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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são 

tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação 

penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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Olá, meus amigos do RevisãoPGE. Tudo certo? 

Seguiremos a saga dos impostos estaduais e chegamos naquele que 

certamente é o maior terror dos estudantes: ICMS. Trata-se do imposto mais complexo 

que temos no nosso ordenamento, seja por conta das diversas disposições 

constitucionais que há regulamentando o assunto, seja por conta dos emaranhados 

das legislações estaduais ou mesmo porque se trata do imposto que representa o 

grande foco da atuação empresarial: a circulação de mercadorias. 

A primeira dica de hoje é a seguinte: não negligencie o tema porque você não 

está estudando para uma carreira estadual. A despeito de se tratar de imposto 

estadual, o ICMS ocupa grande parte das disposições constitucionais sobre o Sistema 

Tributário Nacional, tem relevante aplicação dos princípios tributários e marcado 

enfrentamento de casos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual 

é muito cobrado em concursos federais, estaduais e municipais. A relevância é maior, 

sem dúvidas, em concursos estaduais, afinal, um advogado público de um Estado 

atuará majoritariamente, na seara tributária, com ICMS. Mas, a experiência mostra 

que em provas de primeira fase o tema vem sendo cobrado com regularidade, mesmo 

que de maneira lateral em questões de objeto mais amplo. 

É um assunto difícil, mas que ficará fácil com nossa abordagem. De todo modo, 

temos que ter estratégia para entender o assunto. Siga minhas dicas de estudo e 

chegaremos ao fim das aulas de ICMS com bastante solidez na retenção do conteúdo. 

LEGENDA 

 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STJ

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STF

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando de QUESTÕES DE CONCURSO
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ICMS 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155 

(...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao 

seguinte:                 (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) 

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; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 

anteriores; 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços; 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do 

Presidente da República ou de um terço dos Senadores, 

aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e 

prestações, interestaduais e de exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, 

mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1


 

 

P
ág

in
a6

 

pela maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 

resolver conflito específico que envolva interesse de 

Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do 

Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "g", 

as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação 

de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão 

ser inferiores às previstas para as operações 

interestaduais; 

VII - em relação às operações e prestações que destinem 

bens e serviços a consumidor final localizado em outro 

Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for 

contribuinte do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for 

contribuinte dele; 

VII - nas operações e prestações que destinem bens e 

serviços a consumidor final, contribuinte ou não do 

imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a 

alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização 

do destinatário o imposto correspondente à diferença 

entre a alíquota interna do Estado destinatário e a 

alíquota interestadual;              (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 87, de 2015)         (Produção de 

efeito) 

a) (revogada);                  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 87, de 2015) 

b) (revogada);                  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 87, de 2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
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VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá 

ao Estado da localização do destinatário o imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual; 

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual de que trata o inciso VII será 

atribuída:                (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 87, de 2015)        (Produção de efeito) 

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do 

imposto;            (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

87, de 2015) 

b) ao remetente, quando o destinatário não for 

contribuinte do imposto;              (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 87, de 2015) 

IX - incidirá também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 

ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou 

ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço 

prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde 

estiver situado o estabelecimento destinatário da 

mercadoria ou do serviço; 

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do 

exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 

contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua 

finalidade, assim como sobre o serviço prestado no 

exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver 

situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário 

da mercadoria, bem ou serviço;              (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
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forem fornecidas com serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios; 

X - não incidirá [IMUNIDADE]: 

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos 

industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos 

em lei complementar; 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o 

exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no 

exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do 

montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores;              (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

b) sobre operações que destinem a outros Estados 

petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos dele derivados, e energia elétrica; 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; 

d) nas prestações de serviço de comunicação nas 

modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens 

de recepção livre e gratuita;                 (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o 

montante do imposto sobre produtos industrializados, 

quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à 

comercialização, configure fato gerador dos dois 

impostos; 

XII - cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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estabelecimento responsável, o local das operações 

relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para 

o exterior, serviços e outros produtos além dos 

mencionados no inciso X, "a" 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à 

remessa para outro Estado e exportação para o exterior, 

de serviços e de mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o 

imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua 

finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no 

inciso X, b;               (Incluída pela Emenda Constitucional nº 

33, de 2001)           (Vide Emenda Constitucional nº 33, de 

2001) 

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do 

imposto a integre, também na importação do exterior de 

bem, mercadoria ou serviço.               (Incluída pela Emenda 

Constitucional nº 33, de 2001) 

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do 

"caput" deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro 

tributo incidirá sobre operações relativas a energia 

elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e 

minerais do País. 

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do 

caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo 

poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, 

serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
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combustíveis e minerais do País.               (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II 

do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro 

imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia 

elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do 

País.                (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 33, de 2001) 

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o 

seguinte:                 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

33, de 2001) 

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis 

derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde 

ocorrer o consumo;                  (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 33, de 2001) 

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com 

gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis 

não incluídos no inciso I deste parágrafo, 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;                   (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

III - nas operações interestaduais com gás natural e seus 

derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no 

inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o 

imposto caberá ao Estado de origem;              (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante 

deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do 

§ 2º, XII, g, observando-se o seguinte:              (Incluído 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2


 

 

P
ág

in
a1

1
 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo 

ser diferenciadas por produto;    (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 33, de 2001) 

b) poderão ser específicas, por unidade de medida 

adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da 

operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar 

alcançaria em uma venda em condições de livre 

concorrência;                 (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 33, de 2001) 

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes 

aplicando o disposto no art. 150, III, b.               (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, 

inclusive as relativas à apuração e à destinação do 

imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, 

XII, g.             (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 

de 2001) 

 

Características gerais  
 

Vamos iniciar o estudo deste imposto, após a leitura do texto constitucional, 

fazendo uma análise rápida do que é o ICMS e de quais são as suas principais 

características. Depois aprofundaremos em cada ponto, em tópicos apartados. 

O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Significa, então, que, com o ICMS os Estados e o Distrito Federal tributam: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2
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a) a circulação de mercadorias: trata-se da circulação jurídica de mercadorias, 

ou seja, do trânsito de mercadorias entre comprador e vendedor, em 

situações de verdadeira mercantilidade, razão pela qual estão excluídas da 

incidência tributária operações gratuitas, operações em que não há 

definitividade na transferência do bem (empréstimo, por exemplo), 

operações sem intuito comercial (regra geral), aquisição de mercadorias 

para composição do ativo imobilizado1 de uma empresa e também as meras 

transferências de mercadorias de um estabelecimento para outro do 

mesmo proprietário2; 

b) a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal: dois 

apontamentos importantes nessa fase inicial são (1) o serviço de transporte 

tributado pelo ICMS não abarca o intramunicipal nem o internacional; e (2) 

não são somente os serviços de transporte [e os de comunicação] que 

sofrem a incidência tributária, havendo a possibilidade de se calcular o 

ICMS sobre o valor total da operação quando houver circulação de 

mercadoria com serviço não abrangido pela competência do Município 

(ISS), como consta no art. 155, § 2º, IX, b, da CF/883; 

c) os serviços de comunicação: sobre isso, lembre-se sempre da ideia que 

fundamenta quase todos os julgados a respeito do tema no sentido de que 

somente se tributa aquilo que realmente se refira à comunicação em si4, 

não sendo possível a incidência do ICMS sobre serviços agregados que 

somente permitem, facilitam ou fornecem meios para a comunicação em si 

(veremos de maneira concreta mais à frente); lembre-se também que não 

 
1 Segundo a Lei nº 6.404/1976 (art. 179, IV), classificam-se no ativo imobilizado os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os 
benefícios, riscos e controle desses bens. 
2 Súmula nº 166 do STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 
um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 
3 Art. 155 (...) 
§ 2º (...) 
IX – Incidirá também: (...) 
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios; 
4 Não se tributa a própria comunicação, mas a relação onerosa decorrente diretamente da 
comunicação. 
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incide [imunidade constitucional] ICMS nas prestações de serviço de 

comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens 

de recepção livre e gratuita (Rádio e TV aberta). 

O ICMS é imposto 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. 

Significa, grosso modo, que a tributação ocorrerá numa cadeia comercial que, aos 

olhos do Fisco, funcionará em regime de compensação, a fim de que não haja a 

cumulação do imposto em todas as fases da cadeira comercial. 

Diz-se, em razão disso, que o ICMS é tributo plurifásico, já que incide sobre 

todas as etapas da circulação das mercadorias, excepcionado o ICMS-Combustíveis, 

como você melhor verá mais adiante. 

O ICMS poderá ser seletivo, ou seja, a lei poderá definir que seja maior a 

alíquota do imposto a depender da essencialidade da mercadoria e/ou serviço em 

foco. Veja que não há, quanto ao ICMS, a seletividade obrigatória, prevendo a CF 

apenas que a lei poderá trazer seletividade ao imposto. Lembre-se de que o IPI deverá 

ser seletivo, enquanto o ICMS e o IPVA poderão ser seletivos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Ministério Público de Contas do TCE/RO, realizado 

em 2019, pela Banca CESPE, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de 

que O ICMS é um imposto não cumulativo: incide uma única vez durante uma 

cadeia de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, ainda que fora do 

regime de substituição tributária.  

 

Essas são as noções mais gerais e características mais marcantes do ICMS. 

Seguiremos com sua configuração geral. 

A fim de evitar a guerra fiscal, maior desafio da Constituição frente ao ICMS, 

criou-se a obrigatoriedade constitucional de diversos temas serem tratados por lei 
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complementar, tais quais os contribuintes, o regime de substituição tributária, o 

regime de compensação do imposto. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. (...) § 2º (...) 

XII - cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do 

estabelecimento responsável, o local das operações 

relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para 

o exterior, serviços e outros produtos além dos 

mencionados no inciso X, "a" 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente 

à remessa para outro Estado e exportação para o 

exterior, de serviços e de mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o 

imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua 

finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no 

inciso X, b; 

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do 

imposto a integre, também na importação do exterior de 

bem, mercadoria ou serviço. 

 

Essa lei complementar, de caráter nacional, é a chamada Lei Kandir (LC nº 

87/96), que, entretanto, não é instituidora do ICMS (leis estaduais é que instituem o 
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ICMS em cada Estado, lembra?) nem trata de aspectos de sua regra matriz de 

incidência. Estes devem ser tratados na respectiva lei estadual (que pode ser 

ordinária). 

Os Convênios do CONFAZ apresentam como principal função instituir isenções, 

incentivos e benefícios fiscais referentes ao ICMS. Com isso, cumprindo determinação 

constitucional, busca-se evitar guerra fiscal. Somente se pode conceder as benesses 

citadas se houver concordância de todos os entes, razão pela qual a reunião de todos 

os representantes é que pode prever os benefícios, isenções e incentivos. Assim 

ninguém – em teoria – sai prejudicado. 

As Resoluções do Senado Federal fixarão as alíquotas: 

a) aplicáveis às operações interestaduais e de exportação (Resolução nº 22 de 

1989); 

b) mínimas e máximas aplicáveis às operações internas. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. (...) 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do 

Presidente da República ou de um terço dos Senadores, 

aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e 

prestações, interestaduais e de exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, 

mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada 

pela maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 

resolver conflito específico que envolva interesse de 

Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Ministério Público de Contas do TCE/RO, realizado 

em 2019, pela Banca CESPE, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de 

que Lei complementar de iniciativa do presidente da República estabelecerá as 

alíquotas de ICMS aplicáveis às operações interestaduais.  

 

A iniciativa e o quórum das resoluções do Senado são cobrados em provas de 

primeira fase. Para te ajudar, segue tabelinha explicativa que ajuda bastante na hora 

de memorizar o assunto: 

Alíquotas aplicáveis às 

operações interestaduais 

e de exportação 

Alíquotas mínimas 

aplicáveis às operações 

internas 

Alíquotas máximas 

aplicáveis às operações 

internas 

Iniciativa do Presidente 

da República ou de 1/3 

dos Senadores.  

Iniciativa de 1/3 dos 
Senadores. 

Iniciativa da maioria 
absoluta dos membros do 

Senado Federal. 

Aprovação pela maioria 
absoluta dos membros do 

Senado Federal. 

Aprovação pela maioria 
absoluta dos membros do 

Senado Federal. 

 

Aprovação por 2/3 dos 
membros do Senado 

Federal. 

 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador da AL/RR, realizado em 2018, pela Banca FUNRIO, 

considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que uma Resolução do Senado 

Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, 

aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas 

aplicáveis às operações e prestações, internas, interestaduais e de exportação.  
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Essas fontes normativas também têm o intuito de evitar (ou mitigar, pelo 

menos) a guerra fiscal entre os Estados e é por isso que é o Senado Federal que as 

edita (como representante dos Estados no Congresso). 

Aqui nos aspectos gerais do imposto, portanto, já vimos que o ICMS é não-

cumulativo, poderá ser seletivo, tem seus aspectos gerais tratados em lei 

complementar federal (de caráter nacional), traz situações de alíquotas mínimas e 

máximas fixadas pelo Senado Federal (o Senado somente fixa as alíquotas mesmo nas 

operações interestaduais e de exportação) e tem incentivos, isenções e benefícios 

fiscais definidos pelo CONFAZ. 

Diante de tudo que vimos, podemos classificar o ICMS como: 

a) imposto real: incide sobre os valores das operações, não se importando 

com a pessoa tributada; 

b) indireto: há o repasse do ônus financeiro do tributo ao longo da cadeira, 

verificando-se, assim, as figuras do contribuinte de direito e do contribuinte 

de fato (é decorrência do fato de ser não-cumulativo); 

c) de finalidade predominantemente fiscal: a preocupação, aqui, é em 

arrecadar, e não em interferir de algum modo na economia; 

d) não vinculado e de arrecadação não vinculada: todo imposto é não 

vinculado, já que não guarda relação direta com nenhuma atividade estatal 

específica, e os impostos são em regra de arrecadação não vinculada, 

servindo os valores arrecadados para prestação de serviços em geral (há 

norma constitucional que veda a vinculação das receitas dos impostos, mas 

fique ligado(a) nas exceções5). 

 
5 Art. 167 São vedados: (...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a 
destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;         
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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O que é tributado pelo ICMS? Qual o seu fato 
gerador/aspecto material? 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre:                 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; 

 

Que atividades, operações, serviços são tributados pelo ICMS? Verificar-se-á 

qual o fato gerador do ICMS ou, como diz a maior parte da doutrina, vamos estudar o 

aspecto material do ICMS. Basicamente, vamos entender sobre o que incide o imposto 

em referência. 

Fique atento(a), pois o aspecto material do ICMS é a parte mais importante do 

estudo desse imposto. Se você entender bem esse tópico e as diversas nuances que 

traremos aqui, tudo fluirá mais fácil, porque o que mais cai em prova é sobre o fato 

gerador e também porque, para entender o que virá em sequência, é imprescindível 

entender a base mais importante do tributo. 

Iniciaremos pelos mais fáceis, serviços de comunicação e transporte, para 

então adentrarmos na circulação de mercadorias. 

 

Operações sobre prestação de serviços de comunicação 
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Além da previsão constitucional, a prestação de serviços de comunicação é 

considerada fato gerador do ICMS por imperativo legal, conforme art. 2º, III, da Lei 

Kandir: 

LC Nº 87/1996 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

(...) 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, 

a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação 

de comunicação de qualquer natureza; 

 

O ICMS incidirá sobre prestações onerosas de serviços de comunicação por 

qualquer meio, incluindo a geração, emissão, recepção, retransmissão, repetição e 

ampliação de comunicação de qualquer natureza.  

Dois pontos dignos de nota nesse início: (1) deve haver onerosidade no serviço 

de comunicação, razão pela qual não incide [imunidade constitucional] ICMS nas 

prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens de recepção livre e gratuita (Rádio e TV aberta), como consta no art. 

155, § 2º, X, d, da CF/88; e (2) o denominado ICMS-comunicação não incide sobre a 

comunicação em si, mas sobre a relação onerosa que se estabelece entre o fornecedor 

dos meios materiais necessários para que a relação comunicativa possa se estabelecer 

e o tomador desses serviços. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado CELESC/SC, realizado em 2018, pela Banca FEPESE, 

considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que O serviço de comunicação, 

quando nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção 

livre e gratuita, terá a alíquota do ICMS reduzida pela metade.  
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Podem-se exemplificar como relações onerosas que são tributadas pelo ICMS-

Comunicação o serviço de telefonia, de radiodifusão sonora e de sons e imagens pelas 

operadoras de TV a Cabo (apenas TV paga) e de propagandas em outdoors6. 

Para incidir o ICMS-Comunicação, deve o contribuinte (fornecedor do serviço) 

fornecer os meios materiais necessários para acontecer a comunicação. Por exemplo, 

as empresas de telefonia contribuem, pois disponibilizam a estrutura necessária para a 

comunicação, por meio de cabos, fios, antenas. Por outro lado, os serviços de 

provedores de acesso à internet não se sujeitam ao ICMS-Comunicação, haja vista 

não serem as responsáveis pela disponibilização do suporte material necessário para o 

estabelecimento da comunicação. Tais empresas, na realidade, também são usuárias 

dos serviços das empresas de telefonia, que serão as responsáveis pela oferta do 

suporte material. Em verdade, os provedores somente prestam um serviço acessório 

(serviço de valor adicionado) para facilitar que a comunicação ocorra. Em decorrência 

desse fundamento é que o STJ editou a Súmula nº 334: 

SÚMULA Nº 334 DO STJ 

O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à 

Internet. 

 

 Isso decorre do entendimento do STJ de que o serviço prestado pelo provedor 

de acesso à internet não necessita de autorização, permissão ou concessão da União, 

logo, não se trata de serviço de telecomunicação, conforme art. 21, XI, da CF. Não 

oferece, tampouco, prestações onerosas de serviços de comunicação (art. 2º, III, da LC 

n. 87/1996), de forma a incidir o ICMS, porque não fornece as condições e meios para 

que a comunicação ocorra, sendo um simples usuário dos serviços prestados pelas 

empresas de telecomunicações. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 

N. 456.650-PR, Relator: Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 

11/05/2005). 

 

 
6 CASTRO, Eduardo M. L. Rodrigues de; LUSTOZA, Helton Kramer; GOUVÊA, Marcus de Freitas. Tributos 
em Espécie. 4. Ed. Salvador: Juspodivm, 2017. P. 704. 
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A dica para entender essa distinção entre o que se configura como serviço de 

comunicação (tributado pelo ICMS) e o que representa mero serviço 

agregado/adicionado/acessório à comunicação (não tributado pelo ICMS) está na Lei 

Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97): 

LEI Nº 9.472/97 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de 

atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. 

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou 

recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou 

qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, 

caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações 

de qualquer natureza. 

§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de 

equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios 

necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as 

instalações que os abrigam e complementam, inclusive 

terminais portáteis. 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que 

acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades 

relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 

movimentação ou recuperação de informações. 

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de 

telecomunicações, classificando-se seu provedor como 

usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa 

condição. 

§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de 

serviços de telecomunicações para prestação de serviços 

de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar 
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esse direito, regular os condicionamentos, assim como o 

relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço 

de telecomunicações. 

 

É entendimento firme do STJ que a prestação de serviços conexos ao de 

comunicação (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) 

não se confunde com a prestação da atividade-fim do processo de transmissão 

(emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta, sim, passível de 

incidência do ICMS. Por esse motivo, decidiu-se que a locação de equipamentos 

vinculados à prestação de serviços de telecomunicação não é atividade passível de 

tributação pelo ICMS-Comunicação. (REsp 1684907/MG, Relator Ministro HERMAN 

BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 21/11/2017). 

 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o assunto sob o rito dos recursos 

repetitivos no REsp 1176753/RJ, julgado em 28/11/2012, consolidando seu 

entendimento, de modo que a incidência do ICMS, no que se refere à prestação dos 

serviços de comunicação, deve ser extraída da Constituição Federal e da LC 87/96, 

incidindo o tributo sobre os serviços de comunicação prestados de forma onerosa, 

através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, 

a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza 

(art. 2º, III, da LC 87/96). 

Nesse julgado, então, o STJ definiu que não incide ICMS sobre os seguintes 

serviços acessórios à comunicação (relacionado à telefonia móvel): 

a) troca de titularidade de aparelho celular; 
b) conta detalhada; 
c) troca de aparelho; 
d) troca de número; 
e) mudança de endereço de cobrança de conta telefônica; 
f) troca de área de registro; 
g) troca de plano de serviço; 
h) bloqueio DDD e DDI; 
i) habilitação; 
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j) religação. 
 

Sobre a habilitação de celular, há até súmula da Corte infraconstitucional: 

SÚMULA Nº 350 DO STJ 

O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de 

telefone celular. 

 

Veja que tudo segue uma mesma linha lógica. Você não pode confundir. 

Sempre que se falar em ICMS-Comunicação, pense se aquela prestação é onerosa e se 

realmente se refere à comunicação em si. Se se referir a um mero acessório ou 

atividade conexa à comunicação, não haverá a incidência do ICMS. 

Ainda analisando a questão da acessoriedade, o STF definiu que a assinatura 

básica mensal de telefonia não é mero serviço acessório, devendo incidir o ICMS 

sobre a tarifa, independentemente da franquia de minutos concedida ao usuário. 

Esse julgado do STF considerou que a tarifa de assinatura básica mensal não é serviço 

(menos ainda serviço preparatório), mas sim a contraprestação pelo serviço de 

comunicação propriamente dito prestado pelas concessionárias de telefonia, 

consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para 

que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do 

ICMS. (RE 912888, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 09-05-2017 PUBLIC 10-05-2017). 

 

Assim, não incide ICMS sobre o serviço de assinatura (contratação do serviço de 

comunicação), mas incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal, independente da 

franquia de minutos. É bem simples a distinção. A assinatura é somente – digamos 

assim – o cadastro, a contratação do serviço de comunicação que virá. A assinatura 

básica mensal representa o valor pago pelo consumidor para realização de ligações, 

representando, assim, a expressão econômico-financeira (a ser paga pelo usuário) do 

serviço de comunicação colocado à disposição pela concessionária de telefonia. Nada 
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mais justo que incida ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal, afinal, se não 

fosse cobrado o ICMS desse valor, de que seria cobrado? Imagine o usuário que não 

ultrapassasse a franquia de minutos contratada, por exemplo. Se não fosse pelo valor 

da assinatura mensal, não haveria tributação de ICMS na operação de comunicação. 

 

Operações sobre prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal 
 

Assim como ocorre com a prestação de serviços de comunicação, a de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal apresenta fundamento constitucional 

(art. 155, II, da CF) e infraconstitucional: 

LC Nº 87/1996 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

(...) 

II – prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, 

mercadorias ou valores; 

 

Primeiro, note que o dispositivo da Lei Kandir determina a incidência do ICMS 

sobre a prestação de serviços de transporte feitos por qualquer via. Entretanto, o 

Supremo, em 2001, não interpretou o dispositivo de forma tão abrangente, fixando 

teses no sentido de o ICMS incidir apenas sobre transporte interestadual e 

intermunicipal, não podendo ser cobrado ICMS por transporte intramunicipal e 

internacional, por previsão constitucional e legal expressa. (ADI 1600/UF AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE, Pleno, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Julgamento 

em 26/11/2001). 

Do mesmo modo, declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre o 

transporte: 

a) aéreo (intermunicipal, interestadual ou internacional), tendo sido 

apresentado como principais fundamentos: 
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a.1) as empresas não podem ser transportadas, logo, apenas pessoas físicas 

podem ser consideradas como passageiras, de modo que o serviço de 

transporte sempre seria prestado ao seu “consumidor final” na condição de 

um não contribuinte do ICMS, o que impediria a utilização do mecanismo 

de contabilização de débitos e créditos e, portanto, a aplicação das regras 

sobre não cumulatividade que foram estabelecidas na Constituição; 

a.2.) a omissão da LC nº 87/96 quanto aos critérios de repartição de receita 

do ICMS em tais casos; 

b) aéreo internacional de cargas e de passageiros, por violação à isonomia, 

pois as empresas estrangeiras gozam de isenções fundadas em tratados e 

acordos internacionais, o que afrontaria, inclusive, a livre concorrência, uma 

vez que as empresas nacionais seriam oneradas com uma tributação 

inexistente para as suas concorrentes estrangeiras. 

Contudo, a ADI nº 1600/DF não tratou sobre: a) o transporte terrestre 

interestadual e intermunicipal de cargas e de passageiros; b) o transporte aéreo 

interestadual e intermunicipal de cargas.  

O transporte terrestre de passageiros foi apreciado posteriormente no 

julgamento da ADI nº 2.669/DF, em que foi novamente apresentada ao STF a violação 

à isonomia como argumento para a inconstitucionalidade da cobrança, porém, dessa 

vez o Supremo não acatou o pedido.  

Decidiu o STF, na ADI nº 2.669/DF, pela constitucionalidade da incidência do 

ICMS no transporte terrestre de passageiros e de cargas, intermunicipal ou 

interestadual, pois, como afirmado pelo Ministro Joaquim Barbosa, a suposta violação 

à regra da isonomia seria insuficiente para determinar a extensão às operações de 

transporte terrestre de passageiros dos efeitos da decisão na ADI nº 1600, uma vez 

que se trata de áreas distintas, regidas por normas também distintas. O Ministro 

alegou que os custos, os riscos, a intensidade da prestação, a abrangência, a 

rotatividade, a capilaridade e o grau de submissão à regulamentação estatal 
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pertinentes ao transporte aéreo não são os mesmos aplicáveis às pessoas que 

exploram economicamente a malha viária. 

Assim, concluímos, para fins de prova, que a cobrança do ICMS é: 

a) constitucional no transporte terrestre interestadual e intermunicipal de 

cargas e passageiros; 

b) constitucional no transporte aéreo interestadual e intermunicipal de 

cargas; 

c) inconstitucional no transporte aéreo internacional de cargas e 

passageiros; 

d) inconstitucional no transporte aéreo de passageiros (independentemente 

se intermunicipal, interestadual ou internacional). 

Por fim, destaco que, nos casos dos serviços de transporte intramunicipais, ou 

seja, realizados dentro do território de município, serão estes tributados pelo ISS por 

previsão da LC nº 116/2003, que regulamenta o ISS: 

LC Nº 116/2003 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal 

rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de 

passageiros. 

 

Logo, se o serviço de transporte não ultrapassar os limites municipais, apenas 

haverá a tributação pelo ISS, enquanto poderá ser tributado pelo ICMS nos casos de 

transposição desses limites territoriais. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico do Município de Bauru/SP, realizado em 

2018, pela Banca VUNESP, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que A 

prestação de serviço de transporte coletivo intramunicipal de passageiros por 

empresa pública constitui, em tese, hipótese de incidência do seguinte tributo: (...) 

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.  
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Operações relativas à circulação de mercadorias  
 

Deixamos esse aspecto material por último por ser o mais complexo e, por 

consequência, o que desperta maiores embates jurisprudenciais, com reflexo direto 

nas questões de concursos públicos. 

Quando se fala em ICMS, todo mundo lembra mesmo é da incidência sobre as 

operações de circulação de mercadorias, por ser esta a situação mais marcante e mais 

volumosa no cenário nacional. E realmente é esse o ponto mais importante de nosso 

estudo. 

A ideia do ICMS está pautada na tributação da atividade mercantil. Essa é a 

base conceitual: tributam-se operações mercantis. Ou seja, tributa-se a atividade 

comercial, a atividade de compra e venda, as operações que envolvam a circulação de 

bens com intuito marcadamente comercial. É por isso que, quando você compra um 

computador para sua casa, um fone de ouvido, um celular ou mesmo seus 

eletrodomésticos, você não é contribuinte de ICMS, já que não realiza essas transações 

com intuito comercial. Diferente é o caso da loja do shopping que vende utilidades 

para casa, vendendo de geladeira a celular para os consumidores finais. Esta empresa 

compra dos fornecedores com intuito mercantil. Ela é contribuinte de ICMS, portanto. 

A primeira pergunta que precisamos responder para compreender bem o 

imposto é a seguinte: o que é mercadoria? Respondendo a essa pergunta, e entendo 

verdadeiramente a resposta, as próximas respostas virão por indução. 

Mercadorias são bens móveis empregados em alguma finalidade comercial. 

São, portanto, os objetos das atividades mercantis. Quando um bem é vendido sem 

intuito comercial, ele não é mercadoria. Quando há uma transação sem intuito de 

lucro e habitualidade, não se está diante de uma atividade comercial. Somente é 

tributado pelo ICMS as operações de circulação de mercadorias, ou seja, a circulação 

onerosa de bens com intuito de lucro e habitualidade que caracterizem a atividade 
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como mercantil, empresarial, comercial. A energia elétrica é considerada mercadoria, 

por exemplo, para fins de incidência de ICMS7. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Estado/AC, realizado em 2017, pela Banca FMP 

Concursos, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que Quando a 

Constituição Federal alude à mercadoria, faz isso lato sensu, ou seja, refere-se a 

qualquer produto vendido por um contribuinte do ICMS a outra pessoa, seja ela 

física ou jurídica.  

 

Nessa toada, vale registrar que a jurisprudência do STJ admite como 

mercadorias os bens incorpóreos, a exemplo de programas de computador 

(softwares) quando tais programas de computação são feitos em larga escala e de 

maneira uniforme, isto é, não se destinando ao atendimento de determinadas 

necessidades do usuário a que para tanto foram criados, sendo colocados no 

mercado para aquisição por qualquer um do povo. (REsp 123022/RS; Recurso Especial 

1997/0017225-2, Ministro José Delgado, Primeira Turma, Data do Julgado: 

14/08/1997).  

 

Apenas uma observação sobre o julgado acima: ele traz uma hipótese de 

tributação por ISS e outra por ICMS. Apenas incidirá o ICMS quando a venda do 

produto é feita em larga escala, sem se tratar de fornecimento de software de forma 

especializada para determinado usuário; neste caso, incide ISS. 

Ainda, considera-se mercadoria, para fins de ICMS, o petróleo e seus 

derivados, os minerais, a energia elétrica e os combustíveis. Conforme dispõe a 

Constituição, com exceção do ICMS e dos Impostos de Importação e Exportação, 

nenhum outro imposto pode incidir sobre operações relativas a energia elétrica, 

serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país, 

vide art. 155, § 3º: 

 
7 Como exceção, por imperativo constitucional, tem-se o caso da importação (ICMS-Importação), em 
que haverá incidência de ICMS mesmo que os bens móveis adquiridos sejam para uso ou consumo 
próprio. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: 

(...) 

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do 

caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro 

imposto poderá incidir sobre operações relativas a 

energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados 

de petróleo, combustíveis e minerais do País. 

 

Como você pode notar, o constituinte restringiu a incidência de outros 

impostos, não vedando, portanto, a tributação por outros tributos, a exemplo do PIS e 

COFINS, sendo este o entendimento sumulado pelo STF: 

SÚMULA Nº 659 DO STF 

É legítima a cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre 

as operações relativas a energia elétrica, serviços de 

telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e 

minerais do país. 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador da FAPESP/SP, realizado em 2018, pela Banca 

VUNESP, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que o ICMS incidirá 

sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, assegurada a 

manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações 

e prestações anteriores.  

 

Para encerrar o conceito de mercadoria, devo trazer a você assunto que cai 

com bastante frequência em provas de concurso público: a incidência ou não do ICMS 
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sobre o serviço de água encanada e a venda de água mineral. Podem parecer muito 

semelhantes, mas são tributados de maneira distinta: 

a) fornecimento de água encanada: não se sujeita ao pagamento de ICMS, 

porque não é objeto de comercialização, mas sim prestação de serviço 

público, já que a água é bem de uso comum do povo; 

b) venda de água envasada ou embalada: sujeita-se ao pagamento de ICMS, 

já que a água foi transformada em mercadoria ao ser colocada em um 

recipiente e comercializada. 

Veja trechos retirados do inteiro teor de importante julgado do STF, analisado 

sob o rito da repercussão geral, que traz excerto esclarecedor da doutrina de Antônio 

Roque Carraza: (...) ao se tributar o fornecimento de água potável, está-se conferindo 

interpretação inadequada ao conceito de mercadoria, o que conduz, erroneamente, à 

classificação de água canalizada como bem passível de comercialização. (...) A água 

natural canalizada, ao contrário do que acontece com a água envasada, não é objeto 

de comercialização, e sim de prestação de serviço público. Inexiste, portanto, uma 

operação relativa à circulação de água, como se essa fosse mercadoria. (...) A doutrina 

abalizada não destoa desse entendimento, a exemplo do magistério do Professor 

Antônio Roque Carraza (ICMS. 10. Ed. Malheiros. p. 131): “na medida em que as águas 

são incontendivelmente bens públicos, segue-se que não são mercadorias, não 

podendo, só por isso, ensejar tributação por meio de ICMS. Ademais, neste estado 

natural, a água é insusceptível de avaliação econômica, circunstância que, de per si, 

afasta a incidência do ICMS. Por outro lado, o serviço domiciliar de água (água 

encanada e tratada), porque serviço público específico e divisível, possibilita apenas um 

tipo de tributação: a tributação por meio de taxa de serviço (art.145, II, segunda parte 

da CF). Não de imposto; muito menos de ICMS, cujas regras matrizes estão 

perfeitamente delineadas no Texto Magno e não podem ter seu traçado alterado pelo 

legislador ou pelo agente fiscal”. (RE 607056/RJ, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, 

Data de Julgamento:  10/04/2013). 
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Com isso, conseguimos compreender o que se enquadra como mercadoria para 

fins de incidência de ICMS. Para evoluir mais um pouquinho, precisamos agora 

entender quando ocorre a circulação dessas mercadorias, para verificação da 

incidência do ICMS. 

Como já disse no início da aula, essa circulação não é o mero trânsito de 

mercadorias, a só transferência de bens entre estabelecimentos empresariais ou a 

simples movimentação de bens de uma pessoa para outra. Deve haver a circulação 

jurídica da mercadoria, que ocorre pela mudança de propriedade. Assim, deve haver 

mudança de propriedade de bem com finalidade comercial para que ocorra o fato 

gerador do ICMS. Por esse motivo, não considera o STF como circulação jurídica de 

mercadoria a saída física (movimentação física) de máquinas, utensílios e 

implementos a título de comodato, uma vez que esta espécie de negócio jurídico não 

transfere a propriedade: 

SÚMULA Nº 573 DO STF 

Não constitui fato gerador do imposto de circulação de 

mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e 

implementos a título de comodato. 

 

Isso decorre do fato de que a simples saída física de um bem que não está no 

comércio propriamente dito não encerra, necessariamente, os fatos jurídicos 

indispensáveis à imposição do tributo, motivo pelo qual se concluiu pela exclusão do 

imposto sobre equipamentos como bombas de gasolina saídas, é certo, do 

estabelecimento comercial, em comodato, por não se ter, na espécie, etapa do 

processo de circulação a integrar o complexo de sucessivas transferências do 

produtor ao consumidor (RE 158.834, rel. min. Sepúlvida Pertence, red. p/ o ac. min. 

Marco Aurélio, P, j. 23-10-2002, DJ de 5-9-2003).  
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Estado/PE, realizado em 2018, pela Banca CESPE, 

considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que Para a incidência do ICMS, 

exige-se a transferência física da mercadoria.  

 

Contudo, se você ler o art. 12, I, da Lei Kandir, verificará que há dispositivo 

expresso que afirma a ocorrência do fato gerador do ICMS para transferências de 

mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular: 

LC Nº 87/1996 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 

no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 

mesmo titular; 

 

Tal dispositivo não pode ser aplicado para tributar transferências de 

mercadorias para estabelecimentos do mesmo titular, uma vez que não há circulação 

jurídica de mercadoria (mudança de propriedade), conforme julgado que explicita a 

jurisprudência já consolidada no STJ. Dessa forma, a remoção de bens ou mercadorias 

entre estabelecimentos de uma mesma  empresa,  por si, não se subsume na 

hipótese de incidência do ICMS,  porquanto,  para  a ocorrência do fato imponível 

pertinente a esse  tributo  é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, ou  

seja,  a  transferência  de  sua  propriedade,  de um para outro titular. (AgInt no REsp 

1749588/MS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/12/2018). 

Esse entendimento foi consolidado pelo STJ na Súmula nº 166: 

SÚMULA Nº 166 DO STJ 

Não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro 
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estabelecimento do mesmo contribuinte. 

 

Essa mesma regra é aplicada ainda que as transferências das mercadorias 

ocorram para estabelecimento do mesmo titular que esteja situado em outro Estado, 

por igual fundamento (ausência de circulação jurídica da mercadoria), de acordo com 

entendimento do STJ. (REsp 1125133/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data do Julgamento: 25/08/2010).: 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado do BRB/DF, realizado em 2019, pela Banca IADES, 

considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que O simples deslocamento de 

mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que 

situados em unidades federativas distintas, não constitui fato gerador do ICMS.  

 

Mais do que transferir a propriedade, essa circulação deve ocorrer no âmbito 

de atividade mercantil-comercial, razão pela qual a mera compra e venda de 

mercadoria não é suficiente para incidir o ICMS. Se não fosse assim, você seria 

contribuinte do ICMS por comprar mercadorias no supermercado, por comprar 

celulares, por comprar cerveja e carne pro churrasco de sábado . 

O art. 4º da Lei Kandir considera contribuinte do ICMS quem realize com 

habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial o fato gerador do 

imposto: 

LC Nº 87/1996 

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, 

que realize, com habitualidade ou em volume que 

caracterize intuito comercial, operações de circulação de 

mercadoria ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 



 

 

P
ág

in
a3

4
 

Assim, se Francisco Braga, gigante professor de Direito Constitucional, vender o 

ursinho de pelúcia dele para Renério, grande professor de Direito Administrativo e 

colecionador de ursinhos fofos, não incidirá ICMS, pois Francisco não vende e Renério 

não compra ursinhos de pelúcia com habitualidade ou em volume suficiente para se 

considerar presente o intuito comercial. 

ATENÇÃO! 

Alerto você que essa regra da habitualidade apresenta 4 exceções expressas no 

parágrafo único do art. 4º da Lei Kandir, que são: (a) importação de mercadorias do 

exterior, qualquer que seja a finalidade; (b) a pessoa seja destinatária de serviço que 

foi prestado no exterior ou cuja prestação se iniciou no exterior; (c) aquisição em 

licitações de bens apreendidos ou abandonados; (d) aquisição de lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de 

outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização (se for 

destinado, será imune ao ICMS, como veremos mais à frente). 

 

Veja o dispositivo: 

LC Nº 87/1996 

Art. 4º (...) 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou 

jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito 

comercial:        

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que 

seja a sua finalidade; 

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos 

ou abandonados; 

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
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derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro 

Estado, quando não destinados à comercialização ou à 

industrialização. 

 

Ainda, há os produtos intermediários, que integram o processo produtivo e são 

agregados à mercadoria para posterior circulação, sendo também considerados 

mercadorias para fins de ICMS. Um exemplo de produto intermediário é o couro 

adquirido por montadora de automóveis, cuja utilização será para a confecção de 

bancos de couro. Nesses casos, haverá operação relativa à circulação de mercadoria 

tanto na venda de produtos (ex: venda do carro) quanto nas operações intermediárias 

realizadas entre os empresários (ex: indústria de couro e indústria automobilística). 

O STJ considera como produto intermediário aquele que se integra ao 

processo produtivo industrial, exigindo, para conferir o direito ao creditamento de 

ICMS por produto intermediário, a sua integração ao produto final. (EDcl no REsp 

1382354/PE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/10/2018). 

 

Nesse mesmo contexto de que estamos tratando, há uma questão polêmica, 

que é a incidência ou não do ICMS sobre operações de aquisição de bens para 

composição do ativo fixo ou permanente das empresas (sofás, mesas, computadores 

etc). Nesses casos, apenas incidirá ICMS caso haja a habitualidade na operação, isto 

é, seja objeto da transação bem relativo à atividade-fim da empresa; caso contrário, 

não incidirá ICMS. Isto porque é requisito para a configuração do aspecto material do 

imposto a habitualidade, conforme entendimento do STJ. (AgInt no AREsp 748359/RS, 

Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/11/2017). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Estado/AC, realizado em 2017, pela Banca FMP 

Concursos, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Em razão de advir 
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da mercancia, cabe unicamente à lei comercial definir o que seja mercadoria, não 

podendo a lei tributária definir por si só o conceito. 

 

O fundamento da resposta advém dos arts. 109 e 110 do CTN, in verbis: 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da 

definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não 

para definição dos respectivos efeitos tributários. 

(...) 

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. 

 

Observe, portanto, que as mercadorias são objeto do Direito Comercial, motivo pelo 

qual devem ser por ela conceituadas.   

 

Tampouco haverá circulação jurídica de mercadoria e consequentemente 

incidência de ICMS nos casos das denominadas operações societárias, a exemplo da 

fusão, cisão e incorporação. Assim entendem o STJ e o STF, conforme ementas de 

julgados de ambos:  

• Não incide ICMS na hipótese de incorporação de uma sociedade por outra. (STF 

- RE 208932 AgR-ED/SP, Relator Ministro CEZAR PELUSO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 17/03/2009);  

• A transformação em qualquer de suas facetas das sociedades não é fato 

gerador de ICMS. (STJ - REsp 242721/SC, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2001). 
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A razão para tanto é de que não há atividade comercial numa operação 

societária. Trata-se de fenômeno jurídico atrelado ao Direito Civil e Empresarial no 

tocante à pessoa jurídica e sua (con)formação, não se tratando de atividade mercantil 

que se sujeitaria a incidência do ICMS. 

Vamos, agora, seguir com o aspecto material do ICMS, mas daremos um 

enfoque específico a algumas situações bem especiais do imposto que merecem 

atenção individualizada. Então, não se esqueçam que, topograficamente, ainda 

estamos tratando do fato gerador do ICMS, da sua incidência nas mais variadas 

situações. Mas, metodologicamente, abriremos alguns tópicos autônomos para 

facilitar o entendimento de assuntos mais importantes porque mais cobrados em 

provas. 

 

Operações de circulação de mercadorias em que há a 
prestação conjunta de serviços – tributação pelo ICMS 
e/ou ISS 
 

Não estudamos ISS ainda. É verdade. Mas, para alcançar o que precisamos aqui, 

você só precisa saber isso: o ISS é imposto municipal e a CF determina que incidirá 

sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar e não 

compreendidos na previsão constitucional do ICMS (serviços de comunicação e 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal). Ou seja, incidirá ISS sempre que 

for serviço previsto em lei complementar que traz uma lista com tais serviços e quando 

não for serviço previsto para incidência de ICMS. 

O questionamento que surge no estudo da incidência do ICMS e do ISS decorre 

das situações em que há circulação de mercadorias atrelada à prestação de serviço, 

como acontece, por exemplo, nos bares e restaurantes, em que são vendidas cervejas, 

por exemplo, mas também há o serviço prestado pelo bar/restaurante. Seria o caso de 

incidir somente ICMS? Somente ISS? Os dois? É isso que vamos explicar agora. 
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Quando tratamos de ICMS e ISS, muitas vezes encontram-se situações de zona 

de penumbra, nas quais há dificuldade para saber qual o imposto que incidirá. E isso 

ocorre nos casos das operações mistas, ou seja, que envolvem tanto o fornecimento 

de mercadorias quanto de serviços. 

O art. 155, § 2º, IX, “b”, da CF, afirma que incide o ICMS sobre o valor total da 

operação quando mercadorias forem fornecidas conjuntamente com serviços NÃO 

compreendidos na competência tributária dos municípios. Entende-se por serviços 

não compreendidos na competência tributária dos municípios aqueles que não 

constam na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2008. Leia o dispositivo 

constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

(...) 

IX - incidirá também: 

(...) 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias 

forem fornecidas com serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios; 

 

Visualizamos dispositivos da Lei Kandir no mesmo sentido: 

LC Nº 87/1996 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, 

inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em 

bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

(...) 

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de 

serviços não compreendidos na competência tributária 
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dos Municípios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestação de 

serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de 

competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto 

estadual. 

 

Dos dispositivos acima, pode-se concluir que incidirá ICMS nos casos de 

fornecimento simultâneo de mercadorias e serviços que não estiverem 

contemplados no rol de serviços da LC nº 116/2008. Nesses casos de omissão da LC nº 

116/2008, o ICMS incidirá sozinho e sobre o valor total da soma das mercadorias e dos 

serviços. É o que ocorre, por exemplo, no caso do fornecimento de alimentação e 

bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, conforme Súmula nº 163 

do STJ: 

SÚMULA Nº 163 DO STJ 

O fornecimento de mercadorias com a simultânea 

prestação de serviços em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS 

a incidir sobre o valor total da operação. 

 

Vamos à pergunta da prova oral, então? Sua examinadora de Tributário fará a 

seguinte pergunte: Doutor, como se dá a tributação pelos Estados nas chamadas 

operações mistas? E você, com aquele terno novo comprado somente para a prova 

oral, com a gravata apertando o pescoço e suando mais que cueca de carteiro, 

responderá: Excelência, nas operações mistas, assim intituladas aquelas em que há 

fornecimento de mercadorias conjuntamente com prestação de serviços, incidirá ICMS 

sobre o valor total da operação, incluindo as mercadorias e os serviços, se estes 

últimos não estiverem previstos na lista anexa da Lei Complementar nº 116/08. Essa 

conclusão decorre de previsão expressa na Constituição Federal e que encontra 

ressonância também na Lei Kandir. Em verdade, Excelência, há até um caso já 
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sumulado pelo STJ, relativamente ao fornecimento de mercadorias com a simultânea 

prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, em que se 

definiu que incide ICMS sobre o valor total da operação. 

Seguindo sobre o assunto, tem-se que a jurisprudência entende ser necessária 

a edição de lei estadual instituidora do ICMS que preveja expressamente as 

operações mistas sobre as quais incidirá o ICMS, consoante Súmula nº 574 do STF: 

SÚMULA Nº 574 DO STF 

Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança 

do imposto de circulação de mercadorias sobre o 

fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou 

estabelecimento similar. 

 

É que, atento ao princípio da legalidade, não pode o ente federado cobrar 

imposto sem previsão legal da sua incidência. Isso é básico, mas poderia te confundir 

se eu não tivesse falado. O aluno pode pensar: se está na CF, está tudo ok. Não é bem 

assim. O Estado não pode cobrar ICMS, nas hipóteses constitucionalmente delineadas, 

se não exercer sua competência tributária e instituir o imposto e suas hipóteses de 

incidência. 

Diferente será a situação na qual o serviço estiver expressamente previsto na 

listagem da LC nº 116/2003, incidindo, nesses casos, apenas o ISS. 

Na teoria, é simples de explicar, mas há controvérsias do ponto de vista 

doutrinário e jurisprudencial. 

Em relação à empreitada de construção civil acompanhada de fornecimento 

de material produzido pelo empreiteiro, entende o STJ que não incidirá ICMS sobre 

tais operações. Isto porque não há circulação de mercadoria, tendo em vista que a 

produção do material não é realizada em escala industrial, mas apenas com a 

finalidade de utilização na obra (ex: concreto produzido por empreiteira para usar em 

obra de construção de um prédio). Assim, incidirá apenas o ISS em tais operações. 
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(AgRg no Ag 803690/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/08/2008). 

 

É nesse mesmo sentido o entendimento do STF, conforme decisão monocrática 

do Ministro Gilmar Mendes, na qual cita a jurisprudência consolidada do Supremo, 

segundo a qual a atividade de construção civil, em si, não se sujeita, de regra, ao 

pagamento de ICMS. (AI 868086/SP, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 

11/10/2018). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Estado/SC, realizado em 2018, pela Banca FEPESE, 

considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que Empresas do ramo da 

construção civil estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como 

insumos em operações interestaduais.  

 

Porém, destaco que incidirá ICMS, na empreitada, nos casos fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços, nos termos do item 7.02 da lista anexa da LC nº 116/2003: 

LC Nº 116/03 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou 

subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou 

elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 

sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 

irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e 

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 

prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
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O STJ, em sua Súmula nº 167, consolida a ideia de que é prestação de serviço o 

fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto 

até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, não podendo ser considerado 

fornecimento de mercadoria e não incidindo ICMS, ainda que ocorra fora do local da 

prestação dos serviços: 

SÚMULA Nº 167 DO STJ 

O fornecimento de concreto, por empreitada, para 

construção civil, preparado no trajeto até a obra em 

betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, 

sujeitando-se apenas à incidência do ISS. 

 

No mesmo sentido é o entendimento do STF. Assim, não consideram os 

Tribunais Superiores que o fato de ter sido o concreto preparado fora do local da 

obra faça incidir a parte final do item 7.02 da lista anexa (fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços fica sujeito ao ICMS). Isso porque a preparação do concreto é uma fase da 

construção civil, estando vinculada diretamente ao serviço de empreitada. 

Nesse ponto, a concretagem se caracteriza em duas fases de prestação de 

serviços: a da preparação da massa, e a da sua utilização na obra. Em ambas, a 

prestação de serviços é feita, em geral, sob forma de empreitada, com material 

fornecido pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, conforme a modalidade de 

empreitada que foi celebrada. Ocorre que a mistura física de materiais não é 

mercadoria produzida pelo empreiteiro, mas parte do serviço a que este se obriga, 

ainda quando a empreitada envolve o fornecimento de materiais. Material, mesmo 

misturado para o fim específico de utilização em certa obra, não se confunde com 

mercadoria. (STF, RE 82.501 SP) 

 

Outra hipótese decidida pela jurisprudência é a referente ao fornecimento de 

filmes através de fitas de vídeo, DVD’s e Blu-Ray’s Temos duas situações: 
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a) venda, em escala industrial, de produtos padronizados, feita por empresas 

mercantis (ex: lojas) – há circulação de mercadoria, não se tratando de 

operação mista, e incide exclusivamente ICMS; 

b) serviços prestados sob encomenda por empresas cinematográficas e 

produtoras independentes – trata-se de serviço individualizado prestado 

por contribuinte do ISS, estando o referido serviço listado na lista de 

serviços anexa da LC nº 116/2003, incidindo o ISS apenas. 

No caso da comercialização de obras cinematográficas que estejam gravadas 

em fitas de videocassete, há entendimento sumulado do STF de acordo com a posição 

acima exposta: 

SÚMULA Nº 662 DO STF 

É legítima a incidência do ICMS na comercialização de 

exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas 

de videocassete. 

 

A partir desses fundamentos, o STJ sumulou o entendimento de sujeição 

apenas ao ISS nos casos de serviço de composição gráfica, personalizada e sob 

encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, vide Súmula nº 156 do 

STJ: 

SÚMULA Nº 156 DO STJ 

A prestação de serviço, de composição gráfica, 

personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 

fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. 

 

Para incidir a súmula supracitada, é preciso que o serviço de composição 

gráfica prepondere na operação; caso o serviço seja secundário na operação e 

prepondere a circulação da mercadoria, não se aplica a súmula e incide ICMS. É 

necessário verificar se o serviço é atividade-meio ou atividade-fim para a incidência do 
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ISS em tais casos. Desse modo, entendeu o STF incidir apenas ICMS em casos 

envolvendo embalagens destinadas à utilização em processo subsequente de 

industrialização ou circulação de mercadoria, (ADI nº 4.389/DF-MC, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/5/2011). 

Pelos mesmos fundamentos acima vistos, o STJ decidiu que programas de 

computador (softwares) desenvolvidos especificamente para clientes seriam serviço 

personalizado sujeitos apenas ao ISS, enquanto softwares vendidos em larga escala 

(ex: o seu Microsoft Office) seriam tributados pelo ICMS. (AgInt no REsp 1553801/SP, 

Relator(a) Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do 

Julgamento: 07/08/2018). 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico Legislativo da Câmara de Sertãozinho/SP, 

realizado em 2019, pela Banca VUNESP, considerou-se INCORRETA afirmativa no 

sentido de que A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob 

encomenda, quando envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, 

ao ICMS.  

 

Ainda, decidiu o STJ que incide apenas o ISS sobre o serviço de montagem de 

pneus desde que a sociedade também forneça os pneus usados na montagem, em 

razão da inexistência de previsão na lista anexa da LC nº 116/2003. O STJ fez uso de 

interpretação extensiva do item 14.01 da lista anexa da referida lei.(REsp 1811127/SP, 

Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019) 

Veja o item 14.01 que foi interpretado extensivamente para possibilitar a 

incidência isolada do ISS nos casos de serviço de montagem de pneus: 

LC Nº 116 DE 2003 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 

recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e 

conservação de máquinas, veículos, aparelhos, 
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equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto 

(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 

ICMS). 

 

Por fim, a terceira regra para o caso de operações mistas é a que determina a 

incidência do ICMS sobre a mercadoria fornecida e o ISS sobre o serviço prestado, 

nos casos em que houver expressa ressalva nesse sentido, sendo um exemplo justo o 

item 14.01 acima transcrito (note que há a ressalva das peças e partes empregadas ao 

final). 

Portanto, podemos sintetizar as regras para a tributação de ISS e ICMS em 

operações mistas do seguinte modo: 

OPERAÇÕES MISTAS 

Serviço prestado junto com fornecimento 

de mercadorias + serviço não previsto na 

lista da LC 116/2003. 

Incide apenas ICMS sobre valor total da 

operação. 

Serviço prestado junto com fornecimento 

de mercadorias + listado na LC 116/2003. 

Incide ISS sobre valor total da operação 

mista. 

Serviço prestado junto com fornecimento 

de mercadorias + listado na LC 116/2003 

+ com ressalva em relação à mercadoria. 

Incide ISS sobre o preço do serviço e ICMS 

sobre o preço da mercadoria. 

 

 

REVISÃO FINAL 

Classifica-se o ICMS como imposto real, indireto, de finalidade predominantemente 

fiscal, não vinculado, de arrecadação não vinculada, proporcional e plurifásico. Pode ser 

seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 

Fatos geradores do ICMS: circulação de mercadorias¹, serviços de transporte 



 

 

P
ág

in
a4

6
 

interestadual e intermunicipal², e serviços de comunicação³. 

A locação de equipamentos vinculados à prestação de serviços de telecomunicação não 

é atividade passível de tributação pelo ICMS-Comunicação. 

O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet. 

O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. 

A assinatura básica mensal de telefonia não é mero serviço acessório, devendo incidir o 

ICMS sobre a tarifa, independentemente da franquia de minutos concedida ao usuário. 

Com exceção do ICMS e dos Impostos de Importação e Exportação, nenhum outro 

imposto pode incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de 

telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. 

Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos 

a título de comodato. 

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para 

outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 

Não haverá circulação jurídica de mercadoria e consequentemente incidência de ICMS 

nos casos das operações societárias. 

Contribuinte do ICMS = quem realize com habitualidade ou em volume que caracteriza 

intuito comercial o fato gerador do ICMS. 

Bens incorpóreos podem ser considerados mercadorias e tributados por ICMS. 

Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de 

mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou 

estabelecimento similar. 

O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, 

restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre 

o valor total da operação. 

É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras 

cinematográficas, gravados em fitas de videocassete. 

A prestação de serviço, de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda 

que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. 

Incide apenas o ISS sobre o serviço de montagem de pneus desde que a sociedade 

também forneça os pneus usados na montagem, não incidindo ICMS. 
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A cobrança do ICMS é: 

a) constitucional no transporte terrestre interestadual e intermunicipal de cargas e 

passageiros; 

b) constitucional no transporte aéreo interestadual e intermunicipal de cargas; 

c) inconstitucional no transporte internacional de cargas; 

d) inconstitucional no transporte aéreo de passageiros (independentemente se 

intermunicipal, interestadual ou internacional). 

 

Alíquotas aplicáveis às 

operações interestaduais 

e de exportação 

Alíquotas mínimas 

aplicáveis às operações 

internas 

Alíquotas máximas 

aplicáveis às operações 

internas 

Iniciativa do Presidente 

da República ou de 1/3 

dos Senadores.  

Iniciativa de 1/3 dos 
Senadores. 

Iniciativa da maioria 
absoluta dos membros do 

Senado Federal. 

Aprovação pela maioria 
absoluta dos membros do 

Senado Federal. 

Aprovação pela maioria 
absoluta dos membros do 

Senado Federal. 

 

Aprovação pela por 2/3 
dos membros do Senado 

Federal. 

 

 

OPERAÇÕES MISTAS 

Serviço prestado junto com fornecimento 

de mercadorias + serviço não previsto na 

lista da LC 116/2003. 

Incide apenas ICMS sobre valor total da 

operação. 

Serviço prestado junto com fornecimento 

de mercadorias + listado na LC 116/2003. 

Incide ISS sobre valor total da operação 

mista. 

Serviço prestado junto com fornecimento 

de mercadorias + listado na LC 116/2003 

+ com ressalva em relação à mercadoria. 

Incide ISS sobre o preço do serviço e ICMS 

sobre o preço da mercadoria. 

 


