheio à atividade do estabelecimento, o Relator reforça 

que há objeção expressa da lei ao crédito fiscal relativo à entrada de bens ou aos serviços 

recebidos que se destinem à construção, à reforma ou à ampliação do estabelecimento, 

atividades fora do campo de incidência da exação, portanto, alheias ao estabelecimento.  

Segundo o aresto em epígrafe, se acatado o crédito fiscal de bens dessa natureza, tornaria 

o tributo fonte de evidente quebra de neutralidade e de isonomia, com clara interferência 

indevida nas decisões econômicas.  

Conclui o Relator que os bens empregados na construção ou na reforma são alheios à 

atividade do estabelecimento, sendo o caso das "estruturas metálicas", as quais foram 

empregadas na obra de construção da Unidade de Hidrotratamento de Diesel (UHDT II) e, 

também, os analisadores que foram empregados na construção da nova unidade de 

Hidrodessulfurização de nafta (HDS). 

No tocante às monoboias, entendeu o Colegiado que tais ativos, por estarem associados 

ao transporte externo do petróleo, fora da área de produção da refinaria, devem ser classificados 

como bens alheios à atividade industrial. Consoante as alegações do contribuinte, os bens são 

empregados diretamente em sua operação, para movimentação da matéria-prima do porto até 

as unidades de produção da refinaria. 

O Relator aduziu no acórdão o fundamento da LC 87/96 e suas alterações posteriores, 

vinculando o direito ao crédito ao conceito da atividade do estabelecimento e não do 

contribuinte ou da empresa, tal como consta no §1º, do art. 20, da referida LC, mantendo a 

lógica do vínculo-causal de sua participação nas atividades para as quais concorre.  

Enfatiza, ainda, que não importa para o caso que tais bens possam ser imprescindíveis 

à atividade da refinaria, não significando que todos esses bens aplicados nas diversas etapas da 

cadeia econômica de circulação do petróleo e seus derivados possam eles gerar direito a crédito 

no estabelecimento do refinador. 

Por derradeiro, no caso das licenças de uso de softwares, segundo o contribuinte, 

específicos e essenciais ao funcionamento do processo produtivo, entendeu o Tribunal, após 

compulsar os itens glosados, tratar-se de glosa de licenças de softwares de mercado genéricos, 

os quais não ensejam direito ao crédito, pois são de uso do estabelecimento. 

No Acórdão de nº 679/16670, a Segunda Turma do TARF, por unanimidade dos votos, 

julgou procedente o lançamento do crédito tributário. Destaca-se a firme posição no sentido de 

prestigiar o regime de crédito físico (in verbis): 

                                                           
670 BRASIL. Tribunal Administrativo de Recurso Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão nº 485/16. 

Relator: Juiz Paulo Fernando Silveira de Castro. Porto Alegre/RS. J. em: 23/11/2016. Disponível em: 
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EMENTA: ICMS. AUDITORIA. CRÉDITOS FISCAIS ORIUNDOS DE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. INADMISSIBILIDADE. 
Constituem-se em materiais de uso e consumo as mercadorias adquiridas que não se 
integram ao produto final ou cujo consumo não resulte em completo desgaste 
perda total de suas propriedades em razão de ação direta e indispensável sobre 
a mercadoria produzida.  
Inviável o aproveitamento de créditos fiscais sobre aquisições de bens de uso e 
consumo dada a expressa previsão contida na LC nº 87/96, com sucessivas 
prorrogações através das LCs nºs 92/97, 99/99. 114/02, 122/06 e 138/10, cujo teor é 
reproduzido na legislação local. (grifo nosso). 

 
A contenda administrativa tratou do direito a neutralização do ICMS nas aquisições de 

paletas de madeiras, de abraçadeiras e de óleo diesel, todas empregadas na atividade econômica 

alimentícia. Em sua defesa, o contribuinte arguiu que as paletas têm relação direta com seu 

processo produtivo e comercial, na medida em que é necessário o acondicionamento das 

mercadorias produzidas, garantindo sua integralidade, até a entrega ao adquirente.  

Sustentou, ainda, o contribuinte, que as paletas sofrem rápido e acentuado desgaste em 

virtude das condições severas e adversas às quais são submetidas e, por se tratar de atividade 

do ramo alimentício, está obrigado pelas normas de segurança sanitária a trocar tais materiais 

frequentemente, assim são integralmente consumidos no processo produtivo. Dessa forma, 

arguiu estarem preenchidas as condições para enquadramento como produtos intermediários, 

apesar de não se incorporarem ao produto final. 

No mérito, a decisão a quo, em primeira instância, na análise da natureza e da utilização 

das mercadorias objeto da fiscalização, concluiu que, em todos os casos, não atenderam ao 

pressuposto normativo671 da integração, da agregação ou da incorporação ao produto final. 

Logo, foram enquadradas no conceito de uso e consumo do estabelecimento. 

No sobredito acórdão, o Relator reitera a posição da turma acerca da impossibilidade de 

aproveitamento de créditos fiscais decorrentes de aquisições de mercadorias que não se 

integram ao produto final ou cujo consumo não resulte em completo desgaste ou perda total de 

suas propriedades em razão de ação direta sobre a mercadoria produzida. Para reforçar a 

assertiva, o Relator cita excertos de outros acórdãos (in verbis): 

A menção à compensação do imposto devido em cada operação coloca o regime de 
compensação sob um influxo causalista, pois apontaria para a compensação do 
imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas operações que lhe 
são anteriores, ou seja, anteriores àquela operação isoladamente considerada. Isso 
representaria atribuir um encadeamento físico-causal a cada operação e ao regime 
de compensação, por consequência. O tipo de tributo resultante desse entendimento 
é retratado na literatura como do tipo produto bruto, em contraste ao tipo renda 
líquida [...] e tipo consumo[...]. 

                                                           
<http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=254597&inpCodDispositive=&inpDsKey
words=679/16>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

671 IN DRP nº 45/98, Titulo I, Capítulo V, Seção 2. 
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Resumindo, a orientação do princípio da não-cumulatividade não consiste na 
imprescindibilidade do insumo no processo produtivo, mas de seu enquadramento 
no regime lógico-físico-causal estabelecido. Nem mesmo a exigência de seu 
emprego como decorrência de normas de ordem não tributária tem o condão de 
alterar isso. Acórdão nº 1171/14, excerto do voto-líder proferido pelo relator 
designado, eminente Juiz Dr. Antônio Ricardo Vasconcellos Schmitt. (grifo nosso). 
 

É preciso constar que o Conselho Pleno, no Acórdão nº 026/16672, julgou, por maioria 

dos votos, favorável à exigência fiscal fundada na compensação indevida do ICMS. No recurso 

extraordinário, o contribuinte defendeu que os insumos utilizados para composição das 

mercadorias produzidas, materiais de embalagem e os produtos intermediários, cujos créditos 

foram apropriados, embora não integrassem o produto alimentício fabricado, constituem 

elementos indispensáveis à produção e nela foram inteiramente consumidos, atendidas às 

exigências das normas sanitárias que regem a atividade de fabricação de rações animais. 

A empresa sustentou, ainda, que não se pode equiparar produto intermediário, em razão 

dos traços comuns, com os bens de uso ou consumo, já que ambos não integram o produto final, 

sob pena de ferir-se o princípio da não cumulatividade. Sublinha que a expressão "consumida" 

há de ser entendida como a perda das propriedades físicas e químicas ocorridas em virtude do 

contato com o produto em fabricação, suficiente para tornar os produtos intermediários 

imprestáveis para a finalidade a que se destinam originalmente. 

 Os créditos glosados decorrem da aquisição de óleo diesel, de produtos de limpeza, de 

desinfecção, de sanitização, de esterilização de máquinas, de soda cáustica, de produtos 

utilizados no tratamento da água, de materiais utilizados em análise de laboratório e de peças 

de reposição. 

A decisão a quo da 1ª Câmara673, proferida pela maioria dos votos, com voto de 

qualidade do presidente, tem sua ementa colacionada: 

ICMS. CRÉDITO RELATIVO A MATERIAL DE USO OU CONSUMO. 
PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 
O sistema de créditos previsto na Constituição não é o dito financeiro, 
correspondente aos tributos de valor agregado do tipo consumo, mas o físico, dos 
tributos do tipo produto bruto, única maneira de interpretar a menção que faz o 
dispositivo ao imposto cobrado nas operações anteriores, remetendo a um 
encadeamento lógico-físico-causal das operações. 
Os itens reconhecidos na decisão judicial não obedecem, em sua maior parte, a essa 
orientação. E aqueles que são consumidos no processo de obtenção do produto final, 
usados na análise de laboratório, não atuam sobre a mercadoria, pois são 

                                                           
672BRASIL. Tribunal Administrativo de Recurso Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão nº 26/16. 

Relator: Juiz Paulo Fernando Silveira de Castro. Porto Alegre/RS. J. em: 17/03/2016. Disponível em: < 
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=247151&inpCodDispositive=&inpDsKeyw
ords=0026/16 >. Acesso em: 22 abr. 2017.  

673 BRASIL. Tribunal Administrativo de Recurso Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão nº 1156/14. 
Relator: Juíz Antônio Ricardo Vasconcellos Schmitt. Porto Alegre/RS. J. em: 10/12/2014. Disponível em: < 
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=235340&inpCodDispositive=&inpDsKeyw
ords=Acórdão  AND 1156/14 >. Acesso em: 22 abr. 2017. 



247 

descartados. Assim, não havendo incidência posterior sobre o produto em relação ao 
qual são consumidos, também não se enquadram tais insumos no encadeamento 
lógico-causal da não-cumulatividade. 
Precedentes específicos - acórdãos 885/13, 287/14 e 265/11 da 1ª Câmara e 431/11 
da Segunda Câmara. 
Recurso a que se nega provimento com voto de desempate do Presidente. 

 

 Em voto divergente, o Juiz Relator concluiu pela legitimidade dos créditos relativos à 

aquisição de produtos utilizados na limpeza, na desinfecção, na sanitização e na esterilização 

de máquinas, de produtos para tratamento de água e de materiais utilizados em análises de 

laboratório. 

De outra parte, no recurso superior, o Juiz Relator do Conselho Pleno concluiu pela 

improcedência dos créditos, informando que a regulação do antigo ICM, mantida para o ICMS, 

pela edição do Convênio ICM 66/88, vinculou o crédito ao regime físico. Por sua vez, a LC nº 

87/96 ampliou o direito ao crédito para outras operações, como os bens destinados ao ativo 

permanente e ao uso ou consumo, sem, no entanto, adotar de modo mais abrangente o regime 

de créditos financeiros, mantendo a tradição pátria que vincula o crédito fiscal do ICMS à 

integração das mercadorias adquiridas ao produto final. 

Concluiu o Relator que os produtos de limpeza, de desinfecção, de sanitização e de 

esterilização de máquinas e de tratamento de água, bem como os materiais para análises de 

laboratório, ainda que, de alguma forma, utilizados no processo industrial, não têm aplicação 

direta no produto final nem tampouco integram as mercadorias produzidas. 

Em voto destacado, devido à divergência, a Juíza do Conselho Pleno, Luana Bernardino 

Noronha, julgou favorável ao contribuinte a fim de que prevaleçam as razões expostas no voto 

divergente do Juiz Relator da 1ª Câmara (a quo), que concedeu provimento parcial ao recurso 

voluntário para reconhecer o crédito dos citados produtos, uma vez que poderiam ter sido 

utilizados no processo industrial, situação que não restou esclarecida nos autos. 

A Conselheira, após percorrer os artigos 20, 21 e 33 da LC nº 87/96, arrematou a questão 

reiterando que, por produto intermediário, compreende-se aquele que, aplicado diretamente na 

industrialização, integra o produto final ou que, embora não se incorporando ao novo produto, 

é consumido no processo fabril. É necessário, então, distinguir os produtos efetivamente 

consumidos no processo industrial (geram direito ao crédito) daqueles destinados para uso ou 

consumo do próprio estabelecimento (não geram direito ao crédito).  



248 

Impende mencionar o Acórdão nº 027/16 do Conselho Pleno674, que negou 

provimento, por maioria dos votos, ao recurso extraordinário do contribuinte confirmando o 

auto de infração relativo à glosa de crédito de produtos consumidos no processo produtivo em 

cumprimento às exigências sanitárias. Em apertada síntese, infere-se que os produtos de 

limpeza e de desinfecção e de tratamento de água675, considerados bens destinados ao uso ou 

consumo, já que não se integram ao produto final e não são aplicados diretamente no processo 

fabril. 

O Juiz Relator manifestou entendimento de que haveria razões outras, não de ordem 

estritamente tributária, que poderiam justificar a utilização de tais produtos no processo de 

fabricação, para se obter um produto com outras e melhores especificações, capaz, assim, de 

atender à demanda dos consumidores mais exigentes. 

No exame dos julgados, extrai-se a inequívoca assertiva de que as razões do decisum 

passaram ao largo de perquirir a essencialidade dos produtos à atividade-fim do contribuinte. 

As decisões de mérito tiveram como pedra de toque averiguar se foram preenchidas as 

exigências do crédito físico. 

8.6. Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais do Estado de Pernambuco (TATE) 

 

O Pleno do Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais do Estado de Pernambuco 

(TATE), no Acórdão TATE 00.563/10-2676, decidiu, por unanimidade dos votos, favorável a 

pretensão fiscal. O contribuinte apresentou laudo técnico informando a utilização dos produtos 

em seu processo industrial.  

No mérito, a Egrégia Corte decidiu que à luz da legislação estadual677, somente constitui 

crédito o imposto destacado na nota fiscal de aquisição de mercadoria utilizada no processo 

industrial quando consumida no curso do processo fabril ou integrada ao produto. Por consumo 

no processo de industrial, entende-se o contato físico do bem com o produto final e, em 

                                                           
674 BRASIL. Tribunal Administrativo de Recurso Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão nº 27/16. 

Relator: Juiz Nelson Reschke. Porto Alegre/RS. J. em: 17/03/2016. Disponível em: < 
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=252991&inpCodDispositive=&inpDsKeyw
ords=USO AND CONSUMO>. Acesso em: 22 abr. 2017.  

675 Desencrustante, detergentes diversos, hipocloreto e hidróxido de sódio, soda cáustica escama, cloreto férrico, 
floculante polyfloc, policloretos, kit reagente etc. 

676 BRASIL. Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais do Estado de Pernambuco. Acórdão nº 015/2015(12). 
Relatora: Julgador Marconi de Queiroz Campos. Recife/PE. J. em: 06/08/2015. Disponível em: 
<https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/TATE/Acordaos%20%20Primeira%20Turma/Á%20PARTIR%20DE%
202013%20-%20PLENO.pdf>. Acesso em: 24 abril 2017. 

677Decreto Estadual nº 14.876/91, art. 32, IV. 
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decorrência desse contato ou ação exercida pelo bem sobre o produto, sofra alterações de tal 

monta a ponto de perder suas propriedades. 

No Acórdão nº 0020/2017(01), o Pleno decidiu, por unanimidade dos votos, em 

desfavor do contribuinte, julgando indevida a apropriação de crédito fiscal de ICMS sobre 

energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial que não possui medidores distintos, um 

para o processo de industrialização e outro para as demais atividades, nem tampouco laudo 

técnico que afirme o montante de energia elétrica utilizada no processo fabril. 

O Acórdão nº 0087/2013(09)678, da 5ª Turma de Julgamento, tratou do recurso contra 

o lançamento fiscal que impôs a glosa de crédito de produtos intermediários que, de acordo 

com o fisco, têm natureza de material de uso ou consumo, pois não são empregados no processo 

produtivo da atividade de bebidas. A Colenda Turma entendeu que os bens intermediários, 

assim classificados pelo contribuinte, seriam destinados ao ativo permanente e, também, ao uso 

ou consumo do estabelecimento, exceto em relação ao uso das etiquetas pertinentes ao emprego 

na rotulação de materiais comercializáveis, com a identificação de Pepsi Cola Light bag in e 

Sukita bag in box. 

A turma julgadora indicou como integrantes do ativo imobilizado os quadros de topo 

plástico, as barracas de eventos e as caixas térmicas. Não obstante, os produtos químicos, 

utilizados na higienização e na limpeza dos equipamentos, das máquinas e dos vasilhames, em 

cumprimento às exigências da Anvisa, foram classificados como material de uso ou consumo. 

A Corte ponderou que as regras da agência reguladora não se referem ao consumo dos produtos 

como integrantes da composição final industrial.  

O Conselheiro Relator destacou que, na análise dos ingredientes das cervejas e 

refrigerantes estampados em suas embalagens, não se observa constarem dos produtos ácido 

fosfórico, ácido nítrico, ácido clorídrico, detergentes, lubrificante de esteira, soda cáustica, 

sulfato de alumínio, terra infusória, logo legítima é a glosa do crédito. 

Por derradeiro, verifica-se no acórdão 0082/2016(02)679 da 4ª Turma de Julgamento, 

que restou reconhecida a ilegitimidade dos créditos lançados na escrita fiscal do contribuinte 

                                                           
678 BRASIL. Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais do Estado de Pernambuco. Acórdão nº 0087/2013 

(09). Relator: Julgador Normando Santiago Bezerra. Recife/PE. J. em: 06/06/2013. Disponível em: 
<https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/TATE/Acordaos%20%20Primeira%20Turma/Á%20PARTIR%20DE%
202013%20-%20PLENO.pdf>. Acesso em: 24 abril 2017. 

679______. Acórdão nº 0082/2016 (02). Relator: Julgador Marconi de Queiroz Campos. Recife/PE. J. em: 
09/03/2017. Disponível em: < 
https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/TATE/Acordo%20Inteiro%20Teor/ACÓRDÃO%204ª%20TJ%20082_2
016(02).pdf#search=2014%2E000006443562%2D39>. Acesso em: 24 abril 2017.  
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referente ao combustível consumidos nos veículos da empresa para movimentação interna dos 

produtos industrializados e no transporte para entrega das mercadorias aos clientes.  

O Conselheiro Relator arguiu que o contribuinte não tem, dentre as atividades fim 

(extração de gesso e caulim), a prestação de serviço de transporte, logo, o direito ao crédito se 

restringe às aquisições de combustível utilizado no processo de produção. Dessa forma, o 

combustível não foi classificado, para efeito de crédito de ICMS, como produto intermediário. 

Concluiu o Relator, seguido por unanimidade, que o combustível somente ensejará 

direito a crédito quando utilizado diretamente na linha de produção, não sendo esse o caso da 

empresa, que utiliza a empilhadeira, o trator e o caminhão em linhas marginais à produção. 

O Tribunal Pleno, em solução de consulta, já tinha expedido o Acórdão nº 

0004/2009(03)680, no qual apreciou questão semelhante. No exame do caso, decidiu pela 

vedação ao crédito do ICMS na aquisição de combustíveis sob os argumentos que (i) o 

contribuinte desenvolve a atividade de comercialização; (ii) o contribuinte não é prestador de 

serviço de transporte e (iii) a entrega gratuita das mercadorias a clientes é ato de liberalidade 

do contribuinte.  

Dessa forma, não há a mínima dúvida de que o tribunal administrativo pernambucano, 

para efeito da não cumulatividade do ICMS, tem firme jurisprudência concentrada na 

sistemática do regime de crédito físico. 

 

8.7. Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Amazonas 

 

O Conselho de Recursos Fiscais (CRF) do Estado do Amazonas, no Acórdão nº. 

008/2016 da Primeira Câmara de Julgamento, em que pese não ser o mérito do litígio, 

sublinhou681 que a Constituição Federal assegurou ao contribuinte o direito ao crédito do 

ICMS682 na compra de derivado de petróleo, visto ter natureza de insumo para a geração de 

energia elétrica nas usinas térmicas.  

O Estado do Amazonas está inserido na denominada Zona Franca de Manaus (ZFM), 

região do País com notória política fiscal concentrada em incentivos e desonerações tributárias 

                                                           
680 BRASIL. Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais do Estado de Pernambuco. Acórdão nº 0004/2009 

(03). Relatora: Julgadora Ângela Carolina Cysneiro. Recife/PE. J. em: 14/01/2009. Disponível em: < 
https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/TATE/Acordos/1998%20à%202012%20PLENO%20ATUALIZADO%2
0EM%2019.10.2016.pdf> Acesso em: 24 abril 2017. 

681 BRASIL. Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Amazonas. Acórdão nº 008/2016. Relator: Conselheiro 
Athaydes Mariano Félix. Manaus/AM. J. em: 17/02/2016. Disponível em: 
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/publico/anexos/acordaos/Camara01-16/Ac1-2016-008.htm>. Acesso em: 26 
abril 2017. 

682 CRFB/88, art. 155, II, §2º, I. 
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no âmbito federal e estadual. O modelo ZFM abrange os Estados da Amazônia Ocidental (Acre, 

Amazonas, Rondônia e Roraima) e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá. Os incentivos 

fiscais destinados às empresas industriais e agroindustriais constituem-se em crédito estímulo, 

em diferimento, em isenção, em redução de base de cálculo e em crédito fiscal presumido do 

ICMS, nos termos da legislação vigente683. 

Nesse cenário, os litígios administrativos ganham novos contornos, pois o mérito gira 

em torno do enquadramento dos bens como produtos industrializados ou destinados ao ativo 

permanente para utilização no processo produtivo, visando à aplicação dos incentivos fiscais. 

 Vejamos o Acórdão 128/2016, exarado pela Primeira Câmara de Julgamento684, 

que negou provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, por não ter 

comprovado que os bens adquiridos (cabos de alumínio C A A) foram destinados ao processo 

industrial, sendo devido o ICMS (diferencial de alíquota) objeto do auto de infração.  

O contribuinte, do ramo de atividade de geração de energia elétrica, arguiu que os bens 

foram destinados ao ativo permanente, para utilização direta e exclusiva em seu processo 

produtivo. Afirmou que, para a regular execução da obra das subestações e da linha de 

transmissão, além dos equipamentos, das máquinas, das partes e das peças, são necessários os 

cabos de alumínio e as torres de linha de transmissão. Apresentou na defesa os registros 

contábeis em observância ao Manual de Contabilidade de Serviço Público de Energia Elétrica, 

expedido pela Aneel.  

A Conselheira Relatora, em análise das provas, manifestou entendimento afirmando que 

os registros contábeis estavam incompatíveis com a realidade fática apontada na defesa, 

aduzindo que estavam incompreensíveis, não conseguindo identificar nenhum dado referente à 

nota fiscal que deu origem à ação fiscal. 

Em outro julgado, no Acórdão nº 094/2016685, a Primeira Câmara deu provimento ao 

recurso voluntário do contribuinte, referente ao pedido de restituição de ICMS (diferencial de 

alíquota) na entrada de bem do ativo permanente destinado ao processo produtivo sujeito à 

isenção do imposto. Ficou comprovado na diligência in loco efetuada pela autoridade fiscal que 

                                                           
683 Convênio nº ICM nº 65/88, Lei Complementar Estadual nº 79/97, art. 8º, inciso X e o RICMS/99, art. 4º, incisos 

X e XI. 
684 BRASIL. Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Amazonas. Acórdão nº 128/2016. Relatora: Conselheira 

Eva Simone Tuma Chã. Manaus/AM. J. em: 21/12/2016. Disponível em: 
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/publico/anexos/acordaos/Camara01-16/Ac1-2016-128.htm >. Acesso em: 26 
abril 2017. 

685 BRASIL. Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Amazonas. Acórdão nº 94/2016. Relatora: Conselheira 
Eva Simone Tuma Chã. Manaus/AM. J. em: 31/08/2016. Disponível em: 
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/publico/anexos/acordaos/Camara01-16/Ac1-2016-094.htm>. Acesso em: 26 
abril 2017. 
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os bens foram destinados como partes de uma máquina de sopro, adquirida para a produção de 

garrafas pet, destinada ao ativo permanente do processo produtivo. 

Em exame do direito ao crédito de ICMS incidente nas aquisições insumos vinculados 

à prestação de serviços de transporte, a Primeira Câmara, nos Acórdãos nº 59 e 60/2016686, 

deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ratificando o direito ao crédito na 

aquisição de óleo lubrificante e combustíveis consumidos na prestação de serviço de transporte. 

Na apreciação do conteúdo e do alcance do conceito de insumo de produção, a Segunda 

Câmara, nos Acórdãos nº 117 e 118/2016687, julgou procedente o recurso voluntário do 

contribuinte para anular a exigência fiscal, reconhecendo que o produto comercializado 

preenchia a condição de insumo do estabelecimento adquirente688. No deslinde do litígio, a 

Corte Administrativa mencionou doutrina especializada, in verbis:  

No Dicionário de Direito Tributário, de autoria de Hugo de Brito Machado e Schubert 
de Farias Machado (Ed. Atlas – 2011), insumos “são as coisas utilizadas na 
fabricação de um produto industrializado. A palavra tem um sentido genérico, 
abrangendo as matérias-primas, os materiais secundários, materiais de embalagem 
e tudo o mais que seja utilizado para a fabricação de um produto industrializado”. 
Já o bem de consumo seria aquele destinado ao consumo no âmbito da empresa a que 
pertence. Distingue-se do bem de uso porque ao ser utilizado desaparece, deixa de 
existir. Exemplos de bens de consumo são os denominados materiais de expediente, 
como o papel e as fitas para máquina de escrever nos escritórios, ou os cartuchos de 
tinta utilizados nas impressoras comandadas por computadores.  
 

O Conselheiro Relator concluiu que o conceito de insumos vincula-se aos elementos 

ligados diretamente à fabricação do bem ou à prestação de serviço, ligados à atividade-fim. Em 

outros termos, é tudo aquilo que é usado no processo de produção, agregando ou não ao que 

está sendo produzido. Já os bens de uso ou consumo são utilizados nas atividades comerciais, 

administrativas ou operacionais, que não se agregam fisicamente ao que está sendo produzindo. 

Nota-se que o tribunal administrativo amazonense manifestou, embora de forma tímida, 

posição atinente ao direito restritivo ao crédito do ICMS pelo regime físico, que autoriza o 

creditamento no caso de mercadoria comercializada e, também, empregada na integração do 

produto final ou consumida no processo de industrialização. 

 

8.8. Conclusões Parciais 

 

                                                           
686______. Acórdão nº 59 e 60/2015. Relator: Conselheiro Athaydes Mariano Felix. Manaus/AM. J. em: 

17/06/2015. Disponível em:<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/crf/busca.do>. Acesso em: 26 abril 2017. 
687BRASIL. Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Amazonas. Acórdão nº 117 e 118/2016. Relator: 

Conselheiro Túlio Sérgio de Sousa Pinheiro. Manaus/AM. J. em: 13/12/2016. Disponível 
em:<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/crf/busca.do>. Acesso em: 26 abril 2017. 

688As operações de saídas de mercadorias com destino a ZFM estão amparadas pela não incidência do ICMS 
prevista na LC Estadual nº 19/97, art. 8º, X c/c o Decreto-Lei 288/67, art. 4º. 
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Ante o exposto, é forçoso consignar que as evidências obtidas a partir dos fundamentos 

das decisões que formam a jurisprudência dos Tribunais Administrativos, desde a vigência do 

DL nº 406/64 e do Convênio ICM 66/88, tem suporte no regime de crédito físico. 

Não há sinal de mudança jurisprudencial, mesmo diante do atual quadro normativo 

consolidado pela LC nº 87/86 – regime de crédito financeiro. Há de se pontuar tímidos 

precedentes do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo no sentido de reconhecer que o 

consumo do bem dentro do processo produtivo é suficiente para assegurar o direito ao crédito.  

Constatou-se que, de modo geral, o conteúdo, o sentido e o alcance conferidos, pelos 

Tribunais Administrativos, à norma da não cumulatividade estão adstritos ao regime de crédito 

físico, ou seja, é exigida a incorporação total ou parcial do bem ao produto final, ou o consumo, 

de forma imediata e integral no processo produtivo. 

Esse cenário não encontrará eco na jurisprudência formada no STJ, no tocante aos fatos 

imponíveis praticados a partir da promulgação da LC nº 87/96. Assim, o CAPÍTULO IX é 

destinado a investigar as decisões das cortes superiores STF e o STJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

CAPÍTULO IX - JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES 
 

“Precedentes são decisões anteriores que funcionam como modelos para decisões 
futuras. Aplicar lições do passado para solucionar problemas presentes e futuros é um 
elemento básico da racionalidade humana”. (MacCORMICK; SUMMERS, 1997). 

 

Com o intento de promover corte metodológico à pesquisa dos julgados das Cortes 

Superiores foram estabelecidas as seguintes delimitações:  

(i) Supremo Tribunal Federal (STF) – interpretação e aplicação do comando constitucional da 

não cumulatividade do ICMS;  

(ii) Superior Tribunal de Justiça (STJ) – eficácia das normas infraconstitucionais e o regime de 

crédito colhido pela LC nº87/96 e suas alterações posteriores;  

(iii) Manifestações dos Tribunais Superiores a respeito dos limites semânticos para o conceito 

jurídico-tributário de insumo de produção (matérias-primas e produtos intermediários), bens 

destinados ao ativo permanente e de uso ou consumo689. 

Antecipa-se que a orientação predominante na Suprema Corte acerca do postulado 

constitucional da não cumulatividade é consistente com o regime de crédito físico. O STF, 

desde a promulgação da CRFB/1988, produziu robusta jurisprudência que consolida o 

entendimento do colegiado no tocante ao conteúdo material da citada norma jurídica. 

 De acordo com o Pretório Excelso, a norma supralegal optou pelo regime de crédito 

físico como núcleo material mínimo. Significa afirmar que o Diploma Maior predica, para 

efeito de dedução do ICMS cobrado nas operações anteriores, o crédito somente nos casos de 

bens adquiridos para venda ou consumidos no processo industrial de forma integral e imediata, 

ou que incorporem o produto final, em saídas subsequentes tributadas.  

Sem embargo, a Corte Suprema reconheceu, contudo, a outorga constitucional de 

competência ao legislador complementar para, a seu critério, ampliar o núcleo mínimo e, assim, 

introduzir regime de creditamento mais abrangente. Em sentido oposto, poderá, também, 

reduzi-lo até o limite mínimo assegurado pela Carta da República, respeitadas as garantias 

constitucionais do contribuinte (anterioridade)690. 

Portanto, em síntese, salvo eventual mudança da jurisprudência do Supremo, o que 

reputamos remota, sopesada ainda atual crise fiscal e financeira que afeta o orçamento dos 

                                                           
689 O STF, no julgamento do RE nº 71.758, enfatizou que a fixação de limites semânticos para os conceitos 

jurídicos é necessária para a subsistência do sistema tributário, tendo esclarecido, na decisão do RE nº 70.213, 
que há núcleos semânticos mínimos concernentes à conceituação de produto industrializado e de processo 
industrial. 

690 CRFB/88, art.150, III, “b”. 
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Estados-membro, a não cumulatividade positivada pelo legislador originário prestigiou o 

núcleo mínimo ao adotar o modelo IVA tipo produto bruto, não permitido, assim, o crédito nas 

aquisições de bens destinados ao ativo permanente e ao uso ou consumo do estabelecimento. 

9.1. Supremo Tribunal Federal (STF) 
 

Em 23 de setembro de 2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou pedido de 

concessão de medida acauteladora na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.325-0/DF no 

tocante às limitações ao crédito de ICMS veiculadas pela LC nº 102/00691. No mérito, ainda que 

não definitivo, o Pretório Excelso decidiu por não existir ofensa à norma constitucional da não 

cumulatividade. 

Como já referido, a Suprema Corte firmou orientação de que a escolha do poder 

constituinte, ao prescrever a norma jurídica da não cumulatividade, foi pelo que a doutrina 

denominou de regime de crédito físico. O Colendo Tribunal reconheceu que a LC nº 87/96, ao 

permitir o crédito do imposto sobre bens do ativo permanente, de uso ou consumo e de energia 

elétrica, introduziu novo regime jurídico – crédito financeiro. De sorte que se tornaram 

legitimas as restrições impostas pela LC nº 102/00, que postergaram parte das benesses 

outorgadas pela LC nº 87/96.  

Dos votos condutores dos Ministros CARLOS VELLOSO e ILMAR GALVÃO, 

respectivamente, podem-se assimilar algumas lições atinentes à matéria constitucional: 

VOTO DO MINISTRO ILMAR GALVÃO 
[...]  
O dispositivo [Constitucional], [...], comporta interpretações várias que levam a 
critérios diversos de compensação, segundo o sentido que seja emprestado à expressão 
“cobrado nas anteriores”, que pode ser entendimento como operações anteriores 
alusivas à mesma mercadoria; operações anteriores alusivas à mercadoria e aos 
insumos que entraram em sua composição; e, ainda, quaisquer operações anteriores 
que houverem sido tributadas. 
[...] 
Optou o legislador complementar, portanto, por novo critério – por igual, não 
incompatível com a norma do inciso I do § 2º do art. 155 da CF – admitindo o crédito 
pronto e pleno do imposto incidente sobre a operação de aquisição dos bens destinados 
ao uso ou consumo e ao ativo permanente do estabelecimento. 
[...] 
Na conformidade das razões acima exposta, a nova lei complementar veio alterar, por 
esse modo, legitimamente, o regime da compensação do tributo, que não restou 
fixado, de maneira inequívoca, no inciso I do § do art. 155 da CF. 
 [...] 

                                                           
691 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.325-0/DF. 

Relator: Ministro Marcos Aurélio de Melo. Brasília. J. em: 23/9/2004. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2
325%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2325%2EACMS%2E%29&base=baseAcord
aos&url=http://tinyurl.com/assaut4>. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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Nada impede, pois, que, uma vez fixado um critério, venha ele a ser alterado para 
fim de ajuste à realidade, como aconteceu, sem prejuízo, é óbvio, do respeito ao 
direito adquirido à apropriação dos créditos em referência.  
[...] 
Meu voto, portanto, com a vênia do eminente Relator, indefere a medida cautelar. 
(grifo nosso). 
 
VOTO DO MINISTRO CARLOS VELLOSO 
[...]  
A cláusula constitucional mencionada [art. 155, §2º, I] está-se a ver, não adota o 
crédito financeiro [bens do ativo permanente e de uso e consumo], mas o crédito 
físico. Compensa-se, está no dispositivo constitucional mencionado, “o que for devido 
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 
o montante cobrado nas anteriores”. Ora, falando a Constituição em “operação relativa 
à circulação de mercadorias”, tem-se a idéia de bens que são objeto de operação 
decorrente da circulação de mercadoria, vale dizer, mercadoria objeto de circulação, 
mercadorias ou bens que são comprados e vendidos, bens e mercadorias que circulam.  
[...] 
Assim posta a questão, forçoso é convir que foi a Lei Complementar nº 87/96 que 
permitiu o crédito relativo à entrada de bens destinados ao consumo e ao ativo 
permanente, permitindo a adoção do crédito financeiro. Em suma: cabe à lei 
complementar disciplinar o regime de compensação do imposto (C.F., art. 155, §2º, 
XII, “c”).  
Fê-lo, então, a Lei Complementar 87/96, permitindo o crédito financeiro. Ora, se é 
na lei complementar que estava a possibilidade do crédito financeiro e não na 
Constituição, lei complementar subsequente poderia alterar a antecedente. E foi 
o que aconteceu: a Lei Complementar nº 87/96 simplesmente foi alterada pela Lei 
Complementar nº 102/2000. 
Do exposto, com vênia do eminente Ministro Relator [MARCO AURÉLIO DE 
MELO] acompanho o voto do não menos eminente Ministro Ilmar Galvão. (grifo 
nosso).  

 

Dessa maneira, haja vista a previsão constitucional, cumpre a lei complementar 

disciplinar o regime de neutralização do imposto692. O que foi adimplido pela Lei Kandir (LC 

nº 87/96), ao regular a matéria e prescrever o sistema crédito financeiro. Por conseguinte, é fácil 

deduzir então que, se a LC nº87/96 foi o veículo normativo que permitiu o amplo creditamento 

do imposto, a LC subsequente poderá alterá-la, observadas as garantias constitucionais. Foi o 

que fez a LC nº 102/00, e assim compreendeu a Corte Suprema do País. 

Vale, portanto, asseverar que, em razão da LC nº 102/00, foi mitigado o regime de 

crédito financeiro, originalmente previsto pela LC nº 87/96, dado que, há restrições e 

postergação da apropriação do crédito de material de uso ou consumo desde 1º/01/2001, data 

da eficácia da LC nº 102/00 (anterioridade), atualmente previstos para 1º/01/2020.  

É pertinente, assim, um resumo do ponto abordado para fixar a compreensão: 

(i) bens destinados ao ativo permanente: o crédito imediato conforme redação original. Após 

a alteração legal passou para razão de 1/48 avos; 

                                                           
692 CRFB/88, art. 155, § 2º, XII, alínea “c” (dedução, abatimento, compensação, termos laborados aqui com 

semelhante sentido). 
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(ii) energia elétrica: A redação inicial do dispositivo legal não previa restrição. Com a 

mudança normativa693, o crédito ficou limitado à operação de saída de energia elétrica, ou 

quando consumida no processo de industrialização, ou o seu consumo resultar em operação de 

saída ou prestação para o exterior. As demais hipóteses estão previstas para 1º/01/2020; 

(iii) Serviço de Comunicação: Com as modificações694, houve vinculação do crédito à 

utilização na prestação de serviços de mesma natureza ou se seu consumo resultar em operação 

de saída ou prestação para o exterior. As demais hipóteses somente em 1º/01/2020. 

(iv) Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal: observa a regra geral do crédito 

aplicável às materialidades do ICMS, qual seja, operações e prestações de entradas e saídas 

oneradas pelo imposto; 

(v) Insumos de produção (matéria-prima e produto intermediário) e mercadorias para 

venda e revenda (comercialização): esses vocábulos jurídicos devem ser interpretados à luz 

da legislação complementar vigente, com fundamento de validade no diploma constitucional. 

O decisum paradigma supracitado, embora apreciado tão somente o pedido de medida 

acauteladora na ADI 2.325-0/DF, é frequentemente citado nos julgados do próprio STF695, 

denotando o quão firme se encontra a orientação acerca do núcleo duro conferido pela cláusula 

da não cumulatividade - crédito físico. Citam-se alguns julgados: 

 
EMENTA: ICMS. COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RESULTANTE DE 
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATIVO FIXO. OPERAÇÃO ANTERIOR À LC 
87/1996. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIADE. NÃO-
OCORRÊNCIA. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em 
operações anteriores à Lei Complementar 87/1996, não há direito a creditamento de 
bens destinados ao consumo ou à integração do ativo fixo para compensação de ICMS. 
Inexistência de afronta ao princípio da não-cumulatividade696. 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 
COMPLEMENTAR N. 87/96. SUPERVENIÊNICA DA LEI COMPLEMENTAR N. 
102/00. CRÉDITO DE ICMS. LIMITAÇÃO TEMPORAL À SUA EFETIVAÇÃO. 
VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. 
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI-MC n. 2.325, DJ de 4.10.04, fixou 
entendimento no sentido de não ser possível a compensação de créditos de ICMS em 
razão de operações de consumo de energia elétrica ou utilização de serviços de 
comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração no 
ativo fixo do próprio estabelecimento. 

                                                           
693 LC nº 87/96, art. 33, III, alterada pela LC nº 138/2010. 
694 LC nº 87/96, art. 33, IV, alterada pela LC nº 102/00 c/c LC nº 138/2010. 
695 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 646.962/SP. Relator: 

Ministra Ellen Gracie. Brasília. J. em: 14/09/2010. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=615371 >. Acesso em: 16 jan. 2. 

696______. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 313.019-5/SP. Relator: Ministro Ayres Britto. Brasília. 
J. em: 17/08/2010. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614259>. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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As modificações nos artigos 20, §5º, e 33 da Lei Complementar n. 87/96, não violam 
o princípio da não-cumulatividade.  
Agravo regimental a que se nega provimento697. 

 

Em vista disso, não se olvida da orientação acerca do perfil constitucional da não 

cumulatividade do imposto estadual. É de suma importância ter assimilada a posição do STF 

concernente ao núcleo material mínimo da não cumulatividade - crédito físico.  

Encerrada, temporariamente, a celeuma constitucional, compete-nos perquirir o 

conceito de insumos, em especial de produto intermediário, adotado pela Corte Suprema para 

efeito da operacionalização do regime jurídico do crédito físico.  

A jurisprudência do STF não vacila ao definir insumos, para efeito do crédito do ICMS 

e do IPI, como bens destinados ao processo fabril que incorporarem o produto final (matéria-

prima, produto intermediário) ou haver o consumo no curso da industrialização, de forma 

imediata e integral (produto intermediário). Examinem-se alguns julgados: 

 
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - PRINCÍPIO 
DA NÃO-CUMULATIVIDADE - OBJETO. O princípio da não- cumulatividade visa 
a afastar o recolhimento duplo do tributo, alcançando hipótese de aquisição de 
matéria-prima e outros elementos relativos ao fenômeno produtivo. A evocação 
é imprópria em se tratando de obtenção de peças de máquinas, aparelhos, 
equipamentos industriais e material para a manutenção698. (grifo nosso) 
 
VOTO DO MINISTRO RELATOR MARCO AURÉLIO 
[...] 
O princípio alcança a matéria-prima adquirida e que venha a ser consumida ou 
integrada ao produto final, na condição de elemento indispensável. 
No caso de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como de material 
para manutenção de veículos, não se tem, a seguir, a comercialização. Não ocorre 
processo de transformação em nova mercadoria passível de vir a ser comercializada.  

 

No precedente citado, a segunda turma, por unanimidade, manteve o acórdão do 

Tribunal de Justiça que negara o direito ao contribuinte de creditar-se do ICMS incidente na 

aquisição de bens não utilizados diretamente no processo industrial, tais como, peças de 

reposição de máquinas, aparelhos, equipamentos, materiais para a manutenção etc. Afastou-se 

na espécie a alegação de ofensa ao princípio da não cumulatividade, porquanto os materiais, 

embora utilizados na indústria, não integram o produto final comercializado.  

                                                           
697______. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 598.460-5/PR. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília. J. 

em: 23/06/2009. Disponível 
em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=599802>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

698 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 195.894-4/RS. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
Brasília. J. em: 14/09/2010. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24.SCLA.+E+195894.NUME.
%29+OU+%28RE.ACMS.+ADJ2+195894.ACMS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c6fz9fg>
. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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Em nova contenda, a segunda turma, por unanimidade, negou provimento ao ARE 

725544/MG699, por entender que a aquisição de bens que vão integrar o ativo permanente da 

empresa ou produtos destinados ao uso ou consumo não gera direito ao crédito à luz da norma 

constitucional. Consoante o voto do Ministro Relator Marco Aurélio, cumpre perquirir o elo 

entre a mercadoria adquirida e a atividade em si, na produção da própria empresa. Na aquisição 

de ativo permanente e de bens para uso ou consumo, não gera o direito ao crédito, tendo em 

conta que a adquirente mostra-se, na realidade, como consumidora final. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso 
extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à 
interpretação de normas estritamente legais. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO 
CUMULATIVIDADE – CRÉDITO – BENS INTEGRADOS AO ATIVO FIXO – 
INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA PRODUZIDA. A 
aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo fixo da empresa ou produtos 
destinados ao uso e consumo não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato 
de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. 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. (grifo 
nosso). 
 
VOTO DO MINISTRO RELATOR MARCOS AURÉLIO 
[...] 
É de se ressaltar que, na observância do princípio da não cumulatividade, cumpre 
perquirir o elo entre a mercadoria adquirida e a atividade, em si, na produção da 
própria empresa. Assim, a aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo fixo da 
empresa não gera o direito ao crédito, tendo em conta que a adquirente mostra-se, 
na realidade, como consumidora final. Esse enquadramento harmoniza-se com a 
premissa segundo a qual, vindo a vender tais bens, sobre o negócio jurídico não se 
dará a incidência do ICMS. (grifo nosso). 

No ano de 2010, o Ministro Ricardo Lewandowski, no RE 503877 AgR/MG, então 

relator, manifestou entendimento, seguido por unanimidade, quanto à vedação ao crédito nos 

casos em que o contribuinte atuou como consumidor final.  

TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÕES 
DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE 
MATERIAIS DE USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS 
INTERMEDIÁRIOS. CONSUMIDOR FINAL. DIREITO AO CRÉDITO. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A decisão agravada está de 
acordo com entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte, que 
consolidaram a jurisprudência no sentido de que não ofende o princípio da não 
cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de 
operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação 
ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. 

                                                           
699 ______. Agravo Recurso Extraordinário 725544/MG. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília. J. em: 

20/08/2013. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28725544.NUME.+OU+725544.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ztkejzy >. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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Precedentes. II - A aquisição de produtos intermediários aplicados no processo 
produtivo que não integram fisicamente o produto final não gera direito ao 
crédito de ICMS, uma vez que a adquirente, nesse caso, mostra-se como 
consumidora final. Precedentes. III - Agravo regimental improvido700. (grifo nosso). 

Em julgado, datado de 29/11/2005, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, em decisão 

unânime, a segunda turma do STF701, na trilha da mesma jurisprudência firmada pela primeira 

turma do Pretório Excelso e, também, do STJ, pacificou entendimento que antes da entrada em 

vigor da LC nº 87/96, não havia ao contribuinte direito ao crédito na aquisição de energia 

elétrica, serviços de comunicação, aquisição de bens destinados ao ativo fixo e materiais 

de uso e consumo.  

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sob a égide do Convênio 
ICM nº 66/88, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Complementar 87/96, não 
havia ao contribuinte direito de crédito de ICMS recolhido quando pago em razão de 
operações de consumo de energia elétrica, ou de utilização de serviços de 
comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais 
de uso e consumo.  
2. Agravo regimental improvido. 

O Ministro Celso de Melo, na decisão em epígrafe702, em seu voto descreveu com 

precisão a posição enraizada naquele Egrégio Tribunal ao consignar que, se não há saída do 

bem, ainda que na qualidade de componente de produto industrializado, não há que falar-se em 

cumulatividade tributária. 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ICMS - CRÉDITO DO VALOR 
PAGO EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
OU DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU, AINDA, DE 
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO 
ATIVO FIXO - APROVEITAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se 
no sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito de creditar-se do 
valor do ICMS, quando pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, 
ou de utilização de serviços de comunicação ou, ainda, de aquisição de bens 
destinados ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabelecimento. 
Precedentes. 
VOTO MINISTRO RELATOR CELSO DE MELLO 
[...] 

                                                           
700BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 503877/MG. Relator: 

Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília. J. em 01/06/2010. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28503877.NUME.+OU+503877.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/gq8cvbf>. Acesso em: 28 jan. 2017 

701BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 4566013/RS. Relatora: 
Ministra Ellen Gracie. Brasília. J. em 29/11/2005. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=456013&classe=AI-
AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em: 28 jan. 2017. 

702______. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 387795/MG. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília. 
J. em: 16/09/2003. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28387795.NUME.+OU+387795.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/gnxzhkp>. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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Se não há saída do bem, ainda que na qualidade de componente de produto 
industrializado, não há que falar-se em cumulatividade tributária. 

 

Com supedâneo nos fundamentos jurídicos dos sobreditos julgados, consegue-se 

capturar a definição de insumo de produção, para efeito de crédito do ICMS, à luz da 

jurisprudência do STF que consagrou o regime de crédito físico, a saber: são bens consumidos 

de forma integral e imediata no processo produtivo ou que se incorporam ao produto final. 

Cabe destacar que a definição ora estudada encontra-se circunscrita à moldura jurídica 

da norma constitucional da não cumulatividade. Inobstante, o conceito pode sofrer novos 

contornos, conotações ou abrangência consoante à disciplina infraconstitucional que ampliou o 

direito do crédito do imposto estadual, bem como da legislação de outros tributos. 

Na direção da assertiva ora pontuada, em 04/09/2014, foi reconhecida a repercussão 

geral que envolve a definição dos critérios da não cumulatividade aplicável ao PIS e a Cofins. 

A decisão foi tomada pelo plenário virtual do STF no ARE nº 79092/PE703. Segundo o Ministro 

Relator Luiz Fux: “relevante, portanto, a definição pela Suprema Corte do núcleo fundamental 

do princípio da não cumulatividade quanto à tributação sobre a receita, já que com relação aos 

impostos indiretos [IPI e ICMS] a corte vem assentando rica jurisprudência”. 

É válido observar que a interpretação conferida pela Corte Suprema ao art. 155, II, §2º, 

I da CRFB/88, possui lógica jurídica, representando uma das alternativas possíveis que podem 

ser extraídas do instituto da não cumulatividade previsto no ordenamento jurídico pátrio, 

inclusive, com respaldo na própria dinâmica econômica do instituto, sem, contudo, desmerecer 

o entendimento contrário de grande parte dos tributaristas defensores do crédito pelo regime 

financeiro. 

Para melhor explicitar, decompõe-se o enunciado normativo do citado dispositivo 

constitucional: “será não-cumulativo [ICMS], 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 não cumulatividade coaduna-se, primordialmente, com os tributos plurifásicos cuja 

incidência reclama negócios jurídicos (operações e prestações) que impulsionam bens e 

serviços ao mercado, desde a produção, a comercialização, a distribuição, até o consumo final. 

É notório o encadeamento existente entre os diversos elos do ciclo econômico até o destino 

                                                           
703 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo ARE 790928/PE. Relator: Ministro: 

Luiz Fux. Brasília. J. em: 04/09/2014. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=790928&classe=ARE&origem
=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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final. Ademais, depreende-se que a mercadoria, objeto da operação tributada, reclama pela 

circulação jurídica para viabilizar o seu percurso até o consumo final.  

Concentra-se o cerne da questão na “compensação do que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas 

anteriores”. A circulação jurídica posterior encadeia-se à anterior, ambas tributadas.  

O vínculo existente pode ser interpretado pelo viés físico, no qual os insumos de 

produção (operações anteriores – matéria-prima e produtos intermediários), consumidos de 

forma imediata e integral no processo produtivo ou que incorporem o produto acabado, 

constituem parte indissociável da mercadoria.  

Em outra vertente, no regime financeiro, os gastos incorridos com a aquisição de 

insumos, ativo permanente, uso e consumo, inerentes à atividade produtiva, são alocados direta 

ou indiretamente (rateio) ao custo de produção, elemento base para a formação do preço de 

venda da mercadoria, objeto da operação subsequente onerada pelo imposto.  

O Supremo Tribunal Federal entendeu que a não cumulatividade constitucional assegura 

somente a dedução do ICMS pelo regime de crédito físico, mas não veda a ampliação do direito 

por meio de legislação infraconstitucional, desde que observadas as limitações constitucionais 

para a previsão de benefícios fiscais. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. BENS 
DESTINADOS AO CONSUMO OU AO ATIVO PERMANENTE. AQUISIÇÃO 
POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 155, § 2º, I, da CF não 
confere direito a crédito de ICMS quando o imposto é recolhido em razão da 
aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente do 
contribuinte. Por outro lado, o aludido dispositivo da Constituição não impede a 
concessão desse direito por meio de legislação infraconstitucional, desde que 
observadas as limitações constitucionais para a previsão de benefícios fiscais 
relativos ao tributo. II – Esta Corte, no julgamento da ADI 2.325-MC/DF, Rel. 
Min. Marco Aurélio, reconheceu, com base na redação original da Lei 
Complementar 87/1996, o direito ao crédito de ICMS pago em razão de 
operações de aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente 
do estabelecimento. Precedentes. III – Agravo regimental improvido704. (grifo 
nosso). 

 

De fato, foi o que acorreu com entrada em vigor da LC nº 87/96, quando se ampliou o 

direito ao crédito do ICMS previsto originalmente na Constituição, passando do regime de 

crédito físico para o financeiro. Segundo o Ministro Velloso (2004), “a lei complementar assim 

dispôs, porque a norma constitucional, art. 155, § 2º, I, não impede que o legislador ordinário 

                                                           
704 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso extraordinário 541166/RS. Relator: 

Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília. J. em 15/5/2012. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28541166.NUME.+OU+541166.AC
MS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/hsgyxlo >. Acesso em: 29/01/2017. 
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conceda mais. O que não pode fazer é conceder menos, na interpretação do texto 

constitucional705”. (grifo nosso). 

Nesta direção, a despeito do entendimento de grande parte da doutrina no sentido de que 

o crédito do ICMS é imposição constitucional e, portanto, só poderia sofrer restrição apenas 

pelas hipóteses excepcionais previstas na Carta Maior (isenção e não-incidência), tem-se que 

essa tese não encontrou guarida na Corte Suprema.  

Portanto, a Suprema Corte do País interpreta de forma restritiva o princípio da não 

cumulatividade tanto para o IPI como o ICMS. O STF optou por dar único conceito ao instituto 

jurídico aplicável a ambos os impostos, ou seja, definição pelo regime de crédito físico, de 

forma que só geram direito a crédito as entradas de bens que são consumidos no curso do 

processo produtivo de forma integral e imediata ou que integrem o produto final.  

9.2. Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
 

Ante o conteúdo material duro do direito constitucional declarado pelo STF (crédito 

físico), é imprescindível o exame dos julgados do STJ, visto que a aplicação da norma veiculada 

pela LC nº 87/96 (crédito financeiro) encerra discussão de índole eminentemente 

infraconstitucional.  

De início, em apertada síntese listam-se as normas infraconstitucionais do ICM e do 

ICMS, consoante a época de materialização do fato imponível, a saber: CTN, DL nº 406/68, 

Convênio ICM nº 66/88 e a LC nº 87/96 e suas alterações posteriores.  

Com fulcro no citado arcabouço jurídico, extrai-se a autorização legal para crédito do 

ICMS nas operações e prestações antecedentes nos seguintes casos: (i) insumos, subespécies 

matéria-prima e produto intermediário; (ii) bens do ativo permanente; (iii) bens de uso ou 

consumo706; (iv) energia elétrica e (v) serviço de transporte e de comunicação. Cabe anotar que 

sempre houve a vedação ao crédito de bens alheios à atividade do estabelecimento. 

O Tribunal Superior, na vigência do DL nº 406/68 (art. 3º) e do Convênio ICM nº 66/88 

(art. 33, IV), formou jurisprudência predominante707 na linha que somente havia autorização do 

crédito de ICMS na aquisição de insumo que atendesse os seguintes requisitos: (i) integrasse o 

produto final, ou (ii) fosse consumido de forma integral e imediata no processo produtivo. O 

                                                           
705 Ministro Carlos Mário Velloso em seu voto na ADI 2.325-0/DF (Loc. cit.). 
706 LC nº 87/96, art. 33, I, com sucessivas prorrogações. 
707 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.175.166/MG. Relator: Herman Benjamin. Brasília. 

J. em: 16/03/2010. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clas.+e+@num='1175166')
+ou+('RESP'+adj+'1175166'.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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citado decreto empregou o termo “material secundário” com o mesmo sentido de produto 

intermediário. 

Registra-se que a compreensão jurisprudencial acerca do conceito de produto 

intermediário do processo produtivo deu-se num cenário em que se consolidou, tanto na esfera 

constitucional como infraconstitucional, o regime de crédito físico para o IPI e o ICM. O direito 

ao crédito era autorizado se o bem incorporasse o produto final, ou quando, não incorporado, 

fosse consumido de forma imediata e integral. 

Repisa-se que, nessa época, o STF já tinha decidido que a não cumulatividade 

consubstanciava instituto jurídico com conceito único para o IPI e o ICM (antecessor do ICMS). 

Claro, portanto, o motivo da aproximação do conceito de produto intermediário ínsito à 

industrialização, normatizado pela legislação federal e implicitamente adotado pela legislação 

nacional de regência do ICMS. Logo, o conteúdo das definições dos signos restou preso ao 

regime de crédito físico. 

No compasso das mudanças e dos avanços experimentados pela sociedade moderna, 

embora com velocidades díspares, a definição jurídica do termo insumo (matéria-prima e 

produto intermediário), para os fins de crédito do ICMS, ganhou nova roupagem. Com o regime 

de crédito financeiro, concebido pela LC nº 87/96, o Egrégio Superior Tribunal vem 

consolidando posição que a lei complementar nacional trouxe novo sentido e alcance ao 

vocábulo produto intermediário, até então vinculado ao regime de crédito físico. O Tribunal 

deparou-se com a nova regência normativa que vincula o crédito do imposto à atividade-fim do 

estabelecimento, ou seja, consumo no processo produtivo.  

Em análise pormenorizada da jurisprudência do STJ (ANEXO I), foi constatada certa 

oscilação no entendimento da Corte no tocante à aplicação da LC nº 87/96. Cita-se o caso da 

empresa Usiminas, objeto do REsp nº 850362/MG708, no qual se pleiteava a legitimidade do 

crédito do ICMS na aquisição de óleo combustível consumido no transporte interno do produto 

intermediário entre as fases do processo produtivo. 

A questão era saber se o óleo combustível, utilizado no carro torpedo para movimentar 

o ferro gusa de uma seção a outra da mesma unidade fabril, poderia ser equiparado a produto 

intermediário, passível de creditamento do ICMS. Em decisão unânime, de relatoria da Ministra 

ELIANA CALMON, o Tribunal julgou improcedente o crédito para os fatos anteriores à LC nº 

                                                           
708 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 850362/MG. Relator: Ministra Eliana Calmon. 

Brasília. J. em: 15/02/2007. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=850362&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=
9 >. Acesso em: 18 jan. 2017. 
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87/96. Em seu voto, a Relatora aduziu o argumento que, apesar do óleo combustível ser 

consumido no processo de produção, não se incorporava ao produto final, estando ausentes, 

assim, os requisitos previstos no DL nº 406/68 e no Convênio ICM nº 66/88.  

A citada decisão está em estrita consonância com a sólida jurisprudência da Colenda 

Corte, erguida sob a égide do regime de crédito físico. Entrementes, para os fatos geradores 

ocorridos após a vigência da Lei Kandir, já sob o influxo do sistema de crédito financeiro, o 

voto da Ministra parecia encaminhar a matéria para provimento da pretensão do contribuinte. 

Colacionam-se os seguintes trechos:  

[...] 
Mais uma vez, a legislação restringiu, de forma expressa, as hipóteses de creditamento 
do ICMS, proibindo-o quando ele se referisse a entrada de mercadorias que não 
fizessem parte da atividade do estabelecimento. 
Não obstante, a LC 87/96, nesse ponto, passou a evitar a oneração excessiva do 
processo industrial com a tributação em cascata da matéria-prima (incluindo-se o 
material secundário) e dos serviços relacionados com a atividade específica do 
estabelecimento. (grifo nosso). 

  

Sucede que, na conclusão do voto, a Magistrada não prestigiou a novel concepção 

jurídica para o conceito de produto intermediário sob o prisma do regime financeiro, que exige 

observância de novos requisitos legais, a saber: bem indispensável, necessário e essencial ao 

processo produtivo ou à prestação do serviço.  

Assim, sufragou o decisum: “[...] o contribuinte passou a ter direito ao crédito do ICMS 

decorrente da aquisição de bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento nele entrados 

tão-somente a partir de 1º de janeiro de 1998 (redação original do art. 33 da LC 87/96)”. Em 

suma, sem prejuízo ao conteúdo, a segunda turma do STJ, por unanimidade, entendeu que, no 

caso em apreço, o óleo combustível consumido na atividade industrial do contribuinte, não se 

enquadraria no conceito jurídico de insumo de produção (produto intermediário), mas de uso 

ou consumo do estabelecimento.  

A nosso ver, foi equivocada a interpretação, que, para alento dos contribuintes, nos 

precedentes seguintes, o STJ sanou o equívoco. Na eventual hipótese de se consolidar a linha 

esposada pela Ministra no sobredito acórdão, ter-se-iam esvaziadas as mudanças inseridas pela 

LC nº 87/96 (regime crédito financeiro). No limite, estar-se-ia retomando a velha concepção do 

crédito físico. 

Em conclusão parcial, verifica-se que no tocante, ao crédito de insumo, da espécie 

produto intermediário, se não houvesse a correição, nos julgados posteriores, do citado 

entendimento, em nada teria acrescentado a legislação complementar vigente. 
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Assim, a jurisprudência do STJ caminhou firme e para frente. A discussão, agora, 

concentra-se na interpretação da segunda parte do dispositivo expresso no §1º, art. 20 da LC nº 

87/96, “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”. Inclui-se, também, na seara dos debates 

jurídicos, o inciso III, art. 21 da LC nº 87/96 (in verbis): 

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: 
[...] 
III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 
[...] 

 

Nesse diapasão, percorrendo com minúcia os precedentes, constata-se o quão árida é a 

questão de saber o que pode ou não se creditar do ICMS. Em conformidade com a exegese do 

Ministro Castro Meira, o ICMS comporta três núcleos distintos de incidência segundo o seu 

arquétipo constitucional: (i) circulação de mercadorias; (ii) prestação de serviços de transporte 

e (iii) de serviços de comunicação. Dessarte, a LC nº 87/96 precisa ser interpretada conforme o 

texto constitucional, de modo a permitir que a não cumulatividade alcance os três núcleos de 

incidência, sem restringi-la à circulação de mercadorias, vertente principal, mas não a única. O 

Ministro manifestou entendimento no bojo do julgamento ocorrido na Primeira Turma do 

STJ709 que, por maioria, reconheceu a legitimidade do crédito de ICMS na aquisição de energia 

elétrica consumida na prestação do serviço de comunicação710. Remete-se à leitura da ementa: 

TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ENERGIA   ELÉTRICA. 
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, II, "B", DA LC 87/96. DECRETO 
640/62. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA PARA TODOS OS EFEITOS 
LEGAIS. VALIDADE E COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO 
JURÍDICO ATUAL. ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA. 
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 
1. O art. 1º do Decreto n.º 640/62, que equiparou, para todos os efeitos legais, os 
serviços de telecomunicação à indústria básica, é compatível com o ordenamento 
jurídico vigente [...]. 
2. O art. 33, II, "b", da LC 87/96 autoriza o creditamento do imposto incidente sobre 
energia elétrica quando "consumida no processo  de  industrialização". [...] 
3. Segundo a regra do art. 155, II, da CF/88, o ICMS comporta três núcleos distintos 
de incidência: (i) circulação de mercadorias; (ii) serviços de transporte; e (iii) serviços 
de comunicação.  
4. O princípio da não cumulatividade [...] abrange os três núcleos de incidência [...].  
5. No caso dos serviços de telecomunicação, a energia elétrica, além de essencial, 
revela-se como único insumo, [...]. 
[...] 

                                                           
709 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 842270/RS. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília. J. 

em: 23/05/2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=842270&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i
=15 >. Acesso em: 18 jan. 2017. 

710 Loc. cit. 
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7. O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, 
que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado [...]. 
8. Recurso especial não provido. (grifo nosso). 

 

Nesse ponto, sublinha-se a importância do trabalho técnico desenvolvido pelo expert, 

responsável pelo exame minudentemente do processo produtivo. A perícia, nos julgados 

compulsados, demonstrou-se prova imprescindível para a correta subsunção do fato jurídico ao 

Direito posto (crédito fiscal).   

Trabalho de natureza semelhante pode ser priorizado pelos contribuintes mediante 

elaboração, por profissionais qualificados, de laudos técnicos acerca da aplicação do bem no 

processo produtivo ou na prestação de serviço. Tal medida visa a reforçar os argumentos 

jurídicos e técnicos acerca do crédito do imposto, bem como instruir o contencioso 

administrativo e judicial com prova documental robusta, a fim de afastar a pretensão fiscal da 

glosa do crédito.  

A tarefa de identificar os insumos essenciais ao processo fabril, no particular, os 

produtos intermediários, requer minucioso trabalho técnico de profissionais dos diferentes 

setores da empresa: área industrial, engenharia, jurídica, contábil etc.711.Não obstante, as 

Fazendas Estaduais não podem se furtar de envidarem esforços na capacitação e especialização 

do quadro de auditores fiscais, com a criação de núcleo especializado de fiscalização para os 

principais segmentos da indústria e do comércio712.  

É inegável que os precedentes do STJ reforçam a importância da perícia técnica para 

aferir a natureza dos bens empregados no processo produtivo – se produto intermediário, bem 

do ativo permanente e de uso ou consumo713.  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE 
CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NO PROCESSO PRODUTIVO 
(PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS). PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. 
RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que identificar os produtos ou 
insumos que integram o processo produtivo e se agregam à mercadoria para 
posterior circulação demanda conhecimento técnico e especializado, porquanto 
a prova do fato é complexa diante da diversificação da atividade empresarial. 

                                                           
711 Conforme já afirmado, na parte teórica alicerce deste trabalho, não se dará a incidência da norma se não houver 

um ser humano fazendo a subsunção e promovendo a implicação que o preceito normativo determina. 
712 Essa prática de governança corporativa tributária foi implantada pela Receita Federal do Brasil ao criar a 

Delegacia dos Maiores Contribuintes (DEMAC). Assim como ocorreu em algumas Unidades da Federação, a 
exemplo da Bahia (Coordenação de Fiscalização de Petróleo e Combustíveis - COPEC), Rio de Janeiro e São 
Paulo (na área de petróleo e de gás), recentemente, o Estado de Alagoas (equipe na área de petróleo e gás, energia 
e petroquímica). O Comitê Técnico Permanente do ICMS (COTEPE), no âmbito do CONFAZ, trilhou idêntico 
caminho ao constituir grupos de trabalhos técnicos (GT), para alinhamento e elaboração de acordos 
interestaduais. Destacam-se os principais trabalhos: GT 05 - combustíveis, subGT faltas e sobras (estoque); 
subGT Extração e Refino - créditos fiscais; seminários de troca de informações fiscais. 

713 AgRg no REsp 1.396.201/RS, AgRg no AREsp 224.082/RS, REsp 1.114.628/SP,  REsp 324.481/SP. 
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2 Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ no caso dos autos, porquanto não foi 
efetuada análise das provas constantes no processo, mas apenas determinação para 
realização de perícia ante a complexidade técnica da causa. 
3. Agravo Regimental não provido714. 
 
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL QUE IMPUGNA 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE IMEDIATA. POSSIBILIDADE. 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NO 
PROCESSO PRODUTIVO (PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS). LC N. 87/96. 
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. 
1. O cerne do debate refere-se ao direito de crédito de ICMS, oriundo dos 
denominados produtos intermediários utilizados no processo industrial, integrando-se 
ao produto final, ou seja, aqueles consumidos no processo, de forma imediata e 
integral. 
[...] 
3. Esta Corte já se pronunciou acerca do tema no sentido de que, identificar os 
produtos ou insumos que integram o processo produtivo e se agregam à 
mercadoria para posterior circulação demanda conhecimento técnico e 
especializado, porquanto a prova do fato é complexa diante da diversificação da 
atividade empresarial. 
[...] 
Agravo regimental improvido715. (grifo nosso). 

 

À vista disso, reconhece-se a complexidade para operacionalizar o instituto da não 

cumulatividade tributária no Brasil. Grande parcela da doutrina atribui ao STF a origem desse 

imbróglio, pois declarou que a norma constitucional homenageou o regime de crédito físico716. 

 Portanto, para os fins de neutralização do imposto, não é suficiente comprovar a 

consumição ou o uso do bem na atividade-fim. A questão reclama pormenorizar a atuação do 

produto no curso do processo industrial ou da prestação do serviço, avaliando se houve 

consumo direto ou indireto, imediato ou mediato, integral ou parcial, ou mero desgaste.  

Todas essas perguntas precisam ser respondidas, já que o conceito jurídico de bens de 

uso ou consumo alcança muito além da atividade-meio (setores administrativos, financeiros 

etc.) e adentra no próprio processo produtivo com a utilização indireta do bem, em linhas 

laterais ou marginais.  

Tais respostas devem ser obtidas na própria LC nº 87/96, diploma jurídico que veiculou 

a norma do crédito financeiro, com as limitações impostas pela LC nº 102/00 e as alterações 

                                                           
714BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1396101/RS. Relator: Ministro 

Heman Benjamin. Brasília. J. em: 22/04/2014. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=AgRg+no+AREsp+224082+&b=ACOR&p=true&l
=10&i=1 >. Acesso em: 18 jan. 2017. 

715______. Agravo Regimento no Agravo em Recurso Especial 224082/RS. Relator: Ministro Humberto Martins. 
Brasília. J. em: 18/10/2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('AGARESP'.clas.+e+@num='224
082')+ou+('AGRG NO ARESP'+adj+'224082'.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 jan. 2017. 

716 Com respaldo na jurisprudência do STF, mencionada alhures, se os bens e serviços adquiridos não retornarem 
ao mercado para seguir o fluxo econômico da produção-distribuição-comercialização (como parte integrante do 
produto final ou pela ação direta no processo produtivo) será negado o direito à dedução. Aqui, o contribuinte 
assume o papel de consumidor final, último elo da cadeia, sem direito a neutralização da exação. 



269 

posteriores. O que mudou de fato? Tem-se apenas a previsão para o crédito do imposto sobre 

bens do ativo permanente e de material de uso ou consumo? Ou a regulação foi além, com a 

introdução do regime de crédito financeiro trouxe nova definição para produto intermediário? 

Cumpre observar que a tensão entre Fisco e contribuinte, desde o início foi suscitada 

por questões de índole constitucional, afetas ao princípio da não cumulatividade, que, conforme 

visto, já foram pacificadas pelo STF.  

Dessarte, a celeuma jurídica restringe-se à aplicação do comando das normas 

infraconstitucionais - DL nº 406/68, Convênio ICMS 66/88, LC nº 87/96, sendo que, para os 

dois primeiros diplomas legais, o STJ já consolidou jurisprudência no sentido de que o ICMS 

deve observar o regime de crédito físico. Contudo, na vigência da LC nº 87/96, mesmo 

observadas as oscilações pontuais nos precedentes iniciais, o STJ, frente à experiência das 

contendas anteriores, sinaliza notória mudança de paradigma.  

Passados 20 anos da promulgação da Lei Kandir, o estudo minudente da jurisprudência, 

vide o ANEXO I deste trabalho, revelou que, nos últimos 5 (cinco) anos, o Tribunal segue na 

direção de consolidar o regime de crédito financeiro concebido pela LC nº87/96, analisando os 

conceitos dos sobreditos signos jurídicos à nova sistemática. 

Extrai-se dos acórdãos colacionados, o claro rompimento com a jurisprudência anterior 

à LC nº 87/96, com novo marco do regime de crédito financeiro. Figuram-se como exemplo os 

seguintes bens que tiveram confirmada a legitimidade do crédito do ICMS: telas, feltros e 

mantas consumidas no processo de fabricação do papel. Segundo o Ministro Benedito 

Gonçalves, se existe ação direta do insumo sobre o produto final, conforme constatado na 

perícia, não se trata apenas de uso, mas, sim, de consumo. Assim ele proclamou o seu voto, 

condutor do acordão com decisão unânime717. O cerne da lide é visualizado no trecho da decisão 

do Tribunal a quo (TJ-PR):  

A lei [LC nº87/96], frise-se, para que determinada mercadoria seja 
considerada como sendo de "uso", não impõe seu emprego fora da cadeia 
produtiva. O "uso do estabelecimento", como já asseverado, possui conotação 
ampliativa, de modo que abrange também o processo de industrialização. 
Tanto que a lei, embora fale em "consumo do estabelecimento" e em 
"consumo do processo de industrialização", quanto ao "uso", refere-se apenas 
à figura genérica do "uso do estabelecimento". E ao oposto do tratamento legal 
dado ao "consumo no processo de industrialização", a LC 87/96 não 
possibilita (art. 33, I), por enquanto, o creditamento no concernente ao "uso", 
ainda que os materiais sejam utilizados na cadeia industrial. (grifo nosso). 

                                                           
717BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1366437/PR. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. 

Brasília. J. em: 3/10/2013. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1366437&b=ACOR&p=true&l=10&i=8 >. Acesso 
em: 18 jan. 2017. 
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O Ministro relator, em seu voto, ao refutar o entendimento da Corte a quo, deixou clara 

a razão das inovações veiculadas pela Lei Kandir. O magistrado, ao percorrer o arcabouço 

normativo, enfatizou a necessidade de ser assimilado o novel comando legal vigente, sob pena 

de se esvaziar o seu conteúdo.  

Continua o magistrado, ao afirmar que o STJ tem sólida jurisprudência tanto que, à 

época do Convênio ICM 66/88 (art. 31, III), para fins de creditamento de bens utilizados no 

processo industrial, era obrigatório o atendimento das condições: (i) fossem consumidos de 

forma imediata e integral no processo produtivo ou (ii) incorporassem o produto final718. 

Todavia, os enunciados encartados na LC nº 87/96, por força do comando do art. 20, caput e 

seu §1º, afastaram as regras do DL nº406/68 e do Convênio ICMS 66/88. A exigência cinge-se 

em demonstrar se o bem é utilizado no desempenho do mister empresarial (objeto social).  

Após o criterioso embasamento legal do voto do Relator, o Egrégio Tribunal, por 

unanimidade, decidiu que as telas, as mantas e os feltros, por serem consumidos no processo de 

fabricação do papel, viabilizando, assim, o objeto social do contribuinte, estão ligados de 

maneira indissociáveis a cadeia produtiva. Examine-se a ementa do acordão: 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. 
CREDITAMENTO.TELAS, MANTAS E FELTROS EMPREGADOS NA 
FABRICAÇÃO DO PAPEL. PRODUTOS CONSUMIDOS NO PROCESSO 
PRODUTIVO. NÃO SUJEIÇÃO À LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO 
ART. 33, I, DA LC 87/96.  
1. Discute-se neste recurso especial se o creditamento de ICMS relativo às aquisições 
de telas, mantas e feltros, empregados na fabricação de papel, está provisoriamente 
impedido pela limitação temporal prevista no art. 33, I, do LC 87/96. 
2. Tratando-se de uma exceção de ordem temporal que condiciona o exercício do 
direito de creditamento [bens de uso e consumo] [...] deve ser interpretada 
restritivamente, sob pena de, mediante eventual e indevido entendimento mais 
ampliativo, tornar sem efeito as importantes modificações normativas realizadas pela 
Lei Kandir. Assim, conforme a literalidade desse dispositivo legal, apenas as 
entradas referentes ao uso e consumo do estabelecimento, ou seja, do local que 
dá suporte à atividade fim da empresa (art. 11, § 3º, da LC 87/96), têm o direito do 
respectivo creditamento protraído, não sendo possível estender essa restrição às 
aquisições de mercadorias ou produtos a serem consumidos no processo 
produtivo.  
3. De acordo com o contexto fático probatório [...], verifica-se que tais materiais 
não se enquadram como de uso ou de consumo do estabelecimento, mas, como 
produtos intermediários imprescindíveis ao processo de fabricação e, por isso, o 
creditamento correspondente a essas entradas não está sujeito à postergação de 
que trata o art. 33, I, da LC 87/96.  
4. Recurso especial provido. (grifo nosso). 

 

                                                           
718 Recomenda-se a leitura dos seguintes julgados: AgRg no Ag. REsp. 929.077/SP, Relator Ministro Mauro 

Campbell Marques e do REsp. 850.362/MG,  Relator. Ministra Eliana Calmon. 
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Para a adequada compreensão da disciplina jurídica do credito fiscal, além da atividade-

fim da empresa, deve-se segregar o processo produtivo em linhas principal e secundária. Na 

primeira, além de bens destinados ao ativo permanente são empregados os insumos (matéria-

prima e produto intermediário). 

Entrementes, na seção marginal do processo fabril (linha secundária) são encontrados 

os bens empregados para suporte e para manutenção do adequado funcionamento da produção, 

consumidos de forma indireta, sem contato físico ou relação direta com a produção, sujeitos a 

mero desgaste natural pelo uso, denominados assim de materiais de uso ou consumo.  

Estes últimos, a despeito de sempre associados à atividade-meio, também são 

identificados no curso do processo produtivo, nas linhas secundárias, marginais, laterais ou 

acessórias. 

Assim, o STJ reconhece o avanço da definição jurídica de produto intermediário, 

afastando-se da antiga concepção, firmada à época do DL nº 406/68 e Convênio ICM nº 66/88, 

assegurando a eficácia ao regime de crédito financeiro, instituído pela LC nº 87/96719, em estrita 

observância ao primado da lei.  

Confere-se, agora, a recente decisão paradigma, de 15/3/2016, na qual foi confirmado o 

direito ao crédito de bens utilizados na adequada instalação e na construção civil, dos diversos 

equipamentos destinados à extração de minérios, classificados no ativo permanente contestado 

pelo Estado de Minas Gerais720.  

Em voto-vista, o Ministro Herman Benjamim desenvolveu importante lição a respeito 

do crédito de ICMS, concluindo que da dicção do §4º, art. 21 da LC nº 87/96, extrai-se que o 

bem do ativo permanente só dava direito ao crédito se e enquanto utilizado na produção de 

mercadoria objeto de saída tributada. No excerto, consignou que a LC foi além dos créditos 

exigidos pela Constituição (crédito físico) e outorgou o crédito pelo regime financeiro. 

Trata-se de sinal de novos tempos, uma verdadeira revolução da jurisprudência daquele 

Tribunal, garantindo efetividade ao comando da legislação nacional. Esse mesmo entendimento 

pode ser aplicado no caso da construção de poços para extração do petróleo e do gás natural, 

umbilicalmente ligada ao processo produtivo da indústria petrolífera. 

                                                           
719Esclarece-se, por oportuno, que não há diferença conceitual entre as expressões “material secundário” e 

“produto intermediário”, sendo certo que aquela foi a denominação utilizada pelo DL n° 406/68, art. 3°, enquanto 
a legislação do IPI dispõe sobre o termo produto intermediário. 

720 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1358847/MG. Relator: 
Ministro Humberto Martins. Brasília. J. em 15/03/2016. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1358847&b=ACOR&p=true&l=10&i=2. Acesso em: 
30 jan. 2017. 
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O Ministro Relator, Humberto Martins, foi categórico ao asseverar que os “normativos 

citados [arts 19, 20, 21, §3º, inciso I da LC nº 87/96] autorizam o creditamento do imposto 

cobrado na operação que tenha resultado na entrada de produtos para obras e equipamentos que 

comporão o ativo imobilizado da empresa, cujas instalações são necessárias para o processo 

produtivo”. Examina-se a ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO  CPC.  ATIVO PERMANENTE.  INSTALAÇÕES  NECESSÁRIAS  
AO  PROCESSO PRODUTIVO.  DIREITO AO CREDITAMENTO. AUSÊNCIA 
DO DEVER DE ESTORNAR. AUTUAÇÃO FISCAL IMPROCEDENTE. 
1.  As normas aplicáveis ao caso autorizam o creditamento do imposto cobrado na 
operação que tenha resultado na entrada de produtos para obras e equipamentos que 
comporão o ativo imobilizado da empresa, cujas instalações são necessárias para o 
processo produtivo.  
2.  A exceção é feita 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 se tratar de saída para o exterior. 
3.  No caso, não se relatou nenhuma das situações, sob a perspectiva da legislação do 
ICMS, passível de excluir o direito ao creditamento. Portanto, a hipótese dos autos 
permite a conclusão pela possibilidade de manutenção do crédito de ICMS. Se não 
havia o dever de estornar, afigura-se indevida a autuação. 
Agravo regimental improvido. 
 

Como visto, o quadro normativo ganhou novo conteúdo jurídico, exige-se para o 

aproveitamento do crédito relativo à aquisição de produtos intermediários apenas à 

comprovação de que são indispensáveis, necessários, essenciais à consecução do objeto social 

da empresa721. Fato constatado no REsp 1175166/MG, Ministro Relator Herman Benjamin, que 

reconheceu o direito ao crédito de ICMS dos insumos (óleo combustível, pneu, peças, exceto 

máquina de café), de empresa de serviços de transporte de carga722. Na ocasião, prevaleceu 

que os insumos efetivamente aplicados e consumidos na atividade-fim dão ensejo ao 

creditamento, ainda que não integrem o produto final. 

A decisão foi proferida depois de caso semelhante, objeto do REsp 850362/MG, 

Ministra relatora Eliana Calmon, e, na oportunidade, o Tribunal entendeu que o “óleo 

combustível”, consumido no carro torpedo para transporte/movimentação de ferro gusa entre 

as etapas do processo de produção, enquadrava-se na condição de bem de uso ou consumo 

previsto na LC nº 87/96723. Entendimento rechaçado pelo Ministro Herman Benjamin no outro 

julgamento supracitado.  

                                                           
721 LC nº 87/96, art. 20. "[...] é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente 

cobrado em operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento" 
[...]. (§ 1º) [...] que não "se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento". 

722BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1175166/MG. Relator: Ministro Herman Benjamin. 
Brasília. J. em 26/03/2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>.  Acesso em: 03 fev. 2017.  

723 ______. Recurso Especial nº 850362/MG. Relator: Ministra Eliana Calmon. Brasília. J. em 15/02/2007. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>.  Acesso em: 03 fev. 2017. 
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Em ulterior julgado de 10/08/2010, a Ministra Eliana Calmon, no REsp 1090156/SC, 

reconheceu os créditos  de ICMS nas aquisições de combustíveis, de lubrificantes, de pneus, de 

peças (produtos intermediários), de caminhões e de máquinas (ativo permanente), ligados à 

atividade-fim do contribuinte, empresa de transporte de cargas724. Esclareceu que cada 

atividade produtiva tem seus próprios insumos, e que o Tribunal local não poderia 

simplesmente desconsiderar a peculiaridade da atividade-fim para previamente, sem perícia 

técnica, excluir os bens adquiridos da categoria de insumos que autorizam o creditamento do 

imposto.  

Em 03/03/2014, no REsp 1435626/PA, o relator Ministro Ari Pargender, seguido por 

unanimidade, reafirmou posição do Tribunal de que o combustível utilizado na prestação de 

serviço de transporte fluvial constitui insumo necessário e indispensável à  atividade725, de 

modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação 

seguinte. Definiu o combustível como produto intermediário, não sujeito a limitação prevista 

no art. 33, I, da LC nº 87/96 (uso ou consumo). 

Todos os precedentes favoráveis ao crédito de ICMS relativo aos produtos 

intermediários, insumos essenciais e indispensáveis à consecução do objeto social da empresa, 

foram proferidos para fatos imponíveis ocorridos após a vigência da LC nº 87/96.  

Em 19/10/2010, no AgRG no REsp 852723/SC, o Ministro relator Teori Albino 

Zavaski, por votação unanime, não reconheceu os créditos de ICMS referente aos combustíveis, 

aos lubrificantes, aos pneus, as peças ligadas à atividade-fim (serviço de transporte), visto tratar 

de fatos ocorridos na vigência do Convênio ICM nº  66/88726.  

Em 19/02/2013, no julgamento do AgRG no AREsp 142263/MG, relatoria do Ministro 

Benedito Gonçalves727 e, em 26/06/2012, no RMS 24911, relator ministro Mauro Campbell 

Marques728, casos concretos da indústria de bebidas, restou reconhecido o direito ao crédito do 

ICMS de vitrines, choperias, freezer expositores, mesas e cadeiras, bens do ativo permanente 

ligados à atividade profissional da empresa, assim como outros equipamentos destinados à 

                                                           
724 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1090156/SC. Relator: Ministra Eliana Calmon. 

Brasília. J. em 10/08/2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>.  Acesso em: 03 fev. 2017. 
725______. Recurso Especial nº 1435626/PA. Relator: Ministro Ari Pargender. Brasília. J. em 03/03/2014. 

Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>.  Acesso em: 03 fev. 2017. 
726______. Recurso Especial nº 852723/SC. Relator: Ministro Teori albino Zavaski. Brasília. J. em 19/10/2010. 

Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>.  Acesso em: 03 fev. 2017. 
727______. AgRG no AREsp 142263/MG. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Brasília. J. em 19/02/2013. 

Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
728BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 24911. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Brasília. J. 

em 26/06/2012. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 03 fev. 2017.  
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fabricação da bebida, visto configurarem bens imprescindíveis, indispensáveis e necessários à 

consecução do objeto social da empresa. 

Nos raros precedentes afetos à indústria do petróleo, em 18/06/2016, o STJ, ao apreciar 

o AgRg no AREsp 228469/BA729, Ministro relator Herman Benjamin, negou provimento ao 

recurso, cujo acordão destacou que o transporte de funcionários não se enquadra na acepção de 

serviço que integre diretamente a atividade-fim da empresa, portanto, serviço alheio ao processo 

produtivo da indústria. 

Com apoio na jurisprudência do STJ colacionada no ANEXO I deste trabalho, há de se 

afirmar, com rigor científico, que, para os fatos jurídicos anteriores à vigência da LC nº 87/96, 

foi petrificado o entendimento no sentido de se observar, fielmente, os requisitos legais fixados 

no DL nº 406/68 e no Convênio ICM 66/88, diplomas que consagram o crédito físico, núcleo 

duro da não cumulatividade do ICMS. Dessa forma, foi nesse período, sob o influxo do crédito 

físico, que surgiu o conceito de insumo - matéria-prima e produto intermediário - consumido 

de forma integral e imediata, ou incorporado ao produto final. 

Ademais, caminhando na direção de firmar jurisprudência majoritária, o Tribunal, em 

reiteradas decisões, tem extraído novos critérios legais fixados pela LC nº 87/96 que dão novo 

conteúdo jurídico ao conceito de insumo e de bem do ativo permanente para efeito do crédito 

de ICMS, qual seja, bens indispensáveis, imprescindíveis, pertinentes, indissociáveis, 

essenciais e necessários à viabilização das atividades constantes do objeto social da empresa, 

vinculados às operações e às prestações posteriores tributadas. No entanto, não houve evolução 

para o caso do serviço de transporte de empregados da área produtiva, afastado assim o direito 

ao crédito do imposto730. 

Percorridas as lições jurídicas, extraídas da jurisprudência administrativa e judicial, 

acerca da norma que assegura o direito à neutralização do ICMS, reserva-se o CAPITULO X 

para estudo das manifestações técnicas emanadas da doutrina sobre a matéria. 

 

 

 

                                                           
729BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 228469/BA. 

Relator: Ministro Herman Benjamin. Brasília. J. em 18/06/2013. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=228469&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
>.  Acesso em: 03 fev. 2017. 

730 O STF, embora não tenha julgado o mérito, negou o direito ao crédito no transporte de empregados ligados à 
atividade produtiva. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com 
Agravo nº ARE 769582 AgR/BA. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília. J. 20/10/2015. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28769582%29&base=baseAcordaos&
url=http://tinyurl.com/zgdd3vt>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
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CAPÍTULO X - ENTENDIMENTO DA DOUTRINA ESPECIALIZADA 

 

“É evidente que a doutrina não pode ser considerada fonte criadora da obrigação 
fiscal, mas elemento para sua compreensão e alcance”. (Rui Barbosa, s.d.)731 

 

O postulado constitucional da não cumulatividade do ICMS é matéria de debate 

frequente na academia, com larga produção científica, tanto na perspectiva da reforma tributária 

como no campo da hermenêutica jurídica. A interpretação consistente e coerente da não 

cumulatividade tributária exige a sua conexão aos demais valores consagrados pela Carta 

Cidadã, em destaque: limitação do poder de tributar, capacidade contributiva, neutralidade 

fiscal, a livre iniciativa e concorrência, fundamentos informadores da ordem econômica. 

É nessa senda jurídica que surgem as diversas manifestações doutrinárias acerca do real 

sentido a ser conferido àquele instituto que assegura a eliminação do efeito cascata dos tributos. 

Dentre as inúmeras obras doutrinárias colacionam-se: 

i) Aliomar Baleeiro (2015, p. 501), em obra atualizada por Derzi, já anotava para o IPI, 

contudo, também aplicável ao ICMS, pois “[...] a Constituição adota o princípio da não 

cumulatividade (valor X valor), bases financeiras, sem nenhuma conotação de crédito físico e 

isso precisa ser implementado de forma efetiva, em especial em benefício da indústria 

brasileira”. Continua o autor na mesma trilha ao pontuar: “Enfim, os créditos deveriam abranger 

os insumos de produção, os ativos permanentes, os bens de uso e consumo do estabelecimento. 

Não é o que acontece entre nós”. Importa destacar que a legislação do IPI veda o crédito de 

bens destinados ao ativo permanente e ao uso ou consumo, diferente do ICMS. 

ii) Arzua (2001, p. 259), leciona que a compra por contribuinte do imposto de matérias-primas, 

de embalagens, de insumos, de serviços e de bens de capital, independentemente do destino, do 

uso ou da qualificação da mercadoria, gera irrecusavelmente crédito a ser compensado com 

operações tributárias próprias. As leis estaduais e os atos normativos, que restringem o direito 

ao crédito do ICMS sob o pressuposto de que é pelo regime físico, fazem-no por preconceitos 

históricos, relacionados com o nascimento do esquema da não cumulatividade na lei ordinária 

do antigo imposto federal de consumo e por absoluto desprezo ao Texto Constitucional. A 

Norma Maior delegou à lei complementar a disciplina tão-só do regime de compensação do 

imposto, não o poder ou a faculdade de cogitar de seu conteúdo propriamente dito. 

                                                           
731BARBOSA, Rui. As fontes do Direito Tributário. Disponível em: < 

bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/15328/14211 >. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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iii)  Para Greco (1998, p. 30), o dispositivo constitucional da não cumulatividade comporta 

interpretações várias que levam a critérios diversos de compensação, segundo o sentido que 

seja emprestado à expressão: “cobrado nas operações anteriores”, que pode ser entendida como 

operações anteriores alusivas à mesma mercadoria; operações anteriores alusivas à mercadoria 

e aos seus insumos que entram em sua composição e, ainda, quaisquer operações anteriores que 

houverem sido tributadas. Assim sendo, a não cumulatividade no sistema positivo brasileiro 

poderia apresentar mais de uma conformação, dependendo do que dispuser a legislação do 

imposto, seja quanto aos perfis, seja quanto ao regime dos créditos das operações isentas e de 

não incidência. Portanto, considerando que esse regime não tem única amplitude e feição 

possíveis, cabe à lei complementar discipliná-lo não apenas sob aspectos formais, mas 

efetivamente complementando os dispositivos constitucionais que apresentem mais de um 

sentido e alcance possíveis. 

iv)  Segundo o sobredito professor (GRECO, 2005, p. 126-141) é nítido que a expressão não 

cumulatividade comporta ‘n’ conteúdos. Ressalta, ainda, que não existe na Constituição uma 

única não cumulatividade, apesar de haver pontos em comum entre a não cumulatividade do 

IPI, do ICMS e das contribuições para o PIS e para a Cofins, quais sejam, a existência de alguma 

técnica que leve à não cobrança do mesmo tributo em cascata e um conteúdo mínimo de 

significação aplicável a todos os tributos não-cumulativos. Mesmo nos dispositivos em que a 

Constituição foi mais detalhista, ou seja, naqueles em que estabelece mais limites à ação do 

legislador, a interpretação constitucional é no sentido de que cabe ao legislador complementar 

uma boa margem quanto ao modo de operacionalizar a técnica da não cumulatividade que leve 

ao efeito econômico da não superposição ou da não cascata. 

v) Tomé (2013, p. 118) conclui que o conceito de não cumulatividade utilizado pela 

Constituição da República é uniforme. Trata-se de um princípio constitucional erigido com a 

finalidade de evitar a superposição de cargas tributárias, impedindo a incidência de um mesmo 

tributo mais de uma vez sobre valor que já serviu de base à sua cobrança em fase anterior do 

processo econômico.  

vi)  Carrazza (2002, p. 35-36) elucida os fundamentos constitucionais que eleva o princípio da 

não cumulatividade ao rol dos valores informadores do ICMS, consoante o estatuído pela 

Constituição da República de 1988. Sublinha-se que o citado princípio não pode ter seu alcance 

nem diminuído nem, muito menos, anulado, seja por normas infraconstitucionais, seja pelo 

labor exegético. Segundo o autor, a não cumulatividade do ICMS visa a evitar o indesejável 

efeito conhecido como “cascata” ou “piramidização”, fenômeno que prejudica as atividades 

econômicas, já que onera, repetida e sobrepostamente, todas as etapas da circulação de bens e 
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da prestação de serviços. Continua o autor, ao asseverar que a norma constitucional não encerra 

mera sugestão, que o legislador ou a Fazenda Pública poderá seguir ou deixar de seguir. Muito 

pelo contrário, ela veicula uma diretriz imperativa, que dá ao contribuinte o direito subjetivo de 

ver observado, em cada caso concreto, o princípio da não cumulatividade do ICMS. 

vii) Coêlho (2015, p. 43) conclui que, se o legislador complementar, convenial ou estadual 

pudesse amputar, modificar, reduzir ou amesquinhar o princípio da não cumulatividade, estaria 

na posição de revisor do Texto Magno. E, assim poderia destruir totalmente o princípio, 

abolindo-o indiretamente e tornando letra morta a Constituição brasileira. Reforça a 

impossibilidade de eleição de nova hipótese de anulação ou estorno de crédito, instituída em lei 

infraconstitucional. Na visão do autor, só há autorização para estorno do crédito nos casos 

previstos na constituição (isenção ou não incidência).  

viii)  Consoante Derzi; Coêlho (2004), o ICMS não deve onerar a força econômica do 

empresário que compra e vende ou industrializa, mas a força econômica do consumidor. Com 

base nisso, de forma quase universal, consagra-se o princípio da não cumulatividade, inclusive 

na Constituição brasileira. Enfatizam os autores que estudiosos de vários países, por essa razão, 

insistem em chamar o IVA ou TVA de imposto sobre o consumo e não imposto sobre o valor 

acrescido ou sobre a circulação, embora, do ponto de vista técnico estrito, o consumidor final – 

que de fato suporta economicamente o tributo – esteja alijado da relação tributária. Portanto, 

concluem no sentido de ser necessário desonerar o custo de produção e de comercialização de 

todo o imposto pago nas aquisições (seja relativo a insumos, produtos intermediários ou bens 

do ativo fixo), sob pena de se ter nova tributação sobre esses bens, pois o custo desses bens 

integrará o preço do produto no momento da saída. Encerram afirmando que a indedutibilidade 

dos créditos relativos à aquisição de bens de capital, de máquinas e de insumos, diretamente 

utilizados na atividade econômica, configura sério rompimento com o princípio da não 

cumulatividade.  

ix)  Saraiva (2004) sustenta que a Constituição não garantiu aos contribuintes do ICMS o 

direito de se creditar de todos os seus custos financeiros, portanto não assegura a técnica da não 

cumulatividade de acordo com o regime do crédito financeiro, de modo que pode a lei 

complementar dar ênfase ao regime de crédito físico e só conceder o direito de creditamento 

financeiro nos termos, nos limites e nos prazos que ela estipular. Defende que a norma 

constitucional que impõe a vedação e exigência de anulação do crédito [isenção e não 

incidência] visa apenas a dar orientação divergente da anteriormente dada pela Corte 

Constitucional. Pondera que não pretendeu a Constituição que as hipóteses dos preceitos 

constitucionais supracitados fossem os dois únicos casos de exceção ao direito do contribuinte 
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de se creditar do valor do imposto nas operações ou prestações anteriores. Com efeito, os 

estabelecimentos comerciais utilizam tanto a energia elétrica como os serviços de comunicação, 

como consumidores finais, logo não se trata de insumo aos produtos revendidos. Somente no 

processo industrial é que se utiliza energia elétrica como insumo. 

x) Ichihara (2004) reconhece que a Constituição de 1988 disciplinou o campo material de 

incidência do ICMS e incluiu o fornecimento de energia elétrica, os serviços de comunicação, 

bem como os combustíveis e lubrificantes. Portanto, tais bens quando consumidos no processo 

industrial ou comercial, como decorrência direta do princípio da não cumulatividade, dão 

direito ao contribuinte de se creditar do tributo incidente. Corrobora o entendimento ao afirmar 

que a jurisprudência é pacífica, mas cabe ao contribuinte fazer a prova de que a energia elétrica, 

o serviço de telefonia ou os combustíveis e os lubrificantes foram consumidos no processo 

industrial ou comercial. Impedir o crédito do imposto cobrado nas operações anteriores, quando 

a saída for tributada, sob qualquer pretexto, fere o princípio da não cumulatividade. 

xi) Ensina Machado, H. (2004) que a questão de saber o que enseja e o que não enseja crédito 

do imposto é na verdade um ponto de intermináveis atritos na relação tributária dos impostos 

ditos não cumulativos. O intérprete tem de se esforçar para superar dificuldades que bem 

poderiam ter sido afastadas pela lei complementar. Enfatiza ainda que a possibilidade de 

utilização de créditos decorrentes de entradas de bens destinados ao consumo diminuirá esse 

inconveniente, sendo, no entanto, necessário sopesar com a necessidade do aumento de 

alíquotas, como aconteceu na França, nos anos cinquenta, quando a alíquota do IVA elevou-se 

para 26,5% (vinte e seis meio por cento). 

xii) Mattos (2006) sustenta o entendimento que a Constituição de 1988 outorgou ao 

contribuinte absoluto direito ao crédito do ICMS relativo às operações e às prestações 

anteriores, com exceção das hipóteses de isenção ou não incidência. Defende o autor que não 

poderia o legislador complementar estabelecer outras restrições, como se o tributo fosse apenas 

“meio-cumulativo”. Repisa que as novas restrições impostas fustigam o princípio da não 

cumulatividade, segundo o qual o ônus do imposto deveria recair integralmente (e não apenas 

parcialmente) sobre o consumidor final. 

xiii)  Para Melo (2012), a envergadura constitucional do princípio da não cumulatividade denota 

a inexistência de quaisquer limitações além daquelas positivadas na Carta da República. 

Enfatiza ser inútil tecer considerações de índole econômica e política para compreender o 

sentido de tal expressão (não cumulatividade), embora o resultado de sua aplicação possa 

apresentar implicações de cunho financeiro. Só interessa ao intérprete o conceito 

eminentemente jurídico. Argumenta que a cláusula da “não cumulatividade” não consubstancia 
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mera norma programática, nem traduz recomendação, sequer apresenta cunho didático ou 

ilustrativo, caracterizando, na realidade, diretriz constitucional imperativa, com autêntica 

obrigação a ser cumprida tanto pelo poder público, como pelo contribuinte. 

xiv) Consoante ensina Torres, R. (2004), as novidades trazidas pela Lei Kandir e até mesmo 

pela jurisprudência nos últimos anos ampliam o quadro dos créditos financeiros do ICMS e 

tornam frágil a tese da opção do sistema tributário brasileiro pelo crédito físico. Assevera que 

a citada legislação complementar representou um avanço do sistema brasileiro da não 

cumulatividade no rumo das técnicas, há longo tempo, adotadas nos países europeus, como 

sucedia com a utilização dos créditos financeiros. 

xv) Costa, A. (1996), em palestra proferida no dia 15/10/96, no Tribunal de Impostos e Taxas 

de São Paulo732, esclarece o conteúdo histórico da norma da não cumulatividade, conforme se 

verifica: 

Então, o que aconteceu no Brasil? O nosso velho imposto de consumo, hoje, IPI, já 
em 1958, copiou o modelo francês, mas limitou-se a regra do chamado crédito físico. 
Quando veio o ICMS, de um lado por influência do velho IVC, falou-se em imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o qual obviamente restringiu o 
campo. É, em segundo lugar, influenciado pelo IPI, adotou-se também a chamada 
regra do crédito físico, com a exclusão de todos os outros créditos. (grifo nosso). 
 

xvi) Para os autores Ataliba; Giardino (1984, p. 112), a não cumulatividade no Direito 

Brasileiro possui contornos próprios e, em nada se assemelha ao IVA do Direito Francês ou 

Italiano. Para atingir tal desiderato, diversas técnicas podem ser empregadas, desde que, em 

cada operação, seja garantida uma dedução, um abatimento, a fim de que se evite superposição 

de cargas tributárias. 

xvii) Carvalho, P. (2010, p. 218), ao discorrer sobre o princípio da não cumulatividade, anota 

tratar-se de limite objetivo que se preordena “à concretização de valores como o da justiça da 

tributação, respeito à capacidade contributiva e uniformidade na distribuição da carga 

tributária”. 

xviii) Oliveira (2009) reforça que a norma constitucional dirigente do ICMS é o da não 

cumulatividade, segundo a qual o imposto a recolher deve-se apurar, em cada período, mediante 

o confronto entre os créditos e os débitos relativos às entradas e às saídas. A regra, daí, é o 

direito ao crédito vincular-se às mercadorias entradas no estabelecimento, ou às prestações de 

serviços sujeitos ao imposto. O autor, devido a sua experiência em conselho de contribuinte 

estadual, em farta pesquisa das decisões dos tribunais administrativos, revela a limitação ao 

direito ao crédito, por conseguinte, do princípio da não cumulatividade.  

                                                           
732 Informações nº AGU/SF 02/2002. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2571. Disponível em:< 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=534482>. Acesso em: 15 de maio 2017. 



280 

xix) De acordo com Ferraz Jr. (1992, p. 20), a restrição constitucional ao crédito deve ser 

tratada pelo critério de lex specialis, só sendo aplicável às situações em que o crédito de um 

imposto que não incidiu em operação anterior conduzisse a um efeito oposto ao da cumulação, 

levando a um incidência final inferior à que resultaria da aplicação da alíquota nominal do 

tributo ao preço do varejo, pois, nesses casos, a manutenção do crédito criaria para o órgão 

arrecadador uma situação desigual em que, por causa da não cumulatividade, ele seria 

prejudicado. 

O CAPÍTULO XI versa sobre os sistemas tributários da Noruega e da Escócia, no que 

toca à tributação sobre o consumo de bens e de serviços, que integram a cadeia de suprimento 

da indústria petrolífera. Tem o propósito de diversificar o conhecimento técnico-jurídico e, 

quando pertinente, identificar alternativa legal formulada em outra jurisdição soberana, cuja 

lição seja aplicável à realidade brasileira, 
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CAPÍTULO XI - SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DA NORUEGA E DA ESCÓCIA – 
TRIBUTOS INDIRETOS 
 

“Ainda que os métodos administrativos de controle e fiscalização do fisco sejam 
operacionalmente modernizados, as estruturas sobre as quais estão assentados 
continuam estruturalmente arcaicas, permanecendo em grande parte desajustadas à 
realidade do novo modo de produção que surge no mundo moderno”. (CINTRA, 
2009, p. 64). 

 

Consoante frisado alhures, os motivos para o estudo dos sistemas tributários da 

Noruega733 e da Escócia734, com ênfase na tributação sobre o consumo, decorrem da solidez 

das instituições jurídicas daqueles países e, também, da vasta experiência nos regimes 

regulatórios e tributários aplicáveis às atividades da indústria de petróleo. Destaca-se, ainda, o 

fato de a Noruega e a Escócia (Reino Unido - Mar do Norte) possuírem importantes reservas 

de hidrocarbonetos. 

Alia-se, ainda, o fato de integrarem a OCDE735, fórum que congrega 35 (trinta e cinco) 

países-membro, no qual os participantes implementaram a sistemática do imposto sobre valor 

agregado (IVA), com uma única ressalva dos EUA736. Cabe informar que, no ano de 2015, a 

tributação sobre o consumo dos países da OCDE representava, em média, peso de 21% da 

arrecadação total com tributos, em contraponto aos 12% registrados na década de 1960737.  

Comparando com a estrutura do sistema tributário brasileiro e a arrecadação total do 

ano de 2015 extraem-se as seguintes informações acerca das bases de tributação738: 4,44%, 

sobre o patrimônio; 18,27% atinente à renda e 49,68% de tributação sobre o consumo. Nos 

países da OCDE,739 tais índices representaram, respectivamente, 6%, 33,7% e 31%. A 

diferença para alcançar 100% do valor arrecadado é atribuída, em regra, à seguridade social.  

                                                           
733Norway is a constitutional monarchy, with a parliamentary democratic system of government. Powers are 

allocated among the executive, the legislature (Storting) and the court system. Many executive powers are 
granted to the “King in Council”. The unicameral parliament has legislative authority; it passes legislative acts, 
imposes taxes and adopts the fiscal budget. For administrative purposes, the country is divided into 19 counties, 
which are subdivided into 428 municipalities.  […] The Norwegian Tax Administration is the government agency 
responsible for resident registration and tax collection in Norway. The administration, which is under the 
Ministry of Finance, is responsible for collecting income and wealth tax, national insurance contributions and 
VAT. The municipalities collect real estate taxes. (DELOITTE, 2016). 

734 Integram a jurisdição do Reino Unido: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. 
735 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
736 Os Estados Unidos, no tocante à tributação sobre o consumo, adotam o imposto estadual cumulativo “Retail 

Sales Taxes”. Ressalta-se que o IVA foi adotado apenas em dois estados americanos: Louisiana e Michigan. 
737 Revenue Statistics OECD 2016. Disponível em:< http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-tax-

structures.htm>. Acesso em: 09 maio 2017. 
738 Carga Tributária no Brasil 2015. Análise por Tributos e Bases de Incidência. Disponível em:< 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf/view> Acesso em: 09 maio 2017. 

739 Revenue Statistics OECD 2016. Disponível em:< http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-tax-
structures.htm>. Acesso em: 09 maio 2017. 



282 

A OCDE, no relatório do ano de 2016, reconheceu que houve redução da participação 

do VAT no total da carga tributária dos países-membro, motivado principalmente pela 

cobrança de impostos específicos sobre o consumo de determinados produtos: álcool, tabaco, 

bebidas, petróleo e combustíveis (excises and custom duties). 

Sabe-se que a Noruega não é parte integrante da União Europeia (UE) e, por 

conseguinte, o regime tributário norueguês não se vincula aos limites jurídicos das orientações 

emanadas das diretivas do IVA nem da jurisprudência do tribunal de justiça europeu (Court 

Justice of the European Union - CJEU). A despeito de não integrar o bloco da UE, aquele País 

mantém acesso ao mercado interno europeu por meio da EFTA (European Free Trade 

Association), que, por sua vez, mantém acordo celebrado com a UE (Agreement on the 

European Economic Area)740.  

Não obstante, em que pese o VAT norueguês não se sujeitar aos comandos das diretivas 

do conselho da UE, resta evidente a sintonia com as orientações do colegiado europeu741. A 

Noruega implantou o modelo do imposto multifásico não cumulativo, sopesado com a 

cobrança de tributos especiais sobre determinados produtos e atividades.  

A título de informação acerca da notória aproximação normativa entre as regras do VAT 

norueguês e do IVA europeu, colaciona-se a definição imposta pela norma tributária 

norueguesa742 para classificar os fornecimentos de mercadorias e serviços sujeitos à exação: 

VAT act of 19 June 2009 no. 58 
[…] 
Section 1-3. Definitions 
(1) In this Act, the following terms shall mean: 
a) supply: the delivery of goods or services in return for a consideration. 
b) goods: physical objects, including real property, electric power, water from 
waterworks, gas, heat and refrigeration. 
c) services: anything that may be supplied and that does not fall under the definition 
of goods as given in subsection (1) letter (b), including limited rights to goods and the 
utilisation of intangible assets. (grifo nosso). 

 

Nota-se que o VAT norueguês prestigiou o princípio da base ampla de incidência ao 

tipificar a definição residual do signo “serviço”, reforçando a natureza jurídica de imposto geral 

                                                           
740 In essence, the EEA agreement unites the EU Member States and the three EFTA Member States that are parties 

to the European Economic Area into one single market governed by the same basic rules (Acquis 
Communautaire). These rules cover the “four freedoms” (free movement of goods, capital, services and persons) 
and competition rules. Because taxation, including indirect taxation, is not covered by the EEA agreement (art. 
1(2)), Norway is not required to harmonize its VAT law with EU VAT law. Fiscal frontiers still exist between 
Norway and the European Union, and transactions between the two are still treated as traditional import and 
export supllies with the associated customs formalities and paperwork. (FURUSETH, 2016, p. 83). 

741 Council Directive 2006/112/EC  of 28 November 2006. 
742 VAT act of 19 June 2009 no. 58. Disponível em: 

<https://www.skatteetaten.no/globalassets/taxnorway/2014/vat-act-2014.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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sobre o consumo. Assim, a exemplo do IVA europeu,743 as definições normativas se 

complementam, no sentido de possibilitar o alcance do espectro da incidência da exação às 

diversas atividades econômicas que revelem capacidade contributiva, mitigando eventuais 

falhas do sistema, presente atualmente no ICMS por não alcançar certas atividades empresariais 

(i.e. aluguel, afretamento, dentre outras obrigações de dar).  

Nessa senda, o regime norueguês prevê, também, a cobrança de imposto especial sobre 

a indústria de petróleo (Special Petroleum Tax or Petroleum Revenue Tax), bem como do 

imposto sobre a renda devido pelas empresas em geral (Corporate Income Tax – CIT)744. 

Naquele país, o imposto sobre o valor agregado ou Value Added Tax (VAT) é conhecido 

por Merverdiavfgift (MVA), com regulamentação prevista no Merverdiavgiftsloven (MVAL) 

745, ato publicado pelo Departamento de Imposto da Noruega (Norwegian Tax Administration). 

A norma de regência é a Lei nº 58 de 19 de junho de 2009 (VAT Law), vigente desde 1º de 

janeiro de 2010 (Royal Decree nº 1347 of 6 november 2009). 

As alíquotas do VAT estão distribuídas da seguinte forma: 25% (vinte e cinco por 

cento), padrão; 15% (quinze por cento) para determinados produtos alimentícios e bebidas 

alcóolicas, 10% (dez por cento), nas vendas de ingressos para eventos culturais, cinemas, 

serviços hoteleiros, eventos esportivos, transporte de passageiro etc. Há previsão de alíquota 

zero (exempt with input tax/deduction) para as exportações e as operações previstas na 

legislação. Os percentuais das alíquotas são fixados, anualmente, pelo parlamento (Stortinget). 

Desde 1970, ano em que o VAT substituiu o sales tax, o governo norueguês vem, anualmente, 

majorando a alíquota: 1993 (22%), 1995 (23%), 2001 (24%) e 2005 (25%)746.  

A base de cálculo do tributo é o preço da mercadoria ou serviço transacionado, excluído 

o próprio VAT, ou seja, calculado por fora 747. Os sujeitos passivos são as pessoas, jurídicas ou 

                                                           
743 Council Directive 2006/112/EC  of  28 November 2006. 
 Art. 14 (…) 
I. “Supply of goods” shall mean the transfer of the right to dispose of tangible property as owner”. 
(...) 
Art. 24 (…) 
I. “Supply of services” shall mean any transaction which does not constitute a supply of good”. 
744 No ano de 2016, a alíquota do imposto sobre a renda norueguês nas atividades com petróleo aumentou de 53% 

para 54%. 
745Em 15 de dezembro de 2009, o Ministro de Finanças e o Departamento de Impostos regulamentaram o VAT Act, 

com efeito a partir de 1 de janeiro de 2010. Disponível em: 
<https://www.skatteetaten.no/globalassets/taxnorway/2014/regulation-to-the-value-added-tax-act-.pdf>. Acesso 
em: 10 maio 2017. 

746 The Norwegian VAT system. 9 Particular features. Disponível em: <http://www.pwc.no/no/tjenester/tax-
and-legal-services/mva-toll-saeravgifter/vat-aspects-of-doing-business-in-norway-2016.pdf>. Acesso em: 15 
maio 2017. 

747 VAT Law, chapter 4, section 4-1, “1” and Council Directive 2006/112/EC, art. 78, “a”. 
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físicas, que desenvolvem atividades econômicas obrigadas por lei ao registro como 

contribuinte do VAT e, por conseguinte, ao cumprimento dos deveres instrumentais748.  

Estão desoneradas do VAT (alíquota de 0%) as exportações para outros países, 

incluindo as ilhas de Mayen e Svalbard (Geographical scope – “the VAT area”)749, as vendas 

internas e as importações de bens e serviços destinados à exploração, produção de petróleo e 

gás natural (offshore), localizados além do mar territorial (12 milhas náuticas)750 e destinados 

à construção de plataformas, navios e gasodutos para o setor petrolífero. No tange à exportação, 

há previsão de manutenção do direito à dedução do imposto cobrado nas operações anteriores 

(exemption with input tax, zero rate, VAT Act, sections 6-1, 6-33). 

Consoante regra geral, o direito à dedução do imposto está condicionado a que os bens 

e os serviços sejam empregados em atividades tributadas, salvo previsão legal. Logo, as 

operações subsequentes isentas ou não tributadas não autorizam o creditamento do imposto 

(exemption without input tax). Nessa quadra jurídica, o espectro de incidência do VAT 

norueguês apresenta os desdobramentos ilutrados na FIGURA 34 abaixo: 

 
FIGURA 34: Espectro de Incidência do VAT Norueguês. 
Fonte: (REZENDE, A., 2016). 

 
A exação incide nas transações com bens e serviços ocorridas no território norueguês 

(princípio territorial) ou na importação de outros países751, bem como na retirada da empresa 

para utilização fora da atividade econômica (withdrawals), e.g. consumo privado752.  Os bens 

e os serviços importados estarão sujeitos à mesma regra de tributação interna do país. O 

importador, pessoa jurídica ou física, é o responsável pelo tributo devido na operação ou na 

prestação (reverse charge mechanism), com direito à dedução do imposto na forma da 

                                                           
748 VAT Law, chapter 1, section 1-3, “d” and chapter 2, sections 2-1 and 2-3. 
749 VAT Law, chapter 1, section 1-2. The Norwegian VAT territory is not defined in the VAT Law, and reference is 

made to the definition used for customs purposes in this respect. Article 1 of Customs Law of 10 June 1966 
(Tolloven) contains the term “customs area” which is defined as the Norwegian mainland and its territorial sea. 
This area excludes the islands of Jan Mayen and Svalbard. (FURUSETH, 2016, p. 83). 

750 VAT Law, Chapter 6, sections 6-9, 6-11, 6-30 (3), 6-32 and Chapter 7, section 7-5. 
751 O VAT devido nas importações de bens e serviços é de responsabilidade do sujeito passivo (importador), 

observadas as regras internas para dedução (crédito), direito dos contribuintes inscritos no sistema do VAT. 
752 VAT Law, chapter 1, sections 1-1. 
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legislação753. Não há que se falar em direito ao crédito para os bens e os serviços isentos do 

imposto, i.e. serviço odontológico, financeiro, educacional, destinados à indústria do petróleo 

e do gás em atividade offshore etc. Estará isento do gravame o consumo de bem e de serviço 

oriundo do autofornecimento (self-supply), com desvio da finalidade econômica, salvo se na 

operação anterior, houve o aproveitamento do crédito ou se a não dedução deu-se por causa de 

isenção anterior754.   

Dessa feita, para certas atividades econômicas há possibilidade de opção por regime 

simplificado de tributação (special schemes), na forma prevista em lei, com restrição à dedução 

do imposto755. Assim, os grupos econômicos de empresas poderão ter cadastro único no 

registro fiscal do VAT, se atendida a exigência de a controladora deter, no mínimo, 85% dos 

direitos das demais companhias. Nessa hipótese, as transações ocorridas entre as empresas do 

grupo estarão livres da incidência do VAT (outside of scope)756.  

 O VAT será cobrado em todos os estágios da cadeia de produção, de distribuição até o 

consumidor final, típica exação geral sobre o consumo. O contribuinte do imposto é obrigado 

por lei a ter registro no VAT para permitir a apuração do tributo. O sistema do VAT adotou o 

método de subtração indireta para a apuração do imposto, ou seja, mediante o cotejo dos 

créditos (inputs) e dos débitos (outputs), semelhante ao ICMS. Na hipótese de saldo credor, o 

sujeito passivo poderá solicitar o reembolso ao erário público (refund).  

A regra básica para crédito do imposto consiste na afetação direta do bem ou serviço à 

atividade tributada. É imperativo o ajuste ou o estorno de crédito, proporcionalidade obtida 

entre as saídas isentas e não tributadas e as saídas totais. O contribuinte não poderá se creditar 

do imposto quando o bem ou serviço for destinado para uso privado, fora da atividade 

econômica. 

No caso de bens de capital (ativo fixo), a mudança em sua destinação inicial implicará 

a obrigatoriedade de ajustar os créditos apropriados desde a aquisição, salvo se o bem for 

                                                           
753 VAT Law, chapter 11, sections 11-2 and 11-3. 
754 VAT Law, chapter 3, section 3-19 and section 3-21, 2. Consoante Furuseth (2016, p. 85), a utilização de bens 

e serviços fora do escopo da atividade econômica sujeitar-se-á a tributação do VAT (exemplo: uso privado pelo 
auto fornecimento). “Self-supply of goods and services is deemed taxable if goods or services are “withdrawn” 
from the taxable part of  the business and the use of the goods or services is for purposes other than activities 
subject to VAT (e.g. for private purpose, VAT Law, section 14)”. 

755Desde 1º de julho de 2011, foi implantado naquele país o regime simplificado do VAT, opcional aos prestadores 
de serviços eletrônicos e de comunicação não residentes, que dispensa a obrigatoriedade de indicar representante 
legal residente na Noruega. Nesse regime, as obrigações e deveres atinentes ao VAT são adimplidos por meio 
eletrônico, vedada a dedução do imposto (FURUSETH, 2016, p. 84). Os bens usados estão sujeitos a regras 
especiais (VAT Law, sections 4-5, 4-6 and 4-11). 

756VAT Law, chapter 2, section 2-2, (3)”Two or more cooperating companies may be registered as one taxable 
person if at least 85 per cent of the capital in each company is owned by one or more of the cooperating 
companies. All companies that participate in a joint registration shall be jointly liable for the payment of VAT. 
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desgastado integralmente na atividade empresarial757.  

Outras regras foram fixadas visando ao cumprimento dos deveres instrumentais, 

conditio sine qua non para exercício do direito à dedução, em destaque: (i) o sujeito passivo 

deve informar o número de registro no cadastro do VAT e (ii) lançar (destacar) o valor do 

imposto no documento de venda (invoice), com a indicação do signo MVA. A ausência de tais 

informações implicará o impedimento do crédito do imposto.  

Com suporte na pesquisa realizada, infere-se muitas semelhanças entre as regras do 

VAT e do ICMS, a saber: desoneração nas exportações de bens e de serviços (princípio do 

destino, com direito ao crédito), nas vendas de livros e de periódicos, nas aquisições de 

participações em empresas (para o ICMS é hipótese de não incidência); na vinculação do 

crédito às operações e nas prestações subsequentes tributadas; na exigência do estorno 

proporcional às saídas isentas e não tributadas, bem como na utilização fora ou alheia à 

atividade econômica empresária (recreação, lazer, esporte, bebidas, alimentação etc.). 

Pela perspectiva jurídica, a distinção básica entre o VAT e o ICMS cinge-se: ao amplo 

direito ao crédito pelo regime financeiro e à extensa base de incidência. Não há que se falar em 

cisão dos processos operacionais da empresa em atividades fim e meio. Descabida, também, é 

a segregação do processo industrial em linhas de produção principal e marginal ou secundária. 

O contribuinte, registrado no sistema VAT, tem direito ao crédito do imposto nas aquisições 

de insumos, de matéria-prima, de produto intermediário, de bens de capital (ativo permanente) 

e de uso ou consumo (materiais de escritório da atividade administrativa etc.), desde que 

consumidos na atividade econômica (business purpose). 

 O amplo direito à dedução está amparado na legislação do VAT Act, Chapter 8, 

Deduction for input VAT, os ajustes (estorno) estão regulados no Chapter 9 Adjustment or 

reversal of input VAT. Nota-se, portanto, a partir do exame minucioso das regras do VAT 

norueguês a coerência e consistência com as diretivas do IVA europeu. Persegue-se a plena 

produção dos efeitos da cláusula tributária da não cumulatividade, em busca da neutralidade 

fiscal e do respeito ao arquétipo jurídico do tributo, que nasceu para onerar o consumidor final 

e não os meios de produção.  

As hipóteses de vedação ao crédito estão arroladas de forma taxativa pela legislação 

norueguesa: bens e serviços vinculados a transações desoneradas ou fora do campo de 

incidência do tributo.  

                                                           
757VAT Act, Chapter 3, section 3-21, “1”, Chapter 9, Adjustment or reversal of input VaT, sections from 9-1 to 

9-7. 
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Pode-se, então, enumerar as condições para efeito de dedução do VAT758: (a) o sujeito 

passivo deve ter o registro no sistema do VAT; (b) cálculo pró-rata, proporcional às saídas 

tributadas e o total de saídas. O contribuinte, por um lado, está desobrigado de efetuar a 

proporcionalidade dos créditos, quando as atividades desoneradas não excederem a 5% do 

volume dos negócios realizados pela empresa no exercício financeiro, por outro lado, será 

vedado o crédito quando as operações tributadas não excederam a 5% do total de saídas.  

Ante o exposto, infere-se que o direito à dedução do VAT, denominado de crédito 

fiscal, abarca todos os bens e serviços (input) que foram onerados pelo imposto, condicionados 

à utilização na atividade econômica tributada (business purpose and output). As saídas não 

tributadas (exempt) determinarão a vedação ao crédito. A FIGURA 35, abaixo, apresenta de 

forma resumida os aspectos gerais da tributação do VAT norueguês.  

 
FIGURA 35: Direito à dedução do VAT Norueguês. 
Fonte: (REZENDE, A., 2016). 

 
 As demais restrições à dedução do imposto estão tipificadas no VAT Law, Chapter 8, 

                                                           
758 Chapter 8. Deductions for input VAT 

Section 8-1. General rule 
A registered taxable person shall be entitled to deduct input VAT on procurements of goods and services that are 
intended for use in the registered enterprise. 
Section 8-2. Entitlement to deduct VAT on procurements intended for partial use in a registered enterprise 
(1) A registered taxable person who procures goods or services for use both in a registered enterprise and for 
other purposes shall only be entitled to a deduction for input VAT on that part of the goods or services that is 
intended for use in the registered enterprise. If the use which does not allow deduction of VAT takes place inside 
the taxable person's activity as a whole, section 8-5 shall only apply to services as specified in sections 3-23 and 
3-26. 
(…) 
(3) For goods and services to be used in both the registered enterprise and for other purposes. input VAT shall 
not be deductible if supplies made by the registered enterprise do not normally exceed five per cent of the 
enterprise's total supplies during the financial year. This shall not apply, however, to enterprises which mainly 
supply services that are exempt pursuant to section 3-6. 
(4) For goods and services to be used both in the registered enterprise and for other purposes, input VAT shall 
be deductible in full if the part of the enterprise's supplies that is exempt from the Act does not normally exceed 
five per cent of the enterprise's total supplies during the financial year. 
(5) The Ministry may issue regulations prescribing the allocation of input VAT. The Ministry may also prescribe 
exceptions to subsection (1) in the case of tracked motorcycles used in reindeer husbandry. 
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Sections 8-3 and 8-4759. Não haverá direito ao crédito nas seguintes transações: contratação de 

bufê, salas para execução do serviço de bufê, veículos de passageiro, remuneração de diretores, 

gerentes e empregados, aquisições de obras de arte e antiguidades, entretenimento, brindes e 

presentes, dentre outros. É assegurado o direito ao crédito na construção ou manutenção de bens 

imóveis e mobiliarios utilizados na atividade econômica da empresa.  

Nos casos de alteração legislativa outorgando novo direito à dedução do VAT, a norma 

produz efeito para as aquisições após a vigência da novel legislação, e não se fala em retroação 

da norma760. O Ministro de Finanças regulamentará o direito à dedução do imposto, seus 

ajustes, bem como os deveres instrumentais761.  

Em publicação acerca da tributação do VAT na Noruega, a firma de auditoria 

PricewaterhouseCoopers ratifica que um dos principais embates, entre o fisco e o contribuinte, 

refere-se à regulação do cálculo pró-rata ou da afetação direta (FIGURA 36), para estabelecer 

uma adequada proporcionalidade dos créditos dos bens e dos serviços consumidos em 

atividades mistas – tributadas e não tributadas762. Em termos práticos, os inputs seguem o 

                                                           
759 Section 8-3. Other restrictions on the entitlement to deduct VAT 

(1) Entitlement to deduct VAT shall not include input VAT on: 
a) catering.  
b) costs relating to the hiring of function rooms in connection with catering. 
c) works of art or antiques, unless the purchaser supplies goods of the same kind in its enterprise or the goods 
are to be used in an enterprise as specified in section 5-9. 
d) board for and remuneration in kind to an enterprise’s owner, management, employees or pensioners. 
e) business entertainment. 
f)gifts, goods and services for distribution for advertising purposes when the value is not insignificant. VAT may 
be deducted, however, if the goods are exported for use outside the VAT area. 
g)the construction, maintenance, renting or operation of real property to cover a housing or welfare need, 
including movable property and equipment for such property. Entitlement to deduct input VAT shall nonetheless 
apply to the construction or maintenance of workplace canteens, including movable furnishings for workplace 
canteens. 
Section 8-4. Passenger vehicles 
(1) Entitlement to deduct VAT shall not include input VAT on the procurement, operation or maintenance of 
passenger vehicles. Entitlement to deduct input VAT shall nonetheless apply for passenger vehicles used as: 
a) supply commodities. 
b) rental vehicles in a commercial rental activity. 
c) means of passenger transport in return for a consideration in a passenger transport enterprise. (grifo nosso). 

760 VAT Act, Chapter 9, Section 9-2, (1) “(…). If a taxable person becomes entitled to deduct input VAT as a result 
of legislative changes, the taxable person shall nonetheless not be entitled to adjust input VAT for procurements, 
etc made prior to the effective date of such new legislation”. 

761 On 15 December 2009, the Ministry of Finance and the Directorate of Taxes issued relations to accompany the 
VAT Act. The regulations are principally a modernization and simplification of those regulations that they 
replace, and contain only a few minor amendments, e.g. concerning the fishing sector. The replacement 
regulations entered into force on q January 2010 (FURUSETH, 2016, p. 83). 

762 “8.2. Pro rata rule If a VAT registered entrepreneur carries out business activities that are only partly subject 
to output VAT, his right to deduct input VAT on costs for mixed use is restricted on a pro rata basis (Sec. 8-2 
mval). Reg. provides details on the apportionment of deductible and non-deductible input VAT. The authorities 
have taken a very strict view on the distinction between acquisitions for exempt use as opposed to general costs 
subject to a pro-rata deduction”. Disponível em: <http://www.pwc.no/no/tjenester/tax-and-legal-services/mva-
toll-saeravgifter/vat-aspects-of-doing-business-in-norway-2016.pdf>. Acesso em: 10. Maio 2017. 
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seguinte esquema:  

 
FIGURA 36: Método da Imputação direta – dedução do IVA. 
Fonte: (ROCHA, 2009). 
 

É oportuno registrar que as exigências tributárias, objeto de lançamento efetuado pela 

autoridade fiscal (skattekontoret), poderão ser combatidas pelo contribuinte, com a 

apresentação de defesa na jurisdição administrativa: Câmara de Recurso (Klagenemnda for 

merverdiavgift) e, em segunda instância, recurso à Diretoria de Impostos (Skattedirektoratet). 

Encerrada essa fase, o contribuinte poderá recorrer ao Judiciário até a última instância na Corte 

Suprema.  

Isso posto, adentra-se no estudo do sistema tributário escocês (Reino Unido), no que diz 

respeito ao tributo indireto multifásico, não cumulativo, com repercussão jurídica na cadeia de 

suprimento até o consumo final.  

 Sabe-se que a Escócia, juntamente com a Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte 

e os respectivos territórios constituem o Reino Unido763 - monarquia parlamentarista, com 

competência jurisdicional para regular, dentre outras matérias, o ordenamento jurídico 

tributário.  

As principais fontes formais do direito Escocês são764: (i) legislação primária ou 

legislação de base: as leis emanadas do Parlamento do Reino Unido (United Kingdom 

Parliament) e as leis do Parlamento da Escócia (Scottish Parliament) e, até então, o direito da 

União Europeia; (ii) legislação secundária ou derivada: instrumentos legais do Reino Unido 

(Statutory Instruments) e Escocês (Scottish Statutory Instruments), bem como os decretos-lei 

(administrative orders); (iii) common law desenvolvida pela jurisprudência dos tribunais. Os 

                                                           
763 O Reino Unido é uma monarquia constitucional da qual fazem parte a Inglaterra, País de Gales, Escócia e 

Irlanda do Norte, 14 territórios ultramarinos e, ainda, exerce sua influência sobre diversos pequenos países, 
localizados em ilhas, no passado por ele dominado, como Trinidad Tobago no Caribe, que, no conjunto, formam 
uma confederação (Commonwealth). (FREITAS, 2013). 

764 Disponível em:<https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-sc-maximizeMS-pt.do?member=1>. 
Acesso em: 21 maio 2017. 
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instrumentos legais escoceses compreendem: as portarias (Orders in Council), os 

regulamentos (Regulations) ou normas (Rules), elaborados pelos ministros escoceses sob 

delegação conferida por leis do Parlamento do Reino Unido ou leis do Parlamento Escocês.  

A Lei Fundametal da Escócia promulgada em 1998 (Scotland Act 1998), alterada pelas 

Leis dos anos de 2012 e de 2016 (Scotland Act 2012 e 2016), criou alguns poderes e devolveu 

outros ao parlamento escocês, sediado em Edimburgo. Este último tem competência para 

legislar nas áreas da saúde, da educação, da administração e da fiscalidade local, incluindo a 

maioria dos aspetos do direito privado, penal e a implementação de obrigações internacionais 

nas matérias cuja competência foi devolvida pelo Reino Unido.  

Nessa moldura jurídica, o sistema tributário Escôces é ancorado na lei básica do Reino 

Unido de 1994 (UK Act 1994 or VAT Act 1994 ), na lei da Escócia (Scotland Act 2016) e nas 

diretivas da União Europeia. O VAT Act 1994 (VATA) é a principal legislação tributária do 

Reino Unido sobre o imposto geral sobre o consumo, regulamentado em 20 de outubro de 1995 

pelo VAT Regulations 1995 (Statutory Instruments, 1995, Nº 2518, The Value Added Tax 

Regulations 1995)765, cujo direito ali posto tem por fonte o quadro normativo da União Europeia 

(Diretiva 2006/112/CE, vigente desde 1º.01.2007, com suas respectivas alterações), 

aperfeiçoada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu (European Court of Justice). 

Ocorre que, diante da saída do Reino Unido da União Europeia, denominado pelos 

meios de comunicação de Brexit766, surgiram incertezas sobre o rumo das normas vigentes no 

Reino Unido. Do ponto de vista tributário, um estudo publicado pelo International Bureau of 

Fiscal Documentation (IBFD), sediado na Holanda, indicou como o principal ponto de atenção 

os impostos indiretos767: o VAT e os impostos aduaneiros.  O mencionado estudo aponta que, 

ainda que as mudanças significativas na legislação de VAT do Reino Unido não devam ocorrer 

como consequência do Brexit, o Reino Unido estará livre para ajustar as leis para melhor refletir 

a sua política econômica interna. 

Relatadas as incertezas atinentes ao quadro normativo, importa, neste trabalho, destacar 

o tratamento conferido pelo sistema escocês aos créditos (inputs), entidade jurídica utilizada 

como meio para assegurar os efeitos da não cumulatividade da VAT. É público que o modelo 

de tributação sobre o consumo escocês (Reino Unido) alinha-se às diretivas da União Europeia. 

                                                           
765 Disponível em: <http://legislation.data.gov.uk/uksi/1995/2518/made/data.htm?wrap=true>. Acesso em: 21 

maio de 2017. 
766European Union (Notification of Withdrawal) Act  2007, Chapter 9, of 16th March of 2017. Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/section/1/enacted>. Acesso em: 21 maio 2017.  
767Disponível em: <http://www.noronhaadvogados.com.br/publicacoes/brexit-e-os-impactos-no-brasil/>. Acesso 

em: 21 maio 2017. 
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A legislação daquele país observou, rigorosamente, a base ampla de incidência, positivando o 

conceito residual de “prestação de serviço” - todas as coisas que não se enquadram como 

fornecimento de mercadorias - in verbis: 

Value Added Tax Act 1994 
(...) 
5. Meaning of supply: alteration by Tresury order. 
Subject to any provision made by that Schedule and to Treasury orders under 
subsections (3) to (6) below— 
(a)“supply” in this Act includes all forms of supply, but not anything done otherwise 
than for a consideration; 
(b) anything which is not a supply of goods but is done for a consideration (including, 
if so done, the granting, assignment or surrender of any right) is a supply of services. 
(grifo nosso). 

  

O recurso à definição negativa de signo “serviço” possibilitou ampliar o alcance do raio 

de incidência do VAT, ao atingir diversas atividades econômicas reveladoras de capacidade 

contributiva e reduzir possíveis falhas do sistema, além de ratificar a natureza jurídica de 

imposto geral sobre o consumo.  

A alíquota padrão do imposto é de 20% (vinte por cento), porém admite-se redução até 

o limite de 5% (cinco por cento), como ocorre com o fornecimento de combustível e de energia 

para uso doméstico768, bem como permite-se a imposição de alíquota 0% com direito ao crédito. 

As outorgas de isenções são acompanhadas com a vedação do crédito769.  

Anota-se, a título de informação adicional, que a alíquota do imposto sobre a renda das 

empresas (income tax) passou de 20% para 19%, a partir de 1º de abril de 2017770. Todavia, 

permanece vigente a alíquota de 30% aplicada sobre o rendimento oriundo das atividades de 

exploração e de produção de petróleo, sujeitas a partir de 1º de janeiro de 2016 ao adicional de 

alíquota de 10%, nos termos da legislação local. Foi instituído o imposto especial sobre as 

receitas do petróleo (Petroleum Revenue Tax - PRT), com percentual de 50% incidente sobre 

lucros provenientes de campos de petróleo desenvolvidos antes de 1963, com redução 

anunciada no orçamento de 2015 para 35%771, no entanto a lei local (Finance Act 2016) reduziu 

para 0% (zero por cento), com vigência desde 1º de janeiro de 2016.  

Seguindo o arquétipo jurídico do IVA europeu, o VAT escocês tem como fato imponível 

o fornecimento, pelos sujeitos passivos, de bens e serviços a título oneroso (contraprestação), 

                                                           
768 Disponível em: <http://www.gov.scot/Topics/Government/Finance/spfm/vat/vatannex3>. Acesso em: 25 

maio 2017. 
769VAT Act 1994, Schedules 8 (“Zero-Rating”) and 9 (“Exemptions”). Alinhada às normas da União Europeia 

(Diretiva 2006/112/CE), em matéria de fiscalidade indireta, que visa a coordenar e harmonizar a legislação 
relativa ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e aos impostos especiais de consumo. 

770 KPMG. Corporate Tax Rates Tables. Disponível em: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-
tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html>. Acesso em: 25 maio 2017. 

771 (DELOITTE, 2015). 
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bem como a aquisição, a importação de bens e serviços nos termos da legislação vigente. 

Quanto ao local onde o tributo é devido, o aspecto espacial, aplicam-se as diferentes regras 

conforme a natureza da operação ou do serviço.  

Na comercialização de bens, o imposto é devido no local onde ocorre o fornecimento 

(princípio da territorialidade), na importação o imposto é devido no desembaraço aduaneiro 

(aspecto temporal). Na prestação de serviço, a exação será devida no local da prestação, com 

ressalvas tipificadas na legislação. 

Na delimitação do aspecto quantitativo, o legislador optou pela mensuração da base de 

cálculo com a inclusão do próprio imposto772, ou seja, cálculo realizado por “por dentro”, 

semelhante ao ICMS.  

As isenções, de modo geral, não dão direito ao crédito, a exemplo dos serviços 

financeiros, securitários, sociais, médicos. Todavia, no caso de tributação à alíquota zero é 

assegurado o direito à dedução do imposto, i.e. nas exportações. Na importação de bens e de 

serviços, o adquirente, pessoa jurídica ou física, é o responsável pelo recolhimento do tributo 

(reverse charged or shift taxed), assegurado o direito à dedução se utilizado na atividade 

econômica tributada.  

Em suma, o direito ao crédito do imposto (input), cobrado nas operações ou prestações 

anteriores, nas aquisições internas e intracomunitárias e nas importações de outros países, exige 

o atendimento do requisito orientado pela diretiva do IVA da UE, qual seja, a utilização do bem 

ou serviço na atividade econômica tributada (output)773. A lei do VAT não admite o crédito 

vinculado a atividades não tributadas, isentas, isto é, fora do escopo do VAT.  

O contribuinte, beneficiário de regime simplificado tributação, em regra, também não 

tem direito ao crédito do imposto. Os sujeitos passivos mistos, isto é, contribuintes que exercem 

atividades mistas, tributadas e não tributadas (isentas, atividades não profissionais, non-

business) estão obrigados a realizar o cálculo proporcional entre as saídas tributadas e o total 

de saídas para efeito de apropriação do crédito774.  

É valido concluir que as balizas normativas mínimas, para efeito da dedução do VAT 

                                                           
772 VAT Act 1994, Part I “Determination of Value”, Section 19 “Value of supply of goods or services” , (2) “If the 

supply is for a consideration in money its value shall be taken to be such amount as, with the addition of the 
VAT chargeable, is equal to the consideration.(grifo nosso). 

773VAT Act 1994, Part I “Payment of VAT by taxable persons”, Section 24 “Input tax and output tax”: “(1)Subject 
to the following provisions of this section, “input tax”, in relation to a taxable person, means the following tax, 
that is to say: (a) VAT on the supply to him of any goods or services; (b)VAT on the acquisition by him from 
another member State of any goods; and (c)VAT paid or payable by him on the importation of any goods from a 
place outside the member States, being (in each case) goods or services used or to be used for the purpose of any 
business carried on or to be carried on by him”. 

774VAT Regulations 1995, Parts XIV, article from 99 to 111. 
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escocês, estão fincadas no exercício da atividade econômica tributada (business activities or 

business purpose). Não há segregação do processo fabril em atividades fim e meio, nem, quiçá, 

subdivisão da atividade-fim em linhas principal e secundária (marginal). Importa, aqui, 

perseguir a utilização dos bens e dos serviços na atividade empresária tributada, devidamente 

suportada por documento fiscal idôneo (original tax invoice).  

 

11.1. Oportunidades Advindas do Estudo Comparado 

 

O exame detido dos ordenamentos jurídicos da Noruega e da Escócia (Reino Unido), 

concernente ao regime de tributação sobre o consumo, revelou oportunidades a serem trilhadas, 

no caso brasileiro, com a finalidade de aprimorar o tratamento dispensado às atividades tanto 

do setor de petróleo e de gás, como das demais indústrias de grande porte, cujo processo fabril 

é caracterizado pela complexidade das operações. 

À vista disso, passa-se a enumerar os principais pontos colhidos no estudo dos regimes 

tributários adotados pelos citados países, com o fito de indicar as possíveis adequações do 

regime tributária do ICMS: 

a) uniformidade na regulação e na regulamentação das obrigações tributárias e dos deveres 

instrumentais, já que centralizadas na competência do ente nacional775; 

b) número reduzido de alíquotas (25%, 20%, 15%, 10%, 5%, 0%); 

c) ampla base de incidência do tributo, posto que se adota  definição residual para a prestação 

de serviços - todas as transações não compreendidas pelo fornecimento mercadoria (supply of 

goods), fato que, certamente, contribui para a efetividade do direito ao crédito do imposto pela 

sistemática do regime financeiro. 

d) regras claras para efeito da dedução do imposto (input): bens e serviços destinados à 

atividade econômica tributada, isto é, os sujeitos passivos registrados no cadastro fiscal têm 

direito ao crédito do imposto cobrado nas compras de insumos, de matéria-prima e de produtos 

intermediários, de bens de capital (equipamentos etc.), de bens de uso ou consumo (material de 

escritório etc.), empregados na atividade econômica (business purpose); 

e) regras expressas de vedação do crédito (input): operações e prestações isentas (exempt), não 

                                                           
775Deve-se ponderar que a dimensão territorial motivou a descentralização da gestão administrativa-financeira nos 

estados, no caso brasileiro, canadense e indiano, fato marcante do modelo regional do IVA. De acordo com 
Caliendo (2017): “(...). Todas as demais legislações criaram tributos centralizados no ente-federal, com as 
exceções tardias do Canadá e da Índia. Esses dois grandes países, também, caracterizavam-se por suas 
gigantescas dimensões territoriais, necessidade de descentralização administrativa e de financiamento estadual 
(...). Dentre as razões para a adoção do IVA, destacam-se as exigências de uma federação funcional”. 
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incidência (fora do escopo do IVA/VAT) ou bens e serviços aplicados em atividades não 

empresariais (non-business), utilizados com fins não profissionais como entretenimento, lazer, 

veículos para diretores, ou seja, uso particular nos termos da legislação; 

f) regras específicas para o crédito do imposto nas atividades mistas ou sujeitos passivos 

“mistos” que desempenham, concomitantemente, atividades tributadas e não tributadas. Nesse 

particular, a dedução do imposto observará o cálculo proporcional (pró-rata) entre as saídas 

tributadas e o total de saídas ou, quando possível, observará o método da afetação real da 

vinculação dos inputs à atividade tributada776; 

g) concessão de regimes especiais de tributação visando a reduzir a burocracia, a exemplo das 

pequenas empresas e dos agricultores. Na Noruega, devido à concentração da tributação sobre 

a renda, houve opção pela desoneração do IVA da cadeia de suprimento de bens e de serviços 

destinadas à produção offshore de petróleo e de gás natural; 

h) definição de política fiscal para alcançar as receitas extraordinárias por meio da cobrança de 

impostos especiais ou seletivos, a exemplo da exação incidente na indústria petrolífera do Reino 

Unido (Petroleum Revenue Tax). 

Por todo o exposto, é cogente afirmar que o imposto geral sobre consumo, tipo IVA, é 

um tributo que incide, de forma ampla, sobre as transações decorrentes das atividades 

econômicas que revelam capacidade contributiva, uniformizando, assim, todo o sistema 

tributário. O imposto sobre consumo não é indicado para corrigir distorções ou capturar rendas 

extraordinárias geradas pelas indústrias, e, para esse caso é apropriado utilizar o imposto 

seletivo ou especial (excise duty rates), regime esse orientado pelas diretivas do conselho da 

União Europeia e implementado pelo Reino Unido (Petroleum Revenue Tax).  

A vedação ao crédito fiscal, decorrente da aquisição de bens e serviços ligados à 

atividade econômica, não é a alternativa adequada para aumentar a arrecadação do erário. De 

todo modo, dentro da moldura jurídica das possibilidades, o amplo direito ao crédito é corolário 

basilar do princípio da neutralidade fiscal, valor jurídico central dos impostos plurifásicos não 

cumulativos. Todavia, é inegável, que termine por se exigir aumento das alíquotas do imposto 

para garantir o equilíbrio orçamentário.  

                                                           
776A Comissão Europeia apresentou, em Dez/2010, o Livro Verde sobre o futuro do IVA, tendo por motivação o 

lançamento de uma discussão pública sobre uma possível reforma do IVA europeu, após 40 anos de sua 
implementação. No que toca ao direito à dedução, refere-se a comissão que: “A neutralidade desde imposto 
implica que o IVA incidente sobre bens e serviços utilizados em atividades económicas tributadas deva ser 
inteiramente dedutível. Pode ser difícil alcançar este objetivo e garantir a igualdade das condições de 
concorrência das empresas da UE sempre que os bens ou serviços sejam utilizados para fins múltiplos (atividades 
tributadas, atividades isentas ou utilização para fins não profissionais) e o destino desses bens e serviços evolua 
durante a sua vida econômica”. (BASTOS, R., 2014, p. 21). 
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CONCLUSÃO 

 

Trilhado o árduo percurso do presente trabalho de pesquisa, chega o momento de 

consolidar as conclusões do tema. De início, reitera-se tratar de matéria com campo fértil para 

o desenvolvimento de conhecimento jurídico com vistas à solução dos entraves atinentes à 

tributação sobre o consumo.  

De todo modo, o resultado alcançado foi fruto de longa incursão na doutrina com a 

respectiva fundamentação teórica, as jurisprudências administrativa e judicial, o direito positivo 

pátrio e alienígena, com destaque ao sistema tributário norueguês e escocês. Soma-se ainda o 

estudo das normas reguladoras das atividades econômicas da indústria de petróleo e de gás 

natural, aliado à experiência profissional na gestão tributária de empresa com atuação no 

segmento.  

Para o adequado encadeamento das proposições conclusivas, optou-se por organizá-las 

em grupos distribuídos da seguinte forma: (i) não cumulatividade tributária: as características 

e os efeitos jurídicos e econômicos, (ii) não cumulatividade do ICMS – diagnóstico da realidade 

jurídica no Brasil; (iii) recomendações para a apropriação do crédito fiscal na indústria 

petrolífera; (iv) proposições de natureza lege ferenda: adequação da não cumulatividade do 

ICMS às peculiaridades da indústria do petróleo e do gás natural. As soluções indicadas são 

extensivas às demais indústrias típicas da transformação.  

 

a) Não cumulatividade: as características e os efeitos jurídicos e econômicos: 

 

I. O estudo da não cumulatividade reclama per se o exame sob a perspectiva jurídica e a 

econômica, com vistas a aproximar a norma à realidade que regula.  O instituto coaduna-se com 

os tributos plurifásicos que incidem nas operações com mercadorias e na prestação de serviços, 

com a finalidade de onerar o valor agregado, i.e., a riqueza produzida. Deve-se distinguir a 

repercussão econômica e a jurídica. Na primeira, a econômica, a translação do ônus da exação 

depende de diversos fatores que devem ser examinados a cada caso. Na segunda, a jurídica, a 

repercussão decorre da lei. 

 

II. Há diferentes técnicas para se realizar a norma da não cumulatividade, dentre as quais, 

destaca-se o método da subtração indireta, que consiste em se deduzir do valor do tributo 

incidente sobre as operações e prestações de saída em determinado período, o valor do mesmo 

tributo cobrado nas operações e nas prestações anteriores. Trata-se da opção política de larga 
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utilização pelos países que adotaram o imposto sobre o valor agregado (IVA), i.e., países da 

União Europeia, o Reino Unido, a Noruega e o Brasil. O legislador pátrio, ao regulamentar essa 

técnica, lançou mão do sistema contábil de débito e de crédito (imposto contra imposto), sendo 

que o primeiro, débito tributário, tem origem na obrigação tributária e o segundo, crédito fiscal, 

decorre das aquisições de bens e de serviços onerados pelo ICMS. 

 
III. O direito ao crédito é uma garantia constitucional que impõe limitação ao poder de 

tributar. Os seus efeitos são conhecidos da doutrina e da jurisprudência, a saber: ele impede a 

cobrança em cascata de exação, desonera a produção e a exportação, inibe o aumento artificial 

dos preços, desestimula a verticalização da atividade econômica, promove a isonomia, o 

controle e a produtividade fiscal (vantagens financeiras), a diluição do risco da insolvência dos 

agentes econômicos, a transparência da tributação, a competitividade e a neutralidade fiscal. 

Esta última orienta-se pela indiferença quanto ao ônus tributário e quanto ao número de 

operações, reduzindo, assim, as distorções da tributação, e tornando-a um elemento não 

relevante na decisão do investidor.  

 
IV. A norma constitucional da não cumulatividade tem natureza jurídica dúplice, princípio 

que se concretiza pela regra. O primeiro apresenta conteúdo abstrato e universal, dotado de 

valores. O segundo possui maior grau de concretude ao definir a técnica para a concretização 

da primeira. Foi assegurada estrutura singular ao ICMS, cuja inobservância causará sérios danos 

à livre concorrência, à livre inciativa, à economia e ao ordenamento jurídico.  

 
V. O tributo não cumulativo pode ser classificado por tipo, de acordo com a autorização ao 

crédito fiscal, a saber: IVA-produto, IVA-renda e o IVA-consumo. Este último possui extensa 

base de incidência e amplo direito à dedução, instituído pelos países da União Europeia, pela 

Escócia e pela Noruega.  No Brasil, a doutrina tributária laborou a classificação segundo a 

modalidade do regime: teorias do crédito físico e do financeiro. O primeiro exige a incorporação 

do insumo ao produto final ou a sua consumição integral e imediata no processo produtivo. O 

segundo autoriza o crédito de bens e de serviços consumidos no processo industrial ou na 

prestação de serviço e, também, de bens do ativo permanente utilizados na atividade-fim.   

 
VI. A mitigação do direito ao crédito de bens ligados ao processo produtivo onera a 

produção e fere a essência da própria não cumulatividade, isso porque os dispêndios incorridos 

são custos de transformação diretos e indiretos, alocados aos serviços e aos produtos finais, 

riquezas reintroduzidas na cadeia econômica e sujeitas a nova incidência tributária.  
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b) Não cumulatividade do ICMS - diagnóstico da realidade jurídica no Brasil 

 

VII. A norma da não cumulatividade foi veiculada inicialmente pela Lei Federal nº 2.974/56 

alterada pelas Leis n.º 3.520/58 (IC) e nº 4.502/64 (IPI). Com a EC nº 18/65, ganhou assento 

constitucional, estendido ao ICM (atual ICMS). Desde então, radicou-se em todas as 

Constituições da República. Em que pese a divergência doutrinária, o instituto teve origem no 

imposto sobre o valor agregado Francês (Taxe sur la Valeur Ajoutée), instituído em 1954, 

implementado em seguida por diversos países.  

 

VIII. Em sede constitucional, tem prevalecido o entendimento do STF de que o núcleo da não 

cumulatividade do IPI e do ICMS limita-se ao crédito físico. O Pretório Excelso confirmou o 

entendimento ao declarar a constitucionalidade das alterações da LC nº 102/00 à Lei Kandir. 

Segundo a Corte, se a LC nº 87/96 concedeu benesses indo além do regime previsto na 

CRFB/88, lei complementar posterior poderá modificá-las até o limite estabelecido na 

Constituição.  

 

IX. A despeito das diferentes materialidades do IPI e do ICMS, o Supremo assegurou 

conteúdo único à norma. A controvérsia até então residia na interpretação do texto da 

Constituição de 1988. A doutrina majoritária é favorável ao regime de dedução financeira e o 

STF, ao crédito físico. No plano infraconstitucional, o DL nº 406/66 e o Convênio ICM nº 66/88 

mantiveram o crédito físico. Com a LC nº 87/96, alterada pela LC nº 102/00, passa a prevalecer 

o regime de crédito financeiro “misto”, sendo autorizada a dedução na aquisição de insumos 

(integral), de bens do ativo permanente (parcelado) e de uso ou consumo (protraído no tempo). 

A norma nacional não fez referência à incorporação do insumo ao produto final ou à sua 

consumição integral e imediata no processo produtivo. Assim, a atual celeuma jurídica 

concentra-se na interpretação da LC nº 87/96, que não definiu expressamente, para efeito do 

crédito fiscal, o conceito dos citados signos jurídicos.  

 

X. No tocante aos bens do ativo permanente, os precedentes dos tribunais, administrativos 

e judiciais, com supedâneo no art. 110 do CTN, indicam observar a definição positivada pelo 

direito societário (Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 11.638/07) e os pronunciamentos 

contábeis (CPC nº 27 etc.), combinado com as regras da legislação do IR. Para os bens alheios 

à atividade, a legislação estadual (i.e. Bahia e Minas Gerais) e os procedentes administrativos 
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e judiciais vinculam ao emprego fora do processo produtivo. A doutrina tributária pátria trata 

como bens utilizados com desvio de finalidade e o direito estrangeiro refere-se aos utilizados 

fora do escopo da atividade econômica (non business).  

 
XI. O termo insumo tem definição oriunda da ciência econômica, da legislação do IPI e da 

língua estrangeira (input). A interpretação à luz das teorias do crédito físico e do financeiro 

produz resultados dispares para o signo. Segundo o entendimento da fazenda estadual, a 

essencialidade e a imprescindibilidade não são parâmetros suficientes para definir o direito ao 

crédito do insumo. Não obstante, o STJ consolidou sua jurisprudência, inclusive com 

julgamento proferido em sede de recurso repetitivo, fixando o marco temporal para efeito dos 

citados regimes, a saber: (i) aos fatos geradores anteriores à LC nº 87/96 aplica-se a regra do 

crédito físico, (ii) a partir da vigência da Lei Kandir, as situações concretas observam o regime 

financeiro sob o enfoque da essencialidade do bem consumido no processo produtivo.   

 
XII. De conformidade com legislação estadual e a posição do Fisco, os bens de uso ou 

consumo compreendem aqueles consumidos na atividade-meio ou marginal (administrativa, 

financeira etc.), bem como os que, apesar de ser consumidos no processo produtivo, não se 

incorporam ao produto final ou não são consumidos de forma imediata e integral. Em outras 

palavras, adotaram-se o conceito residual capturado por via de exclusão. 

 

XIII. Restou comprovado neste estudo científico que as atividades econômicas da indústria 

do petróleo e do gás natural – a exploração, o desenvolvimento, a produção e o refino - não são 

compatíveis com o regime de crédito físico. A incompatibilidade decorre de razões técnicas 

e operacionais, consoante registrado no CAPÍTULO VI. Dentre os argumentos destacam-se 

que, nas perfurações de poços, durante a fase exploratória, os bens e os serviços consumidos no 

processo, de modo geral, não têm contato físico com o petróleo in natura, objeto da lavra, em 

caso de sucesso da campanha. É importante rememorar que os insumos das atividades 

extrativas, mineral, não são os mesmos da indústria de transformação típica, pois não há 

matéria-prima. No refino, em regra, os bens utilizados no processo não se incorporam aos 

derivados finais, bem como não são consumidos de forma imediata e integral. O refinamento 

do petróleo para a produção dos derivados envolve a separação das frações de acordo com o 

ponto de ebulição e a quebra da molécula dos hidrocarbonetos por meio de reações físico-

químicas.   
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XIV.  Os principais insumos utilizados nas atividades de E&P, a exemplo, das brocas de 

perfuração, os fluídos e os produtos químicos diversos etc. – em geral, não se incorporam ao 

petróleo e não são consumidos integralmente no processo produtivo. É irrefutável concluir 

que tais atividades econômicas coadunam-se com o regime de crédito financeiro. É 

evidente, portanto, a necessidade de uniformização dos conceitos, via regulação nacional, 

observando o critério financeiro previsto na Lei Kandir.  

 
XV. Outro ponto de relevo refere-se ao fato que, com a Carta de 1988, extinguiram-se os 

impostos únicos, de competência da União, que incidiam sobre as operações com minerais, os 

serviços de transporte e de comunicação, a energia elétrica, os lubrificantes e os combustíveis 

líquidos e gasosos, e outorgou-se competência aos Estados e ao Distrito Federal para cobrarem 

o ICMS sobre tais bases de incidência. Assim, observando que o regime de crédito físico 

remonta ao final da década de 50 (IC e o IPI) e que as novas hipóteses foram acrescentadas ao 

campo de incidência do ICMS quase quarenta anos depois, pode-se inferir, diante das razões 

técnicas assinaladas, a existência de incompatibilidade com o regime de crédito físico, a 

exemplo dos serviços e dos minerais.  

 

XVI. O estudo realizado demonstra que outra provável causa do conflito jurídico acerca do 

crédito fiscal decorre da ausência de definição expressa na LC para os citados termos. As 

regulamentações dos Estados veiculam os conceitos à luz da teoria do crédito físico.  No 

entanto, identificou-se pequeno avanço, embora de forma tímida, na direção do crédito 

financeiro, i.e. como expresso no regulamento do ICMS do Estado da Bahia ao autorizar o 

crédito na aquisição de catalisador, insumo do processo de refino e na DN CAT nº1/2001, 

expedida pelo Estado de São Paulo, ao prever o crédito de bens consumidos no processo 

produtivo, independentemente, da forma, se imediata ou integral. Outra questão central consiste 

no impacto direto do regime financeiro na redução da arrecadação desse imposto, aliada a 

necessidades de recursos para os Estados cumprirem os deveres constitucionais. 

 

c) Recomendações à apropriação do crédito fiscal na Indústria Petrolífera 

 

Com amparo no vasto material colacionado, identificou-se a oportunidade de consolidar 

as principais orientações acerca do tema, a fim de proporcionar aos empresários, aos 

contribuintes, aos investidores e aos operadores do direito as melhores práticas atinentes à 

apropriação do crédito do ICMS nas atividades da indústria petrolífera.  De conformidade com 
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a legislação de regência do imposto, o crédito está limitado às aquisições de energia elétrica, de 

serviço de comunicação, de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, de bens do 

ativo permanente e de uso ou consumo do estabelecimento, este último com exercício protraído. 

As exceções estão na própria Constituição e na Lei Kandir, quais sejam, as operações isentas e 

não tributadas (não incidência), salvo as exportações, incluem-se, também, os bens alheios à 

atividade do estabelecimento, segundo o fisco, aqueles aplicados fora do processo produtivo.  

Consentâneo com a legislação fiscal e com os normativos contábeis, a classificação dos 

bens deve observar sua destinação e a finalidade desempenhada na atividade econômica da 

entidade. Assim, para os efeitos de crédito do ICMS, os bens apresentam como elemento 

informador o seu emprego na consecução e na manutenção da atividade-fim consagrada 

no objeto social da empresa. Dessa forma, as orientações devem observar as seguintes 

definições:  

 Insumos – são bens e utilidades consumidos diretamente na consecução dos processos 

industriais ou na prestação de serviços, ligados à atividade-fim consubstanciada em seu objeto 

social. Não se deve olvidar que o Fisco, com apoio na jurisprudência administrativa, vincula-

os a incorporação ao produto acabado ou ao consumo integral e imediato.  Portanto, essa 

posição das Fazendas Estaduais reforça a importância das provas documentais para afastar a 

pretensão fiscal, i.e., os registros fiscais e os contábeis, os laudos técnicos elaborados por 

profissionais da própria empresa e por institutos independentes e, também, a perícia técnica 

judicial. O laudo deve descrever de forma pormenorizada o fluxo de todo processo produtivo e 

a função do bem em cada etapa, evidenciando sua relevância e sua essencialidade.  

 Ativo Permanente – são bens corpóreos (tangíveis), assim como os incorpóreos 

(intangíveis), sujeitos à incidência do imposto, de permanência douradora, com prazo superior 

a 12 (doze) meses, destinados ao funcionamento da atividade principal da empresa, na forma 

da legislação societária e contábil. Para comprovar a destinação do bem no processo produtivo 

recomenda-se assegurar o alinhamento entre o registro contábil e o fiscal. Não obstante, 

reconhece-se que, em casos extremos, deve-se justificar o possível desalinhamento, visto que a 

lei não vinculou o exercício do direito ao crédito do ICMS aos diferentes critérios de 

contabilização dos gastos incorridos pela entidade. 

 Elementos Probatórios: livros e notas fiscais, laudos técnicos, perícias e os registros 

contábeis etc. 

 Uso ou consumo do estabelecimento: são bens de uso geral empregados na atividade-

meio (administrativa, financeira, limpeza etc.), bem como consumidos indiretamente na 

produção, em processos secundários à linha principal. Trata-se de bens que não preenchem as 
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condições de insumo nem de ativo permanente para efeito de crédito do imposto, ou seja, tem-

se uma definição residual capturada por via de exclusão. 

 

d) Proposições lege ferenda: adequação da não cumulatividade do ICMS às peculiaridades 

da indústria do petróleo e do gás natural 

 

O estudo minudente do tema, seguindo os rígidos critérios científicos, conduziu à 

constatação da necessidade de uma reforma estrutural na tributação sobre o consumo no País. 

O Brasil precisa ingressar no seleto grupo dos países que adotam o imposto geral sobre o 

consumo. A dedução ampla e irrestrita do imposto traduz maior neutralidade, que é a essência 

da não cumulatividade, ínsita ao imposto geral sobre o consumo com vocação de universalidade 

e ampla base de incidência.  

A tributação geral sobre o consumo implica a previsão de conceito residual de serviço 

capturada por via de exclusão. Nesse caso, as definições de mercadorias e de serviços 

completam-se no sentido de possibilitar maior alcance da incidência da exação sobre as 

transações econômicas que revelarem capacidade contributiva, eliminando eventuais falhas da 

tributação motivadas por limitação dos conceitos de operações com mercadorias e com 

serviços, uniformizando, assim, o sistema tributário. Nesse ponto, a proposição consiste na 

criação do IVA-Estadual, IVA-Federal e IVA-Municipal, com os ajustes normativos 

necessários para adequar às premissas fundamentais do pacto federativo e da garantia da 

autonomia financeira dos Entes Políticos. É inegável, porém, que termine por exigir aumento 

das alíquotas do imposto para garantir o equilíbrio orçamentário com maior transparência.  

Não obstante, foram identificadas alternativas que visam a eliminar ou reduzir conflito 

entre o fisco e o contribuinte, intensificado na indústria do petróleo e do gás natural. Com as 

novas materialidades inseridas, pela CRFB/88, no campo de incidência do ICMS, é inconteste 

a necessidade de uniformização e de adequação nacional do conceito de insumos, em especial 

dos produtos intermediários, o que poderá ser veiculado por Lei Complementar ou por meio de 

Convênio CONFAZ, observadas as regras constitucionais.  

Em tais atividades, não há matéria-prima (v.g. a extração do petróleo e a prestação de 

serviço - bem intangível), logo os créditos concentram-se nas aquisições de produtos 

intermediários e de bens do ativo permanente. A opção política pelo convênio não poderá 

restringir ou ampliar os direitos previstos na LC nº 87/96 e na Constituição, mas tão somente 

poderá uniformizar a regulamentação pelos Estados acerca do conceito de produtos 

intermediários para os efeitos de crédito fiscal. A estrutura peculiar do ICMS exige regras de 
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natureza nacional para assegurar a sua operacionalização, a sua uniformização e a unidade 

econômica, política e geográfica do país.  

 Em termos técnico-científicos, foi confirmada a hipótese formulada na pesquisa quanto 

à mitigação de crédito do ICMS na indústria petrolífera. O fato econômico do consumo dos 

produtos intermediários ocorrer direto no processo produtivo, por si, autoriza o crédito fiscal, 

revelando coerência e consistência com o núcleo da não cumulatividade – onerar a riqueza 

produzida. Se o verbo consumir envolve a ação humana ou mecânica aplicada sobre os insumos 

como aos bens de uso ou consumo, é razoável propor como critério o elemento funcional da 

atividade-fim. Se o bem for consumido no processo industrial ou na prestação de serviço, terá 

natureza de insumo e, se o consumo ocorrer na atividade-meio (fora atividade principal), ter-

se-á o uso ou consumo do estabelecimento.  

A terceira proposta consiste em medida já adotada pelos Estados referente à prestação 

de serviço de transporte. Foram reduzidas as alíquotas ante a dificuldade de utilização dos 

créditos fiscais. De modo que, atualmente, a legislação estadual com base no Convênio ICMS 

nº 106/96 concede, ao prestador de serviço de transporte, crédito presumido equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor do ICMS devido, que poderá ser adotado, pelo contribuinte, em 

substituição ao regime regular de apuração previsto na legislação. Para as situações concretas, 

pertinentes à indústria petrolífera, os percentuais do crédito presumido deverão ser definidos a 

partir de estudos técnico-científicos dos insumos utilizado nos processos produtivos.  

A quarta e última proposta tem como premissa basilar que o imposto sobre consumo 

não é indicado para corrigir distorções ou capturar rendas extraordinárias geradas pelas 

indústrias, sendo apropriado utilizar imposto seletivo ou especial. Assim, há espaço tanto para 

retorno ao imposto único (monofásico), de competência estadual, mediante edição de lei 

complementar (art. 155, §2º, XII, alínea “h” da CRFB/88), como da União, no exercício de sua 

competência residual, instituir imposto especial, com previsão de repartição da receita 

arrecadada entre os Estados e os Municípios, observada a CRFB/88 (art. 154, I), v.g. o Reino 

Unido com o Petroleum Revenue Tax. 
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APÊNDICE 
Precedentes do STJ: direito ao crédito de ICMS. 

Processo UF Data Relator  
Atividade 

Econômica 
Mérito - 

Crédito de ICMS 
Base Legal Acordão - Decisão 

AgRg no 
Resp 
1358847 

MG 15/03/2016 
Humberto 
Martins 

Mineração 
Ativo Permanente – 
bens destinados à 
construção civil. 

LC nº 87/96, 
art. 20, § 1º. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. As normas aplicáveis ao caso autorizam o 
credito na entrada de bens para obras e equipamentos que 
comporão o ativo imobilizado. 

AgRg Resp 
1524609 

SP 01/03/2016 
Herman 
Benjamin 

Indústria  
Insumos - partes e 
peças. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 3º. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de 
que [...] o direito [...] exsurge quando se tratar de insumos 
que se incorporam ao produto final ou que são 
consumidos no processo de industrialização. 

REsp 
1425740 

RJ 22/09/2015 
Herman 
Benjamin 

Siderurgia 
Insumos – bens com 
vida útil inferior a 1 
(um) ano.  

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31, III. 

Foi confirmado em parte, por unanimidade, o direito 
ao crédito. Aos fatos geradores anteriores a vigência LC 
nº 87/96 [...] aplica-se o Conv. ICM nº 66/88, entrada de 
mercadorias utilizadas no processo industrial, que sejam 
nele consumidas ou integrem o produto final.  

REsp 
1435626 

PA 03/06/2014 
 Ari  
Pargendler 

Transporte 
Insumo - 
combustível. 

LC nº 87/96, 
art. 20, §1º. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. O combustível é insumo essencial à atividade-
fim. Não se aplica a limitação prevista no art. 33, I, da LC 
nº 87/96, que só alcança os bens destinados ao uso ou 
consumo do estabelecimento. 

REsp 
1201635 

MG 21/10/2013 
Sergio 
Kukina 

Serviços de 
Comunicaçã
o 

Insumo - energia 
elétrica. 

LC nº 87/96, 
art. 33, II e 
Decreto nº 
640/62, art. 1º. 

Foi reconhecido, por maioria, o direito ao crédito. O 
STJ firmou compreensão acerca do direito ao crédito de 
ICMS incidente na aquisição de energia elétrica 
consumida pelas empresas de telefonia, já que promovem 
processo industrial por equiparação.  

3
16

 



 
 

REsp 
1366437 

PR 03/10/2013 
Benedito 
Gonçalves 

Papel e 
celulose 

Insumos - telas, 
feltros e mantas. 

LC nº 87/96, 
Art, 20, §1º. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. As telas, mantas e feltros são integralmente 
consumidos no processo de industrialização do papel, 
viabilizando, assim, a atividade-fim. 

AgRg no 
AREsp 
228469 

BA 18/06/2013 
Herman 
Benjamin 

Petróleo e 
gás 

Insumo - serviço de 
transporte de 
pessoal da 
produção. 

LC nº 87/96, 
art. 20, §1º. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. [...]. O Transporte de funcionários não se 
enquadra na acepção de serviço que integre diretamente 
a atividade-fim da empresa. Sendo tal serviço alheio ao 
processo produtivo. 

AgRg no 
AResp 
142263 

MG 19/02/2013 
Benedito 
Gonçalves 

Bebidas Ativo Permanente. 
 LC nº 87/96, 
Art. 20, §1º. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Bens imprescindíveis à consecução das 
atividades que constituem o objeto social da empresa. 
Vedação para os fatos geradores anteriores à LC nº 87/96. 

AgRg no 
AResp 
1262184 

ES 02/10/2012 
Arnaldo 
E. Lima 

Indústria de 
Chocolate 

Insumos - 
combustíveis, 
transporte de carga 
própria. 

Conv. ICM nº 
66/88, art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. À época do Conv. ICM nº 66/88 era vedado o 
crédito de bens de uso e consumo. Produtos utilizados em 
veículos de transporte de carga própria, embora possam 
onerar os custos de comercialização, não são insumos.  

RMS 24911 RJ 26/06/2012 
Mauro C. 
Marques 

 
Bebidas 

Ativo Permanente- 
vitrines, choperias, 
freezer, mesas etc. 

LC nº 87/96, 
art. 20,§ 1º. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. A partir da vigência da LC nº 87/96, as 
mercadorias entradas no estabelecimento e destinadas ao 
ativo permanente dão direito ao crédito de ICMS. As 
mercadorias em discussão [...] destinam-se à atividade 
profissional da empresa.  

REsp 842270 RS 23/05/2012 Luiz Fux 
Serviço de 
Telecom 

Insumo - energia 
elétrica. 

LC nº 87/96, 
art. 33, II, "b".  

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Energia elétrica é insumo essencial à prestação 
de serviço de telecomunicações, equiparada a 
industrialização. 

AgRg no Ag 
1248479 

MG 24/04/2012 
Arnaldo 
E.  Lima 

Comércio 
Ativo Permanente - 
construção civil. 

LC nº 87/96, 
art. 20, §1º. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. O ICMS incidente sobre materiais adquiridos 
para construção do prédio onde funcionará o 
supermercado, por serem bens alheios à atividade, não 
podem ser objeto de crédito. 
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AgRg no 
REsp 852723 

SC 19/10/2010 
Teori A. 
Zavascki 

Transporte 
Insumos e Ativo 
Permanente. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. O Conv. ICM nº 66/88 previa o crédito relativo 
aos insumos desde que: a) fossem consumidos no 
processo industrial e b) integrassem o produto final na 
condição de elemento indispensável a sua composição.  

REsp 802872 SP 28/09/2010 
Mauro C. 
Marques 

Papel e 
celulose 

Insumos - bens 
diversos. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. A jurisprudência do STJ [...] é firme no sentido 
de que, no regime do Conv ICM nº 66/88 inexiste direito 
ao crédito na aquisição de bens destinados ao ativo 
imobilizado e ao uso ou consumo. 

EDcl no RMS 
32110 

PA 21/09/2010 
Benedito 
Gonçalves 

Transporte 

Insumos – 
combustível, 
serviço de 
transporte. 

 LC nº 87/96, 
art. 20, §1º.  

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Combustível é insumo essencial à atividade-fim 
da prestação de serviço de transporte. Embargos 
acolhidos com efeitos modificados. 

REsp 
1090156 

SC 10/08/2010 
Eliana  
Calmon 

Transporte 
Insumos e Ativo 
Permanente. 

LC nº 87/96, 
art. 20 e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Cada atividade produtiva tem seus próprios 
insumos. O Tribunal local não pode simplesmente 
desconsiderar a peculiaridade da atividade-fim para 
previamente, sem perícia técnica, excluir os bens 
adquiridos da categoria de insumos.  

REsp 
1175166 

MG 26/03/2010 
Herman 
Benjamin 

Transporte 

Insumos – pneus, 
combustíveis, 
exceto máquina de 
café. 

LC nº 87/96, 
art. 20 e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31, II 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito.  Se os insumos são aplicados e consumidos na 
atividade-fim, ainda que não integre o produto final, o 
contribuinte terá direito ao crédito. Vedado apenas aos 
fatos geradores anteriores à LC nº 87/96. 

REsp 690769 RS 03/12/2009 
Mauro C. 
Marques  

Produtor 
Agrícola 

Insumos - adubos, 
calcário, herbicidas, 
dentre outros. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. [...]. Os insumos [...] são aqueles que se 
consomem de forma total na produção das sementes de 
soja (prova documental e pericial), contudo não se 
estende à energia elétrica, telecomunicações, 
combustíveis, ausência de autorização legal. 
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REsp 929077 SP 21/08/2008 
Mauro C. 
Marques 

Indústria e 
Comércio 

Insumos - partes e 
peças (consumo vs 
desgaste). 

Conv. ICM nº 
66/88, art. 31 e 
LC nº 87/96. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Na vigência do DL nº 406/68 e do Conv. ICM nº 
66/88, a aquisição de bens que, apesar de integrarem o 
processo de industrialização, nele não eram 
completamente consumidos e nem integravam o produto 
final, não gerava direito ao crédito. 

AgRG no Ag 
929.077 

SP 21/08/2008 
Mauro C. 
Marques 

Indústria 
Insumos (consumo 
vs desgaste). 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Na vigência do DL nº 406/68 e do Conv. ICM nº 
66/88, a aquisição de bens que, apesar de integrarem o 
processo de industrialização, nele não eram 
completamente consumidos e nem integravam o produto 
final, não gerava direito ao crédito. 

REsp 919363 DF 19/06/2008 Luiz Fux Transporte 
Insumo – 
combustível. 

Conv. ICM nº 
66/88, art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. O combustível constitui insumo, pois é parte da 
cadeia de produção da empresa. Nada obstante, a 
aquisição foi efetuada durante a vigência do Conv. ICM 
nº 66/88 que vedava o crédito.  

REsp 889414 RJ 14/05/2008 Luiz Fux 
Usina 
Açucareira 

Insumos - partes, 
peças, material de 
laboratório etc. 

LC nº 87/96, 
art. 20, §1º. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. O crédito do ICMS é factível na entrada de 
mercadorias que façam parte da atividade do 
estabelecimento [...], insumos que se incorporam ao 
produto final ou que são consumidos no curso do 
processo de industrialização. 

REsp 738905 RJ 07/02/2008 
Humberto 
Martins 

Usina 
Açucareira 

Insumos (consumo 
vs desgaste). 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Os produtos intermediários, isto é, aqueles 
utilizados no processo industrial, fundamental a sua 
integração ao produto final, ou seja, consumidos no 
processo de forma imediata e integral.  

AgRg no Ag 
753.018 

GO 21/08/2007 
Herman 
Benjamin 

Indústria e 
Comércio 

Insumos. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. A apreciação do DL nº 406/68, art.3º é vedada a 
esta Corte, pois tal dispositivo reproduz o previsto no art. 
155, § 2º, I, da CF/88. Competência da Suprema Corte 
(art.102, inciso III, da CF/88). 
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AgRg no 
REsp 804427 

DF 10/04/2007 Luiz Fux 
Construção 
Civil 

Ativo Permanente – 
equipamentos de ar 
condicionado. 

DL nº 406/68, 
lista de serviço, 
item 32. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. As empresas de construção civil não são 
contribuintes do ICMS, salvo nas situações que 
produzam bens e com eles pratiquem atos de mercancia 
diferentes da sua real atividade [...]. 

REsp 799724 RJ 13/03/2007 Luiz Fux Indústria 
Insumos – óleos e 
facas. 

Conv. ICM nº 
66/88, art. 31 e 
LC nº 87/96. 

Não confirmado, por unanimidade. O direito ao 
crédito. Não obstante o natural desgaste advindo do uso, 
os bens adquiridos não consubstanciam insumo a ser 
utilizado no processo de industrialização. Integram o 
ativo fixo. 

REsp 850362 MG 15/02/2007 
Eliana  
Calmon 

Siderurgia 
Insumos – 
combustível, 
transporte. 

LC nº 87/96, 
art. 33, I. 

Foi confirmado, por unanimidade, o direito ao crédito 
protraído. Combustível utilizado para uso e consumo na 
atividade principal do estabelecimento. Fatos gerados 
sob á égide da LC nº 87/96, vedação para os fatos 
geradores anteriores. 

REsp 809.447  BA 04/05/2006 
João O. 
Noronha 

Indústria e 
Comércio 

Insumos e Ativo 
Permanente. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Bens adquiridos em momento anterior à edição 
da LC nº 87/96. 

REsp 626181 SC 04/04/2006 
Eliana  
Calmon 

Indústria e  
Comércio 

Insumos - brocas, 
furadeiras, lixas etc. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Na vigência do DL nº 406/68 e do Conv. ICM nº 
66/88, a aquisição de produtos que, apesar de integrarem 
o processo de industrialização, nele não são 
completamente consumidos e nem integram o produto 
final, não gera direito ao crédito. 

REsp 740285 RJ 18/08/2005 
Castro  
Meira 

Indústria de 
Alumínio 

Ativo Permanente - 
computadores. 

LC nº 87/96, 
art. 20, §1º.  

Não confirmado, por maioria, o direito ao crédito. Os 
equipamentos de informática não constituem insumos ou 
máquinas que sejam utilizados no processo de 
industrialização e tampouco integram o produto final.  
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AgRg no AG 
438945 

SP 10/12/2002 
Francisco 
Falcão 

Automação 
Industrial 

Insumos e Ativo 
Permanente.  

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Na vigência do DL nº 406/68 e do Conv. ICM nº 
66/88, a aquisição de insumos que, apesar de integrarem 
o processo de industrialização, não integram o produto 
final e tampouco não são consumidos de forma imediata 
e integral, não gera direito ao crédito. 

AgRg no 
RESP 
139.996 

SP 04/04/2002 
Francisco 
Falcão  

Indústria 
Insumos - brocas, 
limas, serras etc. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Na vigência do DL nº 406/68 e do Conv. ICM nº 
66/88, a aquisição de insumos que, apesar de integrarem 
o processo de industrialização, não integram o produto 
final e tampouco não são consumidos de forma imediata 
e integral, não gera direito ao crédito. 

REsp 235.324 SP 03/02/2000 
José  
Delgado 

Indústria 

Insumos e Ativo 
Permanente - peças 
de reposição e 
máquinas. 

DL nº 406/68, 
art. 3º e Conv. 
ICM nº 66/88, 
art. 31. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Na vigência do DL nº 406/68 e do Conv. ICM nº 
66/88, a aquisição de produtos que, apesar de integrarem 
o processo de industrialização, nele não são 
completamente consumidos nem integram o produto 
final, não gera direito ao crédito. 

REsp 88161 SP 28/11/1996 
Milton 
Luiz 
Pereira 

Indústria 
Insumos (consumo 
vs desgaste).  

DL nº 406/68, 
art. 3º. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Verifica-se que as chapas de vidro, exatamente 
porque utilizadas como moldes, não se integram ao 
produto final [...]. Desgaste natural. 

REsp 84808  SP 18/04/1996 
José  
Delgado 

Usina 
Insumos (consumo 
vs desgaste). 

DL nº 406/68, 
art. 3º. 

Não confirmado, por unanimidade, o direito ao 
crédito. Há dedução do ICMS apenas para os insumos 
que incorporem ao produto final ou não se incorporando, 
são consumidos no curso do processo de industrialização, 
de forma imediata e integral.  

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
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