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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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Hoje prosseguiremos com o estudo do ICMS. A aula de hoje tem muito 

conteúdo de prova. São temas que podem ser cobrados em qualquer fase, da objetiva 

à oral. 

Encerramos a aula passada analisando o que é tributado pelo ICMS, ocasião em 

que vimos diversas situações importantes e terminamos o estudo com a verificação da 

tributação das operações mistas, de ICMS e ISS. Hoje, seguiremos com o aspecto 

material do fato gerador e já passaremos a outros aspectos, como o espacial e o 

temporal. Veremos também sobre sujeitos da relação jurídico-tributária e substituição 

tributária.  

LEGENDA 

 
 

Operações de arrendamento mercantil 
 

A pedra de toque da configuração de uma relação jurídica sujeita à incidência 

do ICMS é, como já dissemos, o caráter mercantil da transação, o que a Lei Kandir 

objetivou pela ideia da conjunção de habitualidade e volume, desde que caracterizem 

a circulação jurídica de bens com intenção comercial (significa, então, a circulação 

jurídica de mercadorias). 

Em diversas situações, essa verificação é simples. Mas, existem operações um 

tanto quanto mais complexas que dificultam um pouco a verificação da sujeição ou 

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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não à tributação do ICMS. É o caso justamente das operações de arrendamento 

mercantil. 

As primeiras dúvidas já surgem porque, aqui, há uma necessária conjunção com 

aspectos mais ligados ao direito civil/empresarial, que ao próprio direito tributário. O 

que é um arrendamento mercantil? Esse é o primeiro questionamento a ser 

respondido. E, sabendo disso, a premissa básica estará formada e todas as demais 

respostas, do ponto de vista tributário, serão mais fáceis. 

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. Veja que, em tradução livre, leasing significa locação. Isso 

porque, nesse contrato, há uma parte pagando a outra para utilizar um bem por 

determinado período. Em locação, não incide ICMS. Mas, a questão não é tão simples, 

porque na verdade a prática comercial é bem distinta do conceito. O que ocorre 

mesmo é que os contratos de arrendamento mercantil serve para compras parceladas 

de bens. 

Vejamos um exemplo que te ajudará a entender como isso realmente funciona 

na prática. Na compra de um carro, há um banco arrendante que paga o valor integral 

à concessionária e se torna proprietário do bem. O arrendatário paga ao banco um 

valor mensal (com juros, obviamente) e se torna possuidor do bem. Assim que se 

encerrar o pagamento das prestações, inclusive do que se chama de valor residual 

garantido (VRG), consolida-se a propriedade em nome do arrendatário e se encerra o 

contrato. Há uma compra e venda ou não? 

Antes de responder essa pergunta, é preciso verificar que a doutrina e 

jurisprudência identificam três tipos de arrendamento mercantil (essa classificação é 

realmente relevante, pois traz consequência jurídico-tributárias também importantes): 

o leasing operacional, o lease back e o leasing financeiro. 
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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, que vimos no início: 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. 

E, agora, repte-se o questionamento: nessas situações, há compra e venda a 

determinar a incidência de ICMS nas operações? 

Veja que, no leasing operacional e no financeiro, não há transferência da 

propriedade do bem no momento da celebração do contrato de arrendamento 

mercantil, razão pela qual não há que se falar em fato gerador do ICMS. Mas, atenção: 

incide ICMS na compra realizada pela instituição arrendante e a concessionária (no 

exemplo do carro acima descrito), pois há circulação jurídica de mercadorias nessa 

fase. 

No lease back, até existe a transferência de titularidade, mas dois fatores 

afastam a incidência de ICMS: o bem sequer sai da esfera de disponibilidade da 

empresa, já que a ela retorna no arrendamento então celebrado; e há venda 

esporádica (sem habitualidade e volume) de bem do ativo permanente da empresa, 

afastando, assim, o intuito comercial necessário para incidência do ICMS.  

A LC nº 87/96 prescreve o seguinte: 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 

Art. 3º O imposto não incide sobre: 

(...) 

VIII - operações de arrendamento mercantil, não 

compreendida a venda do bem arrendado ao 

arrendatário; (...) 

 

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 que ocorre no Brasil é, na verdade, uma transmudação do contrato de 

compra e venda com financiamento bancário em contrato de arrendamento mercantil, 

a fim de fornecer maiores garantias à instituição arrendante, que permanece, nesse 

caso, como proprietária do bem. Tanto é assim que o VRG, originalmente estipulado 

para ser pago ao final, no caso do exercício da opção de compra, muitas vezes vem 

diluído nas parcelas do contrato (nas mensalidades da locação). 

Com base nessa ideia de que o contrato já era formado com a opção de compra 

previamente clarificada é que surgiram alguns questionamentos judiciais que 

chegaram ao Supremo Tribunal Federal. 

No que concerne ao leasing internacional, a discussão girou em torno da 

alteração do art. 155, § 2º, IX, da CF: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 

Art. 155 (...) 

§ 2º (...) 

IX - incidirá também: 

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 
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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 

forem fornecidas com serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios; (...) 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador da FAPESP/SP, realizado em 2018, pela Banca 
VUNESP, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que é uma hipótese de 
incidência do ICMS a entrada de bem importado do exterior por pessoa física, 
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, cabendo este ao Estado onde 
estiver situado o domicílio do destinatário do bem.  

 

Se, na importação, o ICMS incidiria qualquer que fosse a finalidade da entrada 

do bem no território nacional, não importava se se tratava de arrendamento mercantil 

com a opção de compra já efetivada ou não. Foi assim que decidiu o STF no RE 206069, 

em 13/09/2005. Posteriormente, o próprio STF promoveu sensível alteração nesse 

entendimento, excepcionando os casos da importação de aeronaves, peças e 

equipamento de navegação aérea, o que fez no RE 461968, de 24/08/2007. Entendeu, 

nesta situação, que o mercado tinha como inviável a realização da compra ao final do 

contrato, sendo típico caso de locação mesmo, pois era economicamente inviável a 

aquisição ao final do contrato. Aqui, reconheceu o STF, acontecia o verdadeiro 

arrendamento mercantil, que sempre se findava sem a opção de compra, razão pela 

qual não seria justa a tributação do ICMS, mesmo em caso de importação. 

Em 2014, no julgamento do RE 226899, o STF decidiu que o ICMS não incide na 

importação de bem móvel realizada mediante operação de arrendamento mercantil 
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quando não exercida a opção de compra e, por consequência, suscetível de 

devolução ao arrendador. 

O STF decidiu o seguinte no que diz respeito à incidência do ICMS nos contratos 

de leasing:  

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

quando da venda do bem ao arrendatário; 

b) leasing internacional – não incidirá o ICMS-Importação, salvo se houver 

antecipação da compra; 

c) leasing internacional de aeronaves – não incide ICMS. 

 

Veja que no RE 226899 o STF não admitiu a incidência do 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.: 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador de Contas do MPC/PA, realizado em 2019, pela Banca 
CESPE, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Determinada empresa 
brasileira de transporte aéreo de passageiros firmou contrato de arrendamento 
mercantil com fabricante de aeronaves estrangeiras, que disponibilizou os veículos 
no Brasil sem antecipação da opção de compra. Considerando-se essa situação 
hipotética, é correto afirmar que o imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação (ICMS) [...] não deverá incidir, pois não ocorre circulação jurídica 
de bens no arrendamento mercantil.  

 

Ademais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não acarreta a 

descaracterização do contrato de arrendamento mercantil, devendo, portanto, incidir 
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o ICMS em tais casos apenas no momento da transferência da propriedade do bem. 

Isso está expresso na Súmula nº 293 do STJ: 

SÚMULA Nº 293 DO STJ 

A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) 

não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. 

 

Nessa mesma linha, o STJ afirmou que a antecipação de pagamentos nas 

primeiras prestações, fazendo com que reste resíduo mínimo para pagamento nas 

demais, também não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, incidindo 

o ICMS apenas no momento da transferência da propriedade do bem. Assim, a 

jurisprudência é remansosa no sentido de que o contrato de leasing deve ser 

respeitado como tal, em nome do princípio da liberdade de contratar. (REsp 

959387/RJ, Relator Ministra DENISE ARRUDA, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/06/2009). 

 

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: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

(...) 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
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transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos 

Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas 

conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios; 

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei 

estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na 

proporção do valor adicionado nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 

realizadas em seus territórios;     (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 

 

II - 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 

aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o 

nível socioeconômico dos educandos.        (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 

 

Observe que o dispositivo constitucional passou por recente alteração no 

tocante ao valor da parcela da receita do imposto a ser creditada aos Municípios. 

Isso certamente será cobrado em provas! 

As operações referentes à circulação de mercadorias e os serviços de 

transporte e comunicação podem se caracterizar como: 
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a) operações internas – quando limitadas a território de certo Município ou 

Estado; 

b) operações interestaduais – quando for além dos limites territoriais de certo 

Estado; 

c) operações internacionais – quando tiver origem em outro país. 

Nesse contexto, a Constituição Federal determina que cabe a lei complementar 

fixar, para efeito de cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável, o 

local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços, 

nos termos do art. 155, § 2º, XII, “d”: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. (...) 

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

(...) 

XII - cabe à lei complementar: 

(...) 

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; 

 

Essa tarefa foi cumprida pela Lei Kandir, a qual definiu que, 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), vide art. 11, I, “a”, da LC nº 87/96: 

LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 
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estabelecimento responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento 

da ocorrência do fato gerador; 

 

Essa é a regra geral. Contudo, o art. 11, I, da Lei Kandir, traz casos especiais 

referentes ao aspecto espacial do ICMS, dos quais destaco: 

a) 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); 

b) 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); 

c) 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); 

d) 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). 

Veja os dispositivos: 

LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 

estabelecimento responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
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b) onde se encontre, quando em situação irregular pela 

falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de 

documentação inidônea, como dispuser a legislação 

tributária; 

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o 

título que a represente, de mercadoria por ele adquirida 

no País e que por ele não tenha transitado; 

(...) 

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de 

arrematação de mercadoria ou bem importados do 

exterior e apreendidos ou abandonados; 

g) o do 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; 

 

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

para fins de incidência do ICMS: 

a) onde se iniciar a prestação – regra geral (art. 11, II, “a”, da LC nº 87/96); 

b) 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); 

c) 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). 

Leia os dispositivos: 
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LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 

estabelecimento responsável, é: 

(...) 

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte: 

a) onde tenha início a prestação; 

b) onde se encontre o transportador, quando em situação 

irregular pela falta de documentação fiscal ou quando 

acompanhada de documentação inidônea, como dispuser 

a legislação tributária; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na 

hipótese do inciso XIII do art. 12 e para os efeitos do § 3º 

do art. 13; 

 

Relativamente às prestações onerosas de serviço de comunicação, será 

considerado como local da operação o lugar: 

a) 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); 

b) do estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça ficha, 

cartão ou assemelhados com que o serviço é pago (art. 11, III, “b”, da LC nº 

87/96); 

c) 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); 
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d) 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).  

e) onde o serviço seja cobrado – nos demais casos (art. 11, III, “d”, da LC nº 

87/96). 

LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 

estabelecimento responsável, é: 

(...) 

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de 

comunicação: 

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de 

som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, 

transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e 

recepção; 

b) o do estabelecimento da concessionária ou da 

permissionária que forneça ficha, cartão, ou assemelhados 

com que o serviço é pago; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na 

hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12; 

c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do 

serviço, quando prestado por meio de satélite; (Alínea 

incluída pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos; 

 

Você notou que, nos dispositivos acima, recorrentemente se considera 

estabelecimento o local da prestação ou operação. E o que se reputa por 

estabelecimento? Para efeitos da lei, será considerado estabelecimento o local, 

público ou privado, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde as pessoas físicas 
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ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem 

como onde se encontrem armazenadas mercadorias: 

LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 

estabelecimento responsável, é: 

(...) 

§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento 

é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou 

de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas 

atividades em caráter temporário ou permanente, bem 

como onde se encontrem armazenadas mercadorias, 

observado, ainda, o seguinte: 

I - na impossibilidade de determinação do 

estabelecimento, considera-se como tal o local em que 

tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada 

a mercadoria ou constatada a prestação; 

II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 

III - considera-se também estabelecimento autônomo o 

veículo usado no comércio ambulante e na captura de 

pescado; 

IV - respondem pelo crédito tributário todos os 

estabelecimentos do mesmo titular. 

 

Além disso, a Lei Kandir afirma que, quando a mercadoria for remetida para 

armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a 

posterior saída será considerada ocorrida no estabelecimento do depositante, exceto 

se para retornar ao estabelecimento remetente, nos termos do art. 11, § 5º, da LC nº 

87/96: 
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LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 

estabelecimento responsável, é: 

(...) 

§ 5º Quando a mercadoria for remetida para armazém 

geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, 

no mesmo Estado, a posterior saída considerar-se-á 

ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para 

retornar ao estabelecimento remetente. 

 

Há controvérsia referente às operações com minerais, quando as minas se 

situarem no território de mais de um município.  Em tais casos, será considerado como 

local do fato gerador onde se situar a boca da mina. Nesse caso, pertence ao 

Município onde a referida 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, conforme jurisprudência do STJ. (RMS 32.423-SE, Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2012). 

 

Em que momento ocorre o fato gerador: aspecto 
temporal 
 

Como já dissemos em aulas anteriores, 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, por determinação do art. 12, I, da LC nº 87/96: 

LC Nº 87/1996 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 
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no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 

mesmo titular; 

 

A Lei Kandir ainda traz outras hipóteses nas quais o fato gerador ocorre em 

momento diverso, das quais destaco: 

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 

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. 

Observe tais situações na lei: 

LC Nº 87/1996 

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

no momento: 



 

 

Pá
gi

na
20

 

(...) 

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de 

título que a represente, quando a mercadoria não tiver 

transitado pelo estabelecimento transmitente; 

(...) 

VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, 

feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de 

serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos 

Municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos 

Municípios e com indicação expressa de incidência do 

imposto de competência estadual, como definido na lei 

complementar aplicável; 

IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens 

importados do exterior; 

(...) 

XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias ou 

bens importados do exterior e apreendidos ou 

abandonados; 

XII – da entrada no território do Estado 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; 

 

No caso específico da importação de mercadoria ou bem proveniente do 

exterior, o STF já declarou constitucional a regra da Lei Kandir que determina o 
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desembaraço aduaneiro como momento para se considerar por ocorrido o fato 

gerador, nos termos da Súmula Vinculante nº 48: 

SÚMULA VINCULANTE Nº 48 

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é 

legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço 

aduaneiro. 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador Jurídico da Câmara de Altinópolis/SP, realizado em 
2017, pela Banca VUNESP, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que É 
inconstitucional a exigência do ICMS na entrada de mercadoria importada do 
exterior, por ocasião do desembaraço aduaneiro.  

 

O desembaraço aduaneiro é simplesmente o instante formal da entrada da 

mercadoria ou do bem no território nacional, e não no estabelecimento importador. 

Tal regra foi elaborada com a finalidade de evitar a sonegação fiscal e facilitar a 

fiscalização das autoridades fiscais. (RE 193.817, voto do rel. min. Ilmar Galvão, P, j. 23-

10-1996, DJ de 10-8-2001). 

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. 

LC Nº 87/1996 

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

no momento: 
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(...) 

V - do início da prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza; 

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior; 

 

Uma questão que já gerou controvérsia na jurisprudência é o instante em que 

se reputa ocorrido o fato gerador das operações com energia elétrica. O fato gerador 

do ICMS é o consumo de energia elétrica, portanto, o momento do consumo é 

considerado o elemento temporal, enquanto o aspecto espacial é o local onde a 

energia é consumida.  

E nos casos de furto de energia elétrica? 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. Ademais, a simples 

distribuição da energia elétrica não é suficiente, por si só, para determinar a 

ocorrência do fato gerador, devendo haver o consumo, conforme entendimento do 

STJ. Isso porque, conforme já mencionado, o consumo é o elemento temporal da 

obrigação tributária do ICMS incidente sobre energia elétrica, sendo o aspecto 

espacial, por dedução lógica, o local onde consumida a energia. Assim, não havendo 

consumo regular, ausente se acha a operação de energia elétrica sob o aspecto 

jurídico tributário. (REsp 1306356/PA, Relator Ministro CASTRO MEIRA, T2 - SEGUNDA 

TURMA, julgado em 28/08/2012). 

Para finalizar, convém destacar a decisão do STF no RE 593824. É prevista a 

possibilidade de empresas firmarem um contrato com a concessionária de energia 

elétrica a fim de que esta disponibilize uma determinada quantidade de energia por 

mês, o que acarreta uma economia para empresa contratante. Assim, mesmo se a 

empresa utilizar uma quantidade menor da disponível, ainda assim ela pagará por todo 

valor disponibilizado. Trata-se da denominada demanda de potência elétrica 

contratada. Para o STF, a empresa que contrata com a concessionária para que esta 

disponibilize determinada quantidade de energia elétrica apenas pagará o ICMS 

referente à demanda de potência elétrica utilizada, muito embora realize o 
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pagamento à concessionária da demanda de potência elétrica contratada. Isso 

decorre do fato de que a mera disponibilização da energia nesses casos não resulta na 

efetiva circulação de mercadoria, apta a ensejar a incidência do imposto. Portanto, o 

ICMS apenas incide sobre o efetivo consumo de energia elétrica. Registra-se que esse 

mesmo entendimento encontra-se na Súmula 391 do STJ:  “O ICMS incide sobre o 

valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência 

efetivamente utilizada” (RE 593824 – 27/04/2020, Repercussão Geral – Tema 176, 

Info 978/STF). 

 

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. Diante disso, estão intrinsecamente ligados os aspectos 

subjetivo e pessoal do ICMS. Por exemplo, como a Lei Kandir considera como local da 

operação aquele em que realizada a licitação, nos casos de bens importados do 

exterior e apreendidos ou abandonados (art. 11, I, f, da LC nº 87/96), terá competência 

para instituir o ICMS o Estado no qual ocorreu a licitação. 

Alguns casos merecem comentários isolados. 

 

ICMS nas operações interestaduais 
 

O primeiro dos casos é o das operações interestaduais, que não se enquadram 

na regra geral da sujeição ativa do ICMS (Estado onde realizada a operação). 

Inicialmente, veja o que dispõe a CF: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. (...) 

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



 

 

Pá
gi

na
24

 

(...) 

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) 

 

A Constituição determina que cabe ao Estado de situação do destinatário a 

diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. 

Isso pode parecer um pouco confuso, por isso vamos explicar.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador do Estado/SP, realizado em 2018, pela Banca 
VUNESP, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que A alíquota do 
ICMS aplicável às operações ou prestações interestaduais é a do Estado de destino, 
somente no caso em que o adquirente for contribuinte do imposto.  

 

Exemplo: numa operação de aquisição de sapatos realizada por determinada 

loja (contribuinte habitual do ICMS), sediada em Cuiabá, junto a uma indústria 

localizada em São Paulo, caberá ao Estado de São Paulo o ICMS correspondente à 

alíquota interestadual (12%). Quando ocorrer a venda da mercadoria ao consumidor, 

pela loja de sapatos sediada em Cuiabá, haverá o pagamento do ICMS ao Estado de 

Mato Grosso correspondente à diferença entre a alíquota interna (17%) e a alíquota 

interestadual (12%)1. Em suma, ficará assim: 

a) na 1ª operação – a indústria recolherá ICMS com base na alíquota 

interestadual ao Estado de São Paulo; 

 
1 Exemplo adaptado de: CASTRO, Eduardo M. L. Rodrigues de; LUSTOZA, Helton Kramer; GOUVÊA, 
Marcus de Freitas. Tributos em Espécie. 4. Ed. Salvador: Juspodivm, 2017. P. 713. 
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b) na 2ª operação – a loja de sapatos recolherá ICMS com base na diferença 

entre a alíquota interna (17%) e a interestadual (12%) ao Estado do Mato 

Grosso (5% para este). 

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 CORRETA afirmativa no sentido de que 
Aplica-se a alíquota interestadual sobre operação entre contribuintes de estados 
distintos, ainda que sejam consumidores finais.  

 

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). 

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 
Salvo deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal, a alíquota 
interna não pode ser superior à alíquota interestadual.  

 

A Constituição, ademais, determina a responsabilidade pelo recolhimento do 

ICMS referente à diferença entre a alíquota interestadual e a interna: 

a) ao destinatário – quando este for contribuinte do ICMS; 

b) ao remetente – quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. (...) 

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

(...) 

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto 
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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) 

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) 

 

E quem é considerado 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. Logo, um vendedor de ar condicionados não será 

considerado contribuinte da venda eventual de uma geladeira (nesse caso, nem 

incidirá ICMS, haja vista a ausência de habitualidade). 

 

 

ICMS nas operações de importação 
 

O segundo caso que queremos dar especial atenção é a importação de 

mercadorias, bens e serviços. Desde a EC nº 33 de 2001, o ICMS incide sobre a entrada 

de bem ou mercadoria importados do exterior, independentemente de ter sido 

promovida por pessoas físicas ou jurídicas (antes da EC era só por pessoas 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. 
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Assim, quando você fizer uma compra de mercadoria proveniente do exterior 

na internet, incidirá sobre ela ICMS. Essa reforma feita pelo constituinte derivado 

reformador é considerada plenamente constitucional pelo STF, de modo que, após a 

Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações 

de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica 

habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. (RE 1106258 AgR/SP, 

Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgamento:  15/06/2018). 

Embora a Lei Kandir, no caso da importação, expressamente fixe como local da 

operação o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física da mercadoria (Art. 11, I, 

d, da LC nº 87/96), entende o STF que será devido o ICMS ao lugar do 

estabelecimento ou domicílio do destinatário jurídico da mercadoria. (RE 1106258 

AgR/SP, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgamento:  

15/06/2018). 

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 estabelecimento do destinatário 

jurídico da mercadoria, pouco importando, para tais fins, onde ocorrer o 

desembaraço aduaneiro. 

Mais do que isso: nem sempre o destinatário jurídico será quem efetuou a 

compra do bem ou da mercadoria. Se, por exemplo, a empresa “Renerius S/A”, situada 

em Marabá/PA, adquira um bem do exterior e pretenda revender este bem por meio 

de estabelecimento situado em São Paulo, deverá ser devido o ICMS ao Estado de São 

Paulo. Isso porque não devem prevalecer os pactos particulares firmados entre as 

partes envolvidas na operação sobre a efetiva destinação do bem importado, 

consoante entende o STF. (RE 590243 AgR/MG, Relator(a):  Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento:  13/10/2009).: 
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ICMS nas prestações de serviços de comunicação via 
satélite 
 

Outro ponto que se deve destacar é a sujeição ativa do ICMS sobre prestações 

de serviços de comunicação via satélite, que apresenta regramento específico na Lei 

Kandir. Primeiramente, veja o que dispõe a lei sobre serviços prestados por meio de 

satélite: 

LC Nº 87/1996 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 

efeitos da cobrança do imposto e definição do 

estabelecimento responsável, é: 

(...) 

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de 

comunicação: 

(...) 

c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do 

serviço, quando prestado por meio de satélite; 

(...) 

§ 6o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, 

tratando-se de serviços não medidos, que envolvam 

localidades situadas em diferentes unidades da Federação 

e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o 

imposto devido será recolhido em partes iguais para as 

unidades da Federação onde estiverem localizados o 

prestador e o tomador.  

 

Pode-se inferir dos dispositivos supracitados que, ainda que a regra geral seja a 

destinação integral do produto da arrecadação do ICMS ao Estado em que se localizar 

o tomador do serviço prestado via satélite, há uma exceção: 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 
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partes iguais (50%) para as unidades da Federação onde estiverem localizados o 

prestador e o tomador.  

Surgiu polêmica a respeito de serem considerados ou não como serviços não 

medidos os de televisão prestados via satélite. Queriam os Estados onde não estavam 

sediadas empresas prestadoras de serviços de televisão via satélite que fosse a eles 

destinada a integralidade do ICMS, afirmando serem tais serviços considerados por 

“medidos” (logo, por serem tomadores do serviço, não deveriam repartir). O STJ 

decidiu que o serviço de televisão via satélite não é considerado como “não medido”, 

devendo se aplicar o supracitado § 6º, que determina a repartição da receita do ICMS. 

Para a Corte, serviço medido é aquele que o usuário paga pelo serviço efetivamente 

utilizado. Nesse contexto, o serviço de televisão por assinatura não é variável pelo 

tempo de utilização. O consumidor paga um valor determinado, de acordo com o 

pacote escolhido. Portanto, não se trata de serviço medido, mas sim de um serviço 

“não medido”, aplicando-se , o disposto no art. 11, § 6º, da LC 87/1996, segundo o 

qual se deve recolher o ICMS em partes iguais para as unidades da Federação em que 

estiverem localizados o prestador e o tomador. (REsp 1.497.364-GO, Rel. Min. 

Humberto Martins, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).: 

Portanto, o STJ, no julgado acima, deixou claro que não se entende por serviço 

medido o de televisão por assinatura, enquanto será considerado como serviço 

medido o de água, luz e telefonia. 

 

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, nos 

termos do art. 4º da LC nº 87/96: 
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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. 

 

A venda eventual, isto é, sem habitualidade, não sofre a incidência do ICMS. 

Nesse sentido, o STF definiu que não incide ICMS sobre a alienação de 

salvados de sinistro pelas seguradoras. Salvados são os bens resgatados do sinistro do 

bem principal que ainda possuem valor econômico (em outras palavras, é aquilo que 

se pode aproveitar de um acidente com um veículo, por exemplo), sendo a sua venda, 

portanto, atividade integrante das operações de seguro, sem natureza de circulação de 

mercadoria para fins de incidência do ICMS. Logo, sobre a alienação de bens salvados 

incide o IOF, não ICMS. Veja a Súmula Vinculante nº 32: 

SÚMULA VINCULANTE Nº 32 

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro 

pelas seguradoras. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador Legislativo da Câmara de São Miguel Arcanjo/SP, 
realizado em 2019, pela Banca VUNESP, considerou-se INCORRETA afirmativa no 
sentido de que O ICMS incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 
seguradoras.  

 

Para edição desta súmula vinculante, o STF considerou também que tributar 

com ICMS também a venda realizada representaria uma invasão tributária 

desproporcional na esfera do contribuinte, a promover dificuldades à atividade 

empresarial das empresas seguradoras. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Advogado do BRB/DF, realizado em 2019, pela Banca IADES, 
considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que O imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 
interestadual e internacional e de comunicação (ICMS) incide sobre alienação de 
salvados de sinistro pelas seguradoras.  

 

A Lei Kandir e a Constituição trazem exceções à regra da habitualidade, que 

são: 

a) importação de mercadorias ou bens do exterior; 

b) aquisição em licitação de mercadorias ou bens apreendidos ou 

abandonados (já imaginou exigir habitualidade ou intuito comercial 

daquele que adquire o bem em leilão?); 

c) aquisição de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados do 

petróleo e da energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não 

destinados à comercialização ou industrialização (se forem destinados, 

imunes ao ICMS). 

Esses são 3 casos nos quais as pessoas serão contribuintes do ICMS mesmo sem 

apresentarem habitualidade em tais operações, nos termos do parágrafo único do art. 

4º da Lei Kandir: 

LC Nº 87/1996 

Art. 4º (...) 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou 

jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito 

comercial: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)        

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que 

seja a sua finalidade;       (Redação dada pela Lcp 114, de 

16.12.2002) 

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou 
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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 

derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro 

Estado, quando não destinados à comercialização ou à 

industrialização. 

 

Existiu controvérsia jurisprudencial a respeito da incidência do ICMS-

Comunicação nos serviços de telefonia prestados sob roaming. 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). 

Quem, no fim das contas, viabiliza a comunicação e oferece o suporte material 

necessário (logo, pratica o fato gerador) é a operadora visitada, portanto deve o ICMS 

ser cobrado desta e não da empresa que simplesmente fatura e recebe o serviço, 

sendo este o entendimento do STJ. (REsp 1.202.437-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

julgado em 8/11/2011).: 

 

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). No caso do ICMS, em uma operação de compra e 

venda de mercadoria, será contribuinte de direito o comerciante e contribuinte de fato 

quem adquirir a mercadoria. 
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A jurisprudência entende que 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: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua 

natureza, transferência do respectivo encargo financeiro 

somente será feita a quem prove haver assumido o 

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 

terceiro, estar por este expressamente autorizado a 

recebê-la. 

 

E o contribuinte de fato fica no prejuízo? Não, ele 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, 

consoante entende o STJ. (REsp 903394/AL, Relator Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 24/03/2010).  

 

Todavia, a regra de apenas o contribuinte de direito poder ingressar com a 

ação de restituição de indébito não se aplica ao caso em que o contribuinte de fato 

(consumidor) deseja obter a repetição do ICMS pago indevidamente sobre demanda 

de potência de energia elétrica contratada e não utilizada. Isto porque não se 

vislumbra qualquer interesse da concessionária de energia elétrica (contribuinte de 

direito) em repetir o ICMS pago, por motivos diversos, a exemplo de evitar desgastes 

com o Poder Público e poder repassar valor do aumento do tributo nas tarifas que 

serão arcadas pelo consumidor. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador da AL/RJ, realizado em 2017, pela Banca FGV, 
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considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Em relação ao ICMS incidente 
sobre o consumo de energia elétrica, a concessionária distribuidora de energia 
figura na relação jurídica tributária como: (...) ente de colaboração.  

 

Desse modo, o STJ decidiu pela possibilidade, nos casos envolvendo energia 

elétrica, de o contribuinte de fato ajuizar ação de repetição do indébito, por não 

haver interesse do contribuinte de direito em pleitear a restituição. (RMS 29475/RJ, 

Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

8/11/2011). 

Destaco que esse precedente igualmente tem sido aplicado para outros 

tributos e serviços públicos pagos de forma indevida, a exemplo do serviço de 

instalação de linhas telefônicas (STJ, AgRg no Ag 1.365.535-MG, Relator Ministro 

Benedito Gonçalves, julgado em 07/02/2012). 

 

Substituição tributária 
 

A substituição tributária apresenta previsão constitucional, conforme arts. 155, 

§ 2º, XII, b, e 150, § 7º, ambos da CF: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 

tributária a condição de responsável pelo pagamento de 

imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido. 
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(...) 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: 

(...) 

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

(...) 

XII - cabe à lei complementar: 

(...) 

b) dispor sobre substituição tributária; 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador do Município de Manaus/AM, realizado em 2018, 
pela Banca CESPE, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Cabe à lei 
complementar dispor sobre substituição tributária relativa ao ICMS.  

 

A LC nº 87/96, em geral, confere ao legislador estadual a competência para 

firmar normas de substituição tributária, conforme seus arts. 6º e 7º, os quais tratam 

da substituição tributária: 

LC Nº 87/96 

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do 

imposto ou a depositário a qualquer título a 

responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que 

assumirá a condição de substituto tributário. 

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação 

ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou 

prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou 

subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença 

entre alíquotas interna e interestadual nas operações e 

prestações que destinem bens e serviços a consumidor 

final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do 
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imposto. 

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação 

a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada 

Estado.    

 

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por 

substituição tributária, inclui-se, também, como fato 

gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no 

estabelecimento do adquirente ou em outro por ele 

indicado. 

 

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

não sendo possível ao Estado dispor através de decreto. Sobre o tema, 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. 

Como se sabe, a Constituição prevê que cabe à lei complementar dispor sobre a 

substituição tributária, ou seja, a forma de responsabilidade que surge no momento da 

ocorrência do fato gerador (ou até mesmo antes), nos termos do art. 155, § 2º, XII, 

“b”, da CF. Desse modo, no caso de a antecipação do pagamento ocorrer na 
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responsabilidade por substituição, é preciso lei complementar federal. Por outro lado, 

se não estiver no contexto da responsabilidade por substituição, mas tão somente 

realizando o recolhimento do ICMS, basta a lei em sentido estrito. Entretanto, de uma 

forma ou de outra, SEMPRE será necessária a edição de lei se se quiser esse 

recolhimento antecipado de ICMS. Portanto, não se admite a edição de simples 

decreto, que, a pretexto de fixar prazo de pagamento, exige o recolhimento 

antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Estado. RE 598677/RS -  

26/03/2021 - Tema 456 RG (Info 1011/STF).  

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. 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. 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGRESSIVA DIFERIMENTO (RECOLHIMENTO APÓS O 
FATO GERADOR) 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
PROGRESSIVA 

ANTECIPAÇÃO (RECOLHIMENTO ANTES 
DO FATO GERADOR) 

 

No caso do ICMS, é mais comum a substituição tributária progressiva, 

especialmente nos casos de operações envolvendo derivados de petróleo. Em tais 

casos, o recolhimento do ICMS incidente sobre toda a operação é feito pela Refinaria, 

a qual substitui distribuidores e postos de gasolina, por isso é denominado ICMS-

Monofásico (incide apenas uma vez).  

Porém, se houver recolhimento e o fato gerador não ocorrer, é devida a 

restituição da quantia paga, por disposição da parte final do art. 150, § 7º, da CF, cujo 

teor assegura a imediata e preferencial restituição, e do art. 10 da Lei Kandir: 
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LC Nº 87/96 

Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito 

à restituição do valor do imposto pago por força da 

substituição tributária, correspondente ao fato gerador 

presumido que não se realizar. 

§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo 

deliberação no prazo de noventa dias, o contribuinte 

substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do 

valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo 

os mesmos critérios aplicáveis ao tributo. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo 

decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, 

no prazo de quinze dias da respectiva notificação, 

procederá ao estorno dos créditos lançados, também 

devidamente atualizados, com o pagamento dos 

acréscimos legais cabíveis. 

 

Ou seja, caso o fato gerador do ICMS não ocorra ou ocorra a menor (valor 

menor do que o pago pelo sujeito passivo), surgirá o direito à repetição do indébito, 

sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. 

O regime de substituição tributária progressiva e o direito à restituição são 

considerados constitucionais, conforme entendimento do STF.  

No caso julgado, houve a fixação da seguinte tese de repercussão geral (Tema 

201): É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base 

de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.  

Como argumento, o Supremo destacou que o princípio da praticidade tributária 

encontra limites nos princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao 

confisco, observando-se o caráter neutro do ICMS. Assim, não se trata de uma 
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presunção absoluta, de modo que deve haver a restituição do excesso e o respectivo 

direito à restituição, os quais se aplicam a todos os casos em que o fato gerador 

presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente 

tributado. (RE 593849/MG, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 

19/10/2016). 

Veja que, além da repetição do ICMS em caso de o fato gerador presumido 

não ocorrer, o Supremo considerou constitucional também a restituição do tributo 

pago antecipadamente caso o fato gerador presumido tenha sido efetivamente 

realizado a menor na cadeia tributária sequencial. 

E mais: 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. 

Passamos por esse ponto com certa velocidade, pois o tema foi visto quando 

tratamos de responsabilidade tributária neste curso. 

No tocante às operações interestaduais, para ser adotado o regime de 

substituição tributária, deverá existir acordo específico celebrado pelos Estados 

interessados, nos termos do art. 9º da LC nº 87/96: 

LC Nº 87/96 

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em 

operações interestaduais dependerá de acordo específico 

celebrado pelos Estados interessados. 

 

Sem esse acordo entre os Estados que participam da operação, não é possível a 

adoção do regime de substituição tributária nas operações interestaduais. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador da AL/GO, realizado em 2019, pela Banca IADES, 
considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que A adoção do regime de 
substituição tributária para reger a cobrança do ICMS, em operações 
interestaduais, dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados 
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interessados.  

 

Em relação à substituição tributária na operação envolvendo energia elétrica, é 

comum a adoção do regime de substituição tributária regressiva, no qual geralmente 

se atribui à concessionária local a função de substituta do ICMS devido nas operações 

precedentes da cadeia econômica de energia (geração e transmissão)2. 

O art. 34, § 9º, do ADCT, determinou que seriam as empresas de distribuição de 

energia elétrica substitutas tributárias até que lei complementar dispusesse sobre a 

matéria: 

ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a 

partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 

promulgação da Constituição, mantido, até então, o da 

Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 

1, de 1969, e pelas posteriores. 

(...) 

§ 9º  Até que lei complementar disponha sobre a matéria, 

as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, 

serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de 

seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação 

até a última operação, calculado o imposto sobre o preço 

então praticado na operação final e assegurado seu 

recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o 

local onde deva ocorrer essa operação. 

 
2 CASTRO, Eduardo M. L. Rodrigues de; LUSTOZA, Helton Kramer; GOUVÊA, Marcus de Freitas. Tributos 
em Espécie. 4. Ed. Salvador: Juspodivm, 2017. P. 728. 
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A referida lei complementar foi a Lei Kandir, que, em seu art. 9º, § 1º, II, 

facultou ao legislador estadual atribuir às empresas geradoras ou distribuidoras de 

energia elétrica a condição de substituta tributário: 

LC Nº 87/96 

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em 

operações interestaduais dependerá de acordo específico 

celebrado pelos Estados interessados. 

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá 

ser atribuída: 

(...) 

II - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia 

elétrica, nas operações internas e interestaduais, na 

condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo 

pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o 

preço praticado na operação final, assegurado seu 

recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação. 

 

Portanto, o legislador estadual poderá atribuir ou não essa responsabilidade 

tributária. Em regra, elege-se a última empresa integrante da cadeia como a 

responsável tributária por substituição tributária regressiva, tendo em vista que o fato 

gerador do ICMS apenas ocorre no momento do consumo de energia (como vimos já 

nesta aula), facilitando, assim, a fiscalização e a tarefa do sujeito passivo. 

 

Base de cálculo 
 

A Constituição Federal determina que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação, o qual consiste no valor recebido pelo vendedor mais outras despesas 
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cobradas ou debitadas que se relacionem com a operação, sendo essa a regra geral, 

vide art. 155, II, da CF, e 13, I, da Lei Kandir: 

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; 

 

LC Nº 87/96 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do 

art. 12, o valor da operação; 

 

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, conforme art. 13, II, da Lei Kandir: 

LC Nº 87/96 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

(...) 

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, 

compreendendo 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 
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(IPI) e das despesas cobradas ou debitadas ao adquirente, nos termos do art. 13, VII, 

da Lei Kandir: 

LC Nº 87/96 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

(...) 

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação 

acrescido do valor dos impostos de importação e sobre 

produtos industrializados e de todas as 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, 

por disposição do art. 155, § 2º, XI, da CF: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: 

(...) 

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

(...) 

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; 

 

Logo, para aplicação da regra, é necessário que ambos os polos da operação 

que configure o fato gerador do ICMS e IPI sejam contribuintes; caso um não seja, 
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inclui-se o IPI na base de cálculo do ICMS. Em suma, são requisitos cumulativos para o 

montante do IPI não ser incluído na base de cálculo do ICMS: 

a) operação realizada entre contribuintes; 

b) operação relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização; 

c) operação que configure o fato gerador dos dois impostos (IPI e ICMS). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador da AL/RR, realizado em 2018, pela Banca FUNRIO, 
considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Considerando as disposições 
constitucionais relativas ao ICMS, pode-se afirmar que (...) 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.  

 

Além disso, 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 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. Essas regras têm previsão no art. 13, § 1º, 

“a” e “b”, da Lei Kandir: 

LC Nº 87/96 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

(...) 

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na 

hipótese do inciso V do caput deste artigo:  

(...) 

II - o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas 

ou debitadas, bem como descontos concedidos sob 
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condição; 

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio 

remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em 

separado. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador do Estado/MT, realizado em 2016, pela Banca FCC, 
consideraram-se CORRETAS afirmativas no sentido de que  

A base de cálculo, para fins de substituição tributária, em relação às operações ou 
prestações subsequentes, será obtida pelo somatório das parcelas seguintes:  

(i) valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou 
pelo substituto intermediário; CORRETA 

(ii) montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou 
transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço, CORRETA 

(iii) margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações 
subsequentes. CORRETA 

 

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, de acordo com o entendimento do STJ. O “seguro de garantia 

estendida” é um contrato de adesão voluntária entre consumidor (segurado) e 

sociedade seguradora, rotineiramente oferecido e comercializado pela empresa 

vendedora da mercadoria. Além disso, referido contrato não cria relação jurídico 

tributária entre o comerciante e o Fisco, mas sim entre consumidor e seguradora, de 

modo que sua existência é autônoma e subsequente à compra. (REsp 1.346.749-MG, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/2/2015, DJe 4/3/2015).: 

E o que seriam descontos condicionais? São pura e simplesmente aqueles 

descontos concedidos mediante uma condição. E o que se reputa por condição? 

Condição é cláusula que submete a eficácia de negócio jurídico a evento futuro e 

incerto, como você aprende em Direito Civil. Assim, descontos condicionais ou 
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condicionados são os que são concedidos em virtude de eventos futuros e incertos. 

Exemplo de caso de desconto condicionado é aquele concedido para clientes que 

anteciparem o pagamento do negócio jurídico, ou seja, se antecipar o pagamento 

(condição), haverá direito ao desconto. 

Por outro lado, 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. A disposição da Lei Kandir é considerada válida pelos Tribunais, tendo o STJ 

sumulado o entendimento na Súmula nº 457: 

SÚMULA Nº 457 DO STJ 

Os descontos incondicionais nas operações mercantis não 

se incluem na base de cálculo do ICMS. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 
No concurso para Procurador do Estado/SC, realizado em 2018, pela Banca FEPESE, 
considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Os descontos incondicionais 
em operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.  

 

A título de complemento, em julgado do STJ, consideraram-se as vendas com 

bonificação de mercadorias equivalentes aos descontos incondicionais, não 

integrando, nesse diapasão, a base de cálculo do ICMS, pois o intuito de lucro e a 

inexistência de obrigação legal imputável aos contribuintes da cadeia de circulação de 

mercadorias impede a adoção da presunção de que as mercadorias adquiridas por 

bonificação permanecerão com esta qualidade até a destinação final pelo consumidor. 

(REsp 1098304/MG, Relator: Ministra ELIANA CALMON, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

do Julgamento: 05/08/2010). : 

Além dos julgados acima, o STJ se debruçou sobre o caso das vendas a prazo 

propriamente ditas, nas quais, diferentemente do que ocorre na dilação do prazo para 

pagamento, o comerciante incrementa o valor da nota fiscal. Assim, paga-se mais para 
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se ter maior prazo para pagar (ex: pago 10 parcelas de 100 reais por produto que 

custaria 700 reais à vista). Nesses casos, como valor da nota fiscal aumentou, a base de 

cálculo do ICMS também aumentará, nos termos da Súmula nº 395 do STJ: 

SÚMULA Nº 395 DO STJ 

O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da 

nota fiscal. 

 

Diferente é a situação das compras financiadas por cartão de crédito, nas 

quais, na realidade, ocorre compra e venda à vista, devendo, nesses casos, o 

comerciante receber o valor integral da operação. Os encargos adicionais ao valor do 

bem (ex: juros e tarifas) se destinam apenas a remunerar a operadora de cartão de 

crédito, não apresentando relevância para fins de base de cálculo do ICMS. Desse 

modo, já que a nota fiscal não sofre acréscimo, não aumenta a base de cálculo do 

ICMS, que deve ser idêntica à venda à vista. 

Na compra feita com cartão de crédito, há duas operações distintas: a) uma 

compra e venda; b) outra de financiamento, na qual há intermediação de instituição 

financeira. Isso está consolidado pelo STJ na Súmula nº 237: 

SÚMULA Nº 237 DO STJ 

Nas operações com cartão de crédito, os encargos 

relativos ao financiamento não são considerados no 

cálculo do ICMS. 

 

CUIDADO PARA NÃO CONFUNDIR 

Venda a prazo – acréscimo no valor da nota fiscal e ICMS incide sobre valor 

acrescido. 

Venda financiada - não há acréscimo no valor da nota fiscal e ICMS incide apenas 

sobre o preço final inalterado. 
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Vamos agora ver um importante precedente e que tem a cara de prova 

subjetiva de Procuradoria Estadual: a inclusão ou não da TUSD (Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição) na base de cálculo do ICMS. Os consumidores de energia 

elétrica podem ser de dois tipos: 

a) cativos (comuns) – que recebem a energia elétrica diretamente da 

distribuidora, sem possuírem qualquer margem de negociação; 

b) livres – que podem optar por contratar fornecimento com produtor 

independente de energia elétrica. 

 

Os consumidores livres contratam a energia de uma geradora (tarifa de 

energia) e contratam o serviço de entrega da energia de uma concessionária (tarifa de 

fio ou TUSD). 

Embora já tenha havido decisões em sentido contrário, a última decisão do STJ 

foi no sentido da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, pelos seguintes 

fundamentos: 

a) 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; 

b) 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, 

recolheriam o ICMS apenas sobre o preço dessa etapa da operação. 
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 Veja trecho retirado do Informativo nº 601 do STJ, publicado em 10 de maio de 

2017: (...) Em razão de sua peculiar realidade física, sabe-se que a circulação da 

energia elétrica se dá com a ocorrência simultânea de sua geração, transmissão, 

distribuição e consumo. Essa realidade física revela, então, que a geração, a 

transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que 

compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo. Não 

trata a etapa de transmissão/distribuição de mera atividade meio – fundamento que 

até então embasava a jurisprudência desta Corte sobre o tema –, mas sim de atividade 

inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. Nessa 

esteira, cabe salientar que a CF/88, no art. 34, § 9º, do ADCT, ao tratar da 

responsabilidade tributária das concessionárias distribuidoras em relação aos 

consumidores que recebem a energia diretamente da distribuidora, sem margem de 

negociação ou escolha (consumidores “cativos”) deixou claro que todas as etapas do 

processo de fornecimento da energia elétrica devem ser consideradas na composição 

do preço final da mercadoria a ser suportada pelo usuário.  Por outro lado, a exclusão 

dessa tarifa da base de cálculo do tributo implica flagrante violação ao princípio da 

igualdade e prejudica a concorrência, o que é expressamente vedado pelo art. 173, § 

4º, da Carta Política. Embora materialmente não exista diferença na operação de 

fornecimento de energia elétrica, enquanto o "consumidor cativo” permanecerá 

pagando o ICMS sobre o preço final da operação, o "consumidor livre", além de poder 

barganhar um melhor preço das empresas geradoras/comercializadoras, recolherá o 

tributo apenas sobre o preço dessa etapa da operação. Por fim, cumpre lembrar que o 

mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes 

consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à 

transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem 

econômica desarrazoada em relação às empresas menores que arcam com o tributo 

sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os 

postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. (REsp 1.163.020-RS, Rel. 

Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 
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Destaco o art. 34, § 9º, do ADCT, que explicita que as etapas do processo de 

fornecimento da energia elétrica devem ser consideradas na composição do preço 

final da mercadoria a ser suportada pelo usuário: 

ADCT 

Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a 

partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 

promulgação da Constituição, mantido, até então, o da 

Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 

1, de 1969, e pelas posteriores. 

(...) 

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, 

as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, 

serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de 

seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação 

até a última operação, calculado o imposto sobre o preço 

então praticado na operação final e assegurado seu 

recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o 

local onde deva ocorrer essa operação. 

 

Ademais, existe recurso especial afetado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos que se encontra pendente de julgamento no STJ: 

TEMA Nº 986 DO STJ 

Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo 

do ICMS. 
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Até a data de atualização deste material (24/06/2021), ainda não há 

julgamento do tema. 

 

Cálculo do ICMS “por dentro” 
 

A sistemática de cálculo do ICMS “por dentro” apresenta fundamento 

constitucional no art. 155, § 2º, XII, “i”, da CF: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: 

(...) 

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

(...) 

XII - cabe à lei complementar: 

(...) 

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.   

 

E como funciona esse cálculo de ICMS “por dentro”? 

Exemplo: a empresa “Francisco Chato Negócios Escusos Ltda.” vende celular 

por 1.000 reais, incidindo 10 % de ICMS sobre a operação. Nesse caso, o valor do ICMS 

é de 100 reais, sendo que este já está embutido no valor total da operação. Ou seja, 

900 reais é o valor do celular e 100 reais é o montante devido a título de ICMS. Se o 

ICMS não integrasse a própria base de cálculo, o valor devido seria 10% de 900 reais 

(90 reais). 

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

compra. Essa sistemática de cálculo é considerada constitucional pelo STF. (AI 510439 

AgR/SP, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento:  

26/06/2012). 

 

Sobre o assunto, é importante destacar importante decisão do Supremo 

Tribunal Federal, no RE 574706, em que se definiu que é inconstitucional a inclusão de 

ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, em razão da sua não cumulatividade e 

conforme art. 3º, §2º, I, da Lei 9.718/98. (RE 574706, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL 

- MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017).: 

A inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas 

contribuições sociais leva ao inaceitável entendimento de que 

os sujeitos passivos desses tributos faturariam ICMS, o que não 

ocorre. 

O ICMS apenas circula pela contabilidade da empresa, ou seja, 

tais valores entram no caixa (em razão do preço total pago pelo 

consumidor), mas não pertencem ao sujeito passivo, já que ele 

irá repassar ao Fisco. 

Em outras palavras, o montante de ICMS não se incorpora ao 

patrimônio do contribuinte porque tais valores são destinados 

aos cofres públicos dos Estados-Membros ou do DF. 

Dessa forma, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem 

natureza de faturamento (nem mesmo de receita), mas de 

simples ingresso de caixa. Por essa razão, não pode compor a 

base de cálculo da contribuição para o PIS ou da COFINS.3 

 
3 https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2017/04/info-857-stf3.pdf 
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REVISÃO FINAL 

Incidência do ICMS nos contratos de leasing:  

a) leasing praticado dentro do país - não haverá  incidência do ICMS, a não ser quando 

da venda do bem ao arrendatário; 

b) leasing internacional – não incidirá o ICMS-Importação, salvo se houver antecipação 

da compra; 

c) leasing internacional de aeronaves – não incide ICMS. 

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

de arrendamento mercantil. 

Regra geral: 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. 

Regra geral: considera-se como ocorrido o fato gerador da circulação da mercadoria no 

momento em que sair a mercadoria do estabelecimento do contribuinte do imposto. 

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

ocasião do desembaraço aduaneiro. 

Sujeito ativo: 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. 

Importante exceção: 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. 

Sujeição passiva: 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. 

ICMS é tributo indireto. Apenas o contribuinte de direito é legitimado ativo para 

ingressar com ação de restituição do ICMS pago indevidamente. 
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Exceção jurisprudencial: possibilidade, nos casos envolvendo energia elétrica, de 

contribuinte de fato entrar com a ação de repetição do indébito, por não haver interesse 

do contribuinte de direito em pleitear a restituição. 

Caso o fato gerador do ICMS não ocorra ou seja a menor, tem direito o contribuinte à 

restituição. 

A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá 

de acordo específico celebrado pelos Estados interessados. 

Base de cálculo: em regra, será o valor da operação, o qual consiste no valor recebido 

pelo vendedor mais outras despesas cobradas ou debitadas que se relacionem com a 

operação. 

Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo 

do ICMS. 

O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. 

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

considerados no cálculo do ICMS. 

É constitucional o cálculo do “ICMS por dentro”, ou seja, a inclusão do montante do 

ICMS em sua própria base de cálculo. 

É inconstitucional a inclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS 
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