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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 os nossos cursos 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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IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO 
DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E 

DE COMUNICAÇÃO – ICMS (PARTE 2) 

 

Operações de arrendamento mercantil 
 

 O arrendamento mercantil, também chamado de leasing, representa um 

contrato comercial em que o arrendante cede onerosamente ao arrendatário o 

direito de utilizar um bem por determinado período. Ao final deste período, 

pode o arrendatário renovar a contratação, encerrá-la pela devolução do bem 

ou comprar o bem definitivamente. 

 a doutrina e jurisprudência identificam três tipos de arrendamento mercantil: o 

leasing operacional, o lease back e o leasing financeiro. No leasing 

operacional, o arrendante cede o uso de determinado bem conjuntamente à 

sua manutenção e assistência técnica, recebendo valor da locação e dos 

serviços prestados, podendo o arrendatário adquirir o bem ao final do contrato 

pelo valor de mercado. No lease back (também chamado de sale and lease 

back ou leasing de retorno), que ocorre normalmente relativamente a bens de 

grande valor, uma empresa aliena um bem a uma instituição financeira e esta 

lhe arrenda o mesmo bem novamente, de modo que a empresa ganha capital 

de giro e um grande valor e passa a pagar prestações mensais pelo bem que já 

era seu. O leasing financeiro é o caso mais comum: o arrendante cede 

onerosamente ao arrendatário o direito de utilizar um bem por determinado 

período e, ao final deste período, pode o arrendatário renovar a contratação, 

encerrá-la pela devolução do bem ou comprar o bem definitivamente pagando 

o VRG. 
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 Segundo a Lei Kandir, a incidência do ICMS somente se dá, nas operações de 

arrendamento mercantil, quando da venda do bem arrendado ao arrendatário, 

portanto. 

 O ICMS não incide na importação de bem móvel realizada mediante operação 

de arrendamento mercantil quando não exercida a opção de compra e, por 

consequência, suscetível de devolução ao arrendador. (STF - RE 226899). 

 Leasing praticado dentro do país - não haverá incidência do ICMS, a não ser 

quando da venda do bem ao arrendatário. Leasing internacional – não incidirá 

o ICMS-Importação, salvo se houver antecipação da compra. Leasing 

internacional de aeronaves – não incide ICMS. 

 O STF não admite a incidência de ICMS em caso de contrato de arrendamento 

mercantil internacional no qual não houve o exercício da opção de compra, em 

razão da inexistência de circulação econômica da mercadoria importada. (RE 

226899). 

 A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o 

contrato de arrendamento mercantil, devendo, portanto, incidir o ICMS em 

tais casos apenas no momento da transferência da propriedade do bem. 

(Súmula nº 293 do STJ). 

 

Aspecto espacial 
 

 Considerando que o local onde ocorrer a operação tem repercussão na 

distribuição da receita do ICMS, é de extrema relevância saber o Município e o 

Estado onde as operações se realizaram, conforme art. 158, IV e parágrafo 

único, da CF, o qual determina que dos 25% que o Estado repassará aos 

municípios serão transferidos 65%, no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 

prestações de serviços, realizadas em seus territórios. Além disso, serão 

repassados até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei 

estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) 

pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de 
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aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico 

dos educandos.  

 Nos casos das operações com mercadorias e bens, o local da operação, para 

fins de cobrança do ICMS e fixação do estabelecimento responsável, será o 

local do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do 

fato gerador (ou seja, no estabelecimento onde entrar ou de onde sair a 

mercadoria). Entretanto, tem-se algumas exceções: 1) lugar onde se encontrar 

a mercadoria ou bem – se ocorrer situação irregular por falta de documentação 

fiscal ou documentação não for idônea (art. 11, I, “b”, da LC nº 87/96); 2) local 

do estabelecimento que transferir a propriedade ou o título que a represente – 

se a mercadoria adquirida pelo referido estabelecimento tiver sido obtida no 

país e por ele não tenha trânsito (art. 11, I, “c”, da LC nº 87/96); 3) local onde 

se realizar a licitação – em caso de arrematação de mercadoria ou bem 

importado do exterior e apreendidos ou abandonados (art. 11, I, “f”, da LC nº 

87/96); 4) no Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor 

final - nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, 

lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à 

industrialização ou à comercialização (art. 11, I, “g”, da LC nº 87/96). 

 Nos serviços de transporte, será considerado local da prestação do serviço, 

para fins de incidência do ICMS, onde se iniciar a prestação (art. 11, II, “a”, da 

LC nº 87/96); onde se encontrar o transportador – nos casos em que houver 

situação irregular por falta de documentação fiscal ou apresentação de 

documentação inidônea (art. 11, II, “b”, da LC nº 87/96); estabelecimento do 

destinatário do serviço – nos casos em que a utilização, por contribuinte, de 

serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada 

a operação ou prestação subsequente (art. 11, II, “c”, da LC nº 87/96). 

 Relativamente às prestações onerosas de serviço de comunicação, será 

considerado como local da operação o lugar: 1) da prestação do serviço de 

radiodifusão sonora e de som e imagem, que será assim entendido aquele da 

geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e 

recepção (art. 11, III, “a”, da LC nº 87/96); 2) do estabelecimento da 

concessionária ou permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhados 
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com que o serviço é pago (art. 11, III, “b”, da LC nº 87/96); 3) do 

estabelecimento destinatário do serviço – no caso de serviço cuja prestação 

tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação 

subsequente (art. 11, III, “c”, da LC nº 87/96); 4) do estabelecimento ou 

domicílio do tomador do serviço – na hipótese de ter sido prestado por meio de 

satélite, desde que os serviços sejam medidos (art. 11, III, “c-1”, da LC nº 

87/96). 5) onde o serviço seja cobrado – nos demais casos (art. 11, III, “d”, da 

LC nº 87/96). 

 Será considerado estabelecimento o local, público ou privado, edificado ou 

não, próprio ou de terceiro, onde as pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas 

atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se 

encontrem armazenadas mercadorias.  

 Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito 

fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída será 

considera ocorrida no estabelecimento do depositante, exceto se para retornar 

ao estabelecimento remetente. 

 Para o STJ (RMS 32.423-SE), em relação às operações com minerais, pertence 

ao Município onde a “boca da mina” estiver o direito de receber o valor 

adicionado decorrente do ICMS arrecadado em seu território, uma vez que é 

onde ocorre o fato gerador. 

 

Aspecto temporal 
 

 É o aspecto temporal que define o momento em que se considera ocorrido o 

fato gerador. A regra geral considera como ocorrido o fato gerador da 

circulação da mercadoria no momento em que sair a mercadoria do 

estabelecimento do contribuinte do imposto. Entretanto, existem outras 

hipóteses nas quais o fato gerador ocorre em momento diverso: a) momento 

da transmissão da propriedade da mercadoria ou do título que a represente – 

quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; 

b) momento da prestação onerosa do serviço – nos casos dos serviços de 
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comunicação (ICMS-Comunicação); c) momento do fornecimento da 

mercadoria com a prestação do serviço – quando a operação mista for 

tributada pelo ICMS; d) momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria 

ou bem – nos casos de importação de bens ou mercadorias do exterior; e) 

momento da aquisição na licitação – quando for alienação em licitação pública 

de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou 

abandonados; f) momento da entrada do bem no território do Estado - nas 

operações interestaduais com lubrificantes líquidos e gasosos derivados de 

petróleo e com energia elétrica. 

 Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do 

ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. (Súmula Vinculante nº 48). 

 Em relação aos serviços de transporte, o aspecto temporal será diferente caso 

o transporte seja realizado integralmente dentro do território nacional ou 

iniciado no exterior: a) momento do início da prestação do serviço – no caso de 

transporte interestadual e intermunicipal; b) momento do ato final do 

transporte – no caso de transporte iniciado no exterior. 

 No tocante à energia elétrica, o fato gerador do ICMS é o seu consumo, e o 

momento do consumo é considerado o elemento temporal, enquanto o 

aspecto espacial é o local onde a energia é consumida. Por consequência, 

considerando que o ICMS deve incidir sobre o valor da energia efetivamente 

consumida, não sofrerá a incidência do ICMS a energia elétrica furtada, pois 

não ocorre fato gerador nesse caso. 

 

Sujeito ativo do ICMS 
 

 O sujeito ativo do imposto, em regra, será o Estado em que ocorrer a operação 

relativa à circulação da mercadoria ou no qual forem prestados os serviços de 

transporte e comunicação. 
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ICMS nas operações interestaduais 
 

 No caso das operações interestaduais, não se aplica a regra geral da sujeição 

ativa do ICMS (Estado onde realizada a operação). Aqui, a Constituição 

determina que cabe ao Estado de situação do destinatário a diferença entre a 

alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Nesse 

ponto, relembre-se que, 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 (art. 155, § 2º, VI, da CF). 

 A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS referente à diferença entre a 

alíquota interestadual e a interna é do destinatário quando este for 

contribuinte do ICMS; e do remetente quando o destinatário não for 

contribuinte do ICMS. 

 Denomina-se contribuinte do imposto quem realizar com habitualidade 

operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de 

transporte e comunicação, porém apenas no que tange a sua finalidade 

essencial. 

 

ICMS nas operações de importação 
 

 O ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, 

independentemente de ter sido promovida por pessoas físicas ou jurídicas, 

ainda que não sejam contribuintes habituais do imposto, cabendo o ICMS ao 

Estado no qual se localizar o domicílio ou estabelecimento do destinatário da 

mercadoria ou bem. Nesse ponto, entende o STF que será devido o ICMS ao 

lugar do estabelecimento ou domicílio do destinatário jurídico da mercadoria. 

(RE 1106258). Desse modo, conquanto o fato gerador, no caso de importação, 

ocorra no momento da entrada física (desembaraço aduaneiro, conforme SV nº 

48, já comentada), o ICMS será devido ao Estado onde se situar o domicílio ou 
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estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando, 

para tais fins, onde ocorrer o desembaraço aduaneiro. 

 

ICMS nas prestações de serviços de comunicação via 
satélite 
 

 A regra geral é a destinação integral do produto da arrecadação do ICMS ao 

Estado em que se localizar o tomador do serviço prestado via satélite. Contudo, 

nos serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes 

unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o 

ICMS devido será recolhido em partes iguais (50%) para as unidades da 

Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. Nesse 

contexto, o STJ entende que o serviço de televisão via satélite não é 

considerado como “não medido”. 

 

Sujeito passivo do ICMS 
 

 O contribuinte do ICMS será, em regra, qualquer pessoa 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 se iniciem no 

exterior. 

 O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. 

(Súmula Vinculante nº 32). 

 São exceções à regra da habitualidade: a) importação de mercadorias ou bens 

do exterior; b) aquisição em licitação de mercadorias ou bens apreendidos ou 

abandonados; c) aquisição de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 

derivados do petróleo e da energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando 
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não destinados à comercialização ou industrialização (se forem destinados, 

imunes ao ICMS). 

 No serviço de telefonia operado por roaming, há dois negócios jurídicos que 

viabilizam a consecução do serviço: a) um, entre o usuário e a operadora 

original, através da qual foi disponibilizada a linha; b) outro, entre esta empresa 

titular do contrato e a que efetivamente realiza a comunicação (denominada 

operadora visitada). Portanto, o ICMS recai sobre a operadora visitada. (STJ - 

REsp 1.202.437-MT). 

 

Restituição do ICMS cobrado indevidamente 
 

 O ICMS é tributo indireto, logo, quem sofre o ônus tributário nem sempre é a 

mesma pessoa que recolhe o imposto, podendo existir as figuras do 

contribuinte de direito (integrante da relação jurídico-tributária) e do 

contribuinte de fato (quem sofre o encargo econômico do tributo). Por 

consequência, apenas o contribuinte de direito é legitimado ativo para 

ingressar com ação de restituição do ICMS pago indevidamente. Além disso, 

para ocorrer a restituição do tributo indireto, deve o contribuinte de direito 

provar que assumiu o encargo financeiro ou, se transferiu para terceiro, estar 

expressamente autorizado por este, com base no art. 166 do CTN. 

 O contribuinte de fato poderá entrar com a denominada ação regressiva, após 

a recuperação do indébito pelo contribuinte de direito, a fim de recuperar 

deste o que ele recebeu de volta da Fazenda Pública. Entretanto, nos casos 

envolvendo energia elétrica, pode o contribuinte de fato ajuizar ação de 

repetição do indébito, por não haver interesse do contribuinte de direito 

(concessionária) em pleitear a restituição (STJ - RMS 29475/RJ). Esse 

entendimento também tem sido aplicado para o caso de serviço de instalação 

de linhas telefônicas (STJ – AgRg no Ag 1.365.535-MG). 
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Substituição tributária 
 

 Segundo o art. 150, §7º, da CF, A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 

obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou 

contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a 

imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido. Sobre esse tema, cabe à lei complementar regulá-lo. A 

substituição tributária deve ser sempre prevista em lei em sentido estrito, não 

sendo possível ao Estado dispor através de decreto. A LC nº 87/96, em geral, 

confere ao legislador estadual a competência para firmar normas de 

substituição tributária. 

 No informativo n° 1011, publicado em 09/04/2021, o STF decidiu que o regime 

de antecipação tributária não pode ser regulado por decreto do Poder 

Executivo, pois antecipar o recolhimento do ICMS significa antecipar a 

ocorrência do fato gerador do tributo. Logo, definir qual o momento da 

ocorrência do fato gerador retrata um dos aspectos da regra matriz de 

incidência e deve ser veiculado por lei (art. 150, § 7º, da CF). Ademais, o STF 

decidiu que, na antecipação tributária, isto é, nesse pagamento anterior à 

própria ocorrência do fato gerador, poderá ser exigido lei complementar, a 

depender da situação: a) se a antecipação do ICMS é SEM substituição 

tributária = lei em sentido estrito; b) se a antecipação do ICMS é COM 

substituição tributária = lei complementar federal. 

 A substituição tributária pode ser regressiva ou progressiva. Na substituição 

tributária progressiva, as pessoas que estão nas etapas posteriores serão 

substituídas pelas que ocupam posição anterior na cadeia de produção, 

havendo o recolhimento antes do fato gerador; se houver recolhimento e o 

fato gerador não ocorrer, é devida a restituição da quantia paga. Na 

responsabilidade por substituição tributária regressiva, vai ocorrer um 

diferimento do pagamento dos tributos devidos: a pessoa que faz acontecer o 

fato gerador é substituída por outra que se situa em momento posterior da 

cadeia de produção, havendo recolhimento posterior.  
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 O regime de substituição tributária progressiva e o direito à restituição são 

considerados constitucionais, conforme entendimento do STF. (RE 

593849/MG). 

 Haverá direito da Fazenda Pública, também, de cobrar o valor a diferença do 

tributo caso o fato gerador efetivamente se realize em valor maior que o 

tributado presumidamente no início da cadeia tributária. 

 A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais 

dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados (art. 9º 

da LC 87/96). 

 A LC 87/96 facultou ao legislador estadual atribuir às empresas geradoras ou 

distribuidoras de energia elétrica a condição de substituta tributária. 

 

Base de cálculo 
 

 A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, o qual consiste no valor 

recebido pelo vendedor mais outras despesas cobradas ou debitadas que se 

relacionem com a operação, sendo essa a regra geral. 

 Nas operações mistas (fornecimento de mercadorias e serviços) que não se 

sujeitem ao ISS, será a base de cálculo o valor total da operação, englobando 

mercadoria e serviço. 

 Na aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do 

exterior e apreendidos ou abandonados, será a base de cálculo o valor da 

operação acrescido do valor dos impostos sobre a importação (II e IE) e a 

produção industrial (IPI) e das despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. 

 Nas operações realizadas entre contribuintes e relativa a produto destinado à 

industrialização ou comercialização, o ICMS não compreenderá, em sua base de 

cálculo, o montante do IPI, caso esteja configurado o fato gerador dos dois 

impostos. 

 Integram a base de cálculo do ICMS outras despesas cobradas ou debitadas, 

relacionadas à operação de circulação de mercadorias, tal qual o valor 

correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
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debitadas, bem como descontos condicionais. Da mesma forma, integra a base 

de cálculo o valor pago a título de frete, se o transporte for efetuado pelo 

próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. 

 Devido à voluntariedade e autonomia do denominado “seguro de garantia 

estendida” em relação ao negócio jurídico principal, não pode ser considerado 

desconto sob condição, o que impede a inclusão do valor de tal seguro na base 

de cálculo do ICMS. 

 Os descontos incondicionados não integram a base de cálculo do ICMS, pois 

não fazem parte do valor da operação da qual decorre a saída da mercadoria. 

São exemplos de descontos incondicionados as promoções feitas pelos lojistas. 

 As vendas com bonificação de mercadorias são equivalentes aos descontos 

incondicionais, não integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS. (STJ - REsp 

1098304/MG). 

 Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento 

não são considerados no cálculo do ICMS. (Súmula nº 237 do STJ). 

 O STJ decidiu pela inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, pois a 

geração, a transmissão e a distribuição compõem o aspecto material do fato 

gerador do ICMS, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo 

qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo. Não se trata a etapa de 

transmissão/distribuição de mera atividade meio, mas sim de atividade 

inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável; 

e a exclusão da TUSD da base de cálculo do tributo implicaria flagrante violação 

ao princípio da igualdade e prejudicaria a concorrência, pois os consumidores 

livres, além de poderem barganhar um melhor preço das empresas 

geradoras/comercializadoras do que os consumidores cativos, recolheria o 

ICMS apenas sobre o preço dessa etapa da operação. 

 Os consumidores de energia elétrica podem ser de dois tipos: 1) cativos 

(comuns) – que recebem a energia elétrica diretamente da distribuidora, sem 

possuírem qualquer margem de negociação; 2) livres – que podem optar por 

contratar fornecimento com produtor independente de energia elétrica. 
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 As etapas do processo de fornecimento da energia elétrica devem ser 

consideradas na composição do preço final da mercadoria a ser suportada pelo 

usuário. 

Cálculo do ICMS “por dentro” 
 

 O fundamento para a utilização do cálculo do ICMS “por dentro” é conferir 

maior facilidade de verificação do montante pago a título de tributo pelo 

consumidor, devendo o valor pago vir expressamente destacado na nota fiscal 

de compra. 

 Para o STF, é inconstitucional a inclusão de ICMS da base de cálculo do 

PIS/COFINS (RE 574706). 
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