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RESUMO 
 
 
 
CERQUEIRA, Ana Maria; MATOS, Antonia Ivete Rezende Campos. Regime de 
compensação do ICMS disciplinado na Lei Complementar nº 87/96: uma análise 
do princípio da não-cumulatividade. – 2004. 66 f. (Monografia (especialização) – 
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Ciências Contábeis). 
 
 
 
Esta monografia demonstra que o princípio da não-cumulatividade com sede na 
Constituição Federal é a principal característica do ICMS, que dá estrutura e coesão 
ao regime de compensação disciplinado na Lei Complementar 87/96, com o fim 
precípuo de distribuir igualitariamente a carga tributária em todo ciclo econômico de 
produção e circulação, condicionando, por seu turno, a observância de seus efeitos 
pelas normas infraconstitucionais. Em suma, o princípio da não-cumulatividade 
operacionaliza-se por meio da compensação, feita pelo próprio contribuinte, entre 
débitos e créditos na escrituração fiscal. Busca-se, assim, verificar, principalmente, 
se a Lei Complementar 87/96, após alteração pela Lei Complementar 102/00, 
atende ao previsto constitucionalmente, ou seja, se consagra a garantia 
constitucional do abatimento, que deflui diretamente do artigo 155, § 2º, I da CF, 
conferindo ao ICMS o chamado “caráter não-cumulativo”, se confere ao contribuinte 
do ICMS o direito subjetivo, oponível ao Estado ou ao Distrito Federal, de fazer o 
abatimento, se garante ao realizador da operação ou prestação o direito de creditar-
se de todo o montante do ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores. 
Enfim, expor se as restrições ao crédito do ICMS, contidas em leis ou atos 
normativos infralegais entram em contradição com a sistemática constitucional deste 
tributo.    
 
 
Palavras-Chave: Constituição Federal – Brasil; Não-Cumulatividade – Princípio; Lei 
Complementar nº 87/96; ICMS - Brasil. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
CERQUEIRA, Ana Maria; MATOS, Antonia Ivete Rezende Campos. Regimen of 
compensation of the ICMS disciplined in the complementary law nº 87/96: an 
analysis of the principle of the não-cumulatividade mind. - 2004. 66 f. (Monograph 
(specialization) - Federal University of the Bahia, College of Countable Sciences). 
                     

 
 

This monograph demonstrates that the principle of the not cumulatividade with 
headquarters in the Federal Constitution is the main characteristic of the ICMS, that 
gives to structure and cohesion to the regimen of compensation disciplined in 
Complementary Law 87/96, with the main end to distribute the tax burden equal in all 
economic cycle of production and circulation, conditioning, for its turn, the 
observance of its effect for the constitutional ruleses. In short, the principle of the not 
cumulatividade operacionaliza by means of the compensation, made for the proper 
contributor, between debits and credits in the bookkeeping inspector. Search-if, thus, 
to verify, mainly, if Complementary Law 87/96, after alteration for Complementary 
Law 102/00, takes care of constitutionally to the foreseen one, or either, if it 
consecrates the constitutional guarantee of the discouragement, that flows out 
directly of article 155, § 2º, I of the CF, conferring to the ICMS the call "not-
cumulative character", if it confers to the contributor of the ICMS the subjective, it 
contradicts right the State or the Federal District, of making the discouragement, if it 
guarantees the producer of the operation or installment the right of crediting if of all 
the sum of the ICMS charged in the previous operations or installments. At last, to 
display if the restrictions to the credit of the ICMS, contained in infralegal laws or 
normative acts they enter in contradiction with the constitutional systematics of this 
tribute. 
 
 
 
Words Key: Federal Constitution – Brazil; Not Cumulatividade - Principle; 
Complementary Law 87/96; ICMS – Brazil. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
1.1  Contexto 

 

O princípio da não–cumulatividade instituído desde a Emenda 

Constitucional nº 18/65 à Constituição de 1946, visando à desoneração da 

produção, devido à incidência “em cascata” do Imposto sobre Vendas e 

Consignações (IVC), representou uma tentativa de racionalização do sistema 

tributário. Isso porque, a cumulatividade a ele inerente estimulava a verticalização 

da atividade econômica, processo pelo qual o mesmo agente econômico extraía a 

matéria-prima, fabricava o produto final e distribuía ao mercado consumidor 

atacadista ou varejista. Esse processo favorecia a formação de grandes 

monopólios, o aumento arbitrário de preços e a redução dos fornecedores de 

matéria-prima, no que veio a ser substituído pelo ICM, atual ICMS, ao qual foram 

incorporados os serviços de transportes e de comunicação.  

A Constituição de 1988 manteve o regime de compensação do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

sob o princípio constitucional da não-cumulatividade. Este princípio foi inserto no 

art. 155, § 2º, inciso I, da CF/88, o qual prescreve que o ICMS “será não-cumulativo, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo 

mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”, conferindo o disciplinamento 

deste regime à Lei Complementar. 

Assim, o regime de compensação do ICMS utiliza-se da técnica do 

imposto-contra-imposto para se chegar ao valor que deve ser recolhido pelo 
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contribuinte, ou seja, através do método contábil de compensação de débitos e 

créditos previstos no art. 155 § 2º, inciso I, da CF/88, vale dizer, como regra geral, 

que a cada “entrada” de mercadoria ou prestação de serviço no estabelecimento 

gera um crédito contábil e a cada “saída” de mercadoria ou prestação de serviço do 

estabelecimento gera um débito contábil, que confrontados resultará na apuração 

do imposto, excepcionando-se os casos de isenção e não-incidência prevista no 

inciso II, § 2º do art. 155 da CF/88. 

Todavia, em razão da restrição do uso do crédito dito “financeiro”, ou seja, 

créditos do ativo imobilizado (bens de capital), dos bens de uso e consumo e de 

todos os insumos diretos e indiretos utilizados na produção e circulação de 

mercadorias e serviços, expressos na Lei Complementar 87/96, surgem 

controvérsias quanto a não observância Constitucional do princípio da não-

cumulatividade do ICMS, já que o crédito financeiro tem sede na Constituição. 

Inferindo-se, dessa forma, que a garantia constitucional deste princípio é 

assegurada de forma ampla, significando, porquanto, que a não-cumulatividade 

alcança tanto as mercadorias que têm destinação comercial, como aos bens de 

capital sem propósitos de revenda a terceiros.  

Nesse sentido, faz-se necessário uma exposição sobre a história do 

ICMS, sua legislação, sobre os aspectos de sua tributação e o papel reservado para 

a Lei Complementar no tocante a este tributo, bem como, o enfoque à principal 

característica deste imposto, qual seja, o princípio constitucional que determina a 

sua não-cumulatividade, e como desdobramento o regime de compensação 

disciplinado pela Lei Complementar 87/96. 
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1.2  Problema 

 

O nosso arcabouço constitucional adota como critério principal e 

predominante do ICMS o perfil da não-cumulatividade em sentido amplo, vez que 

não reservou à Lei Complementar dispor sobre o princípio basilar deste imposto, 

apenas conferiu a ela o disciplinamento adjetivo do regime de compensação do 

ICMS, como, por exemplo, definir quais os créditos excluídos da compensação, por 

não estarem afetados às atividades específicas do contribuinte. Assim sendo, é 

verdade inconteste que os impostos sobre o consumo de bens e serviços não deve 

onerar os agentes econômicos, mas apenas os consumidores finais. 

Deste modo, recorre-se à necessidade de ver respondida as seguintes 

questões: As restrições ao crédito do ICMS implementadas na Lei 

Complementar 87/96, com a nova redação dada pela Lei Complementar 102/00, 

extrapola as exceções constitucionais de direito ao crédito? O regime jurídico 

do crédito na Lei Complementar 87/96, alterada pela Lei Complementar 102/00, 

reduz a garantia do abatimento constitucional, conferido no art. 155 § 2º, I, do 

qual decorre o caráter não-cumulativo do ICMS? 

 

1.3  Hipóteses 

 

O regime de compensação do ICMS disciplinado na Lei Complementar 

87/96 não garante a utilização do crédito financeiro “in concreto”. A restrição ao 

crédito financeiro pela Lei Complementar 87/96, após alteração pela Lei 

complementar 102/00, provoca acréscimo de parte da carga tributária, assumida 

pelo contribuinte, aos valores e preços, respectivos, das mercadorias e dos 
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serviços. A não-cumulatividade do ICMS tem por finalidade evitar a superposição de 

cargas tributária no ciclo operacional da produção, distribuição e consumo. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 GERAL 

A presente monografia tem por objetivo estudar o princípio da não-

cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), analisando o seu corolário, qual seja, o Regime de 

Compensação do ICMS sob o enfoque da Lei Complementar 87/96, verificando se a 

Lei Complementar 87/96 restringe o alcance do princípio da não-cumulatividade. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

Demonstrar que a restrição ao uso dos créditos ditos financeiros provoca 

aumento da carga tributária na cadeia de produção e circulação das mercadorias. 

Evidenciar a importância do princípio da Não-Cumulatividade como fim à 

distribuição igualitária da carga tributária na economia. Verificar a operacionalização 

deste princípio no regime de compensação de créditos do ICMS quanto ao real 

efeito da não-cumulatividade no ciclo econômico. 

 

1.5  JUSTIFICATIVA 

 

As razões teóricas e/ou práticas, que justificam este trabalho sobre a não-

cumulatividade do ICMS, tem em vista a crescente complexidade das relações 
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jurídicas desse imposto, atinentes à importância da sua neutralidade no ciclo 

econômico, como meio de desonerar o setor produtivo frente ao mundo cada vez 

mais globalizado, onde os mercados buscam a desoneração para atuarem de forma 

mais competitiva. Daí o porquê deste tema ter sido discutido e estudado na 

presente pesquisa, haja vista que é de fundamental importância para a economia 

que a carga tributária seja cada vez mais distribuída de forma justa, com o ônus 

tributário recaindo sobre o consumo e não sobre a produção.  

Por outro lado, a presente pesquisa, tem por finalidade demonstrar que as 

doutrinas estudadas sobre este tema revelam que a restrição à não-cumulatividade 

do ICMS, conduz a uma majoração nos preços, encarecendo, assim, o custo das 

mercadorias, dos bens e serviços na circulação econômica, em prejuízo do 

consumidor final e inviabiliza a competitividade da economia num mundo global.  

 

1.6 Metodologia 

 

A metodologia que funcionou como suporte e diretriz para este estudo 

será explicitada detalhadamente a seguir. 

 

1.6.1 Objeto do Estudo 

 

A idéia central da monografia refere-se ao Regime de Compensação do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), com ênfase no Princípio da Não-Cumulatividade.  
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1.6.2 Método 

 

A monografia foi desenvolvida com base num modelo de pesquisa 

bibliográfica – livros, artigos, textos e sites da internet relacionados ao tema – para 

obtenção de informações que aprofundassem o conhecimento em relação ao objeto 

de estudo. 

 

1.6.3 Procedimento 

 

Utilizou-se neste trabalho uma pesquisa documental, através de livros e artigos 

pertinentes ao objeto de estudo. 

Analisou-se sob o enfoque da Lei Maior o princípio da não-cumulatividade 

e, por conseqüência, o regime de compensação do ICMS na Lei Complementar 

87/96, como também fazer uma incursão nas posições doutrinárias atinentes ao 

presente estudo, para fins de demonstração crítica das mesmas e o efeito destas 

sobre as operações submetidas ao crivo do princípio da não-cumulatividade. 

Para tanto, o trabalho foi divido em partes, sendo a primeira parte dirigida 

à exposição introdutória do ICMS, na segunda parte foi tratados o princípio da não-

cumulatividade, seus fundamentos constitucionais, as exceções e as conveniências 

e inconveniências dos créditos financeiros e créditos físicos, no sentido de 

demonstrar qual o regime jurídico adotado pela Constituição Federal, e abordou-se 

o regime de compensação disciplinado pela Lei Complementar 87/96, e na última 

parte enfocou-se a discussão e o resultado.  
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II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No ordenamento jurídico as normas inferiores buscam validade nas 

normas que lhes são superiores e, assim, sucessivamente, até as normas 

constitucionais. Deflui-se, que a Constituição ocupa nesta hierarquização o patamar 

mais elevado e, portanto, submete todos os cidadãos e os próprios Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, daí a imperatividade de seus comandos que 

obrigam, incondicionalmente, a observância das normas pelas pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou de direito privado, inclusive o próprio Estado. 

Dessa maneira, o Estado a fim de exercitar a sua soberania exige que os 

indivíduos lhe forneçam os recursos financeiros de que necessita. Para tanto, 

institui o tributo, vez que, o poder de tributar é um dos aspectos da soberania do 

Estado, o qual se utiliza a tributação para a realização dos seus fins sociais. 

Conseqüentemente no Brasil, em se tratando de Estado Federado, o 

poder tributário fica delimitado entre os diversos níveis de governo. Esta partilha do 

poder tributário dar-se o nome de competência tributária. 

A competência tributária é a faculdade potencial que a Constituição 

concede aos entes políticos para tributar. No Brasil, por injunção do princípio da 

legalidade, os tributos devem ser criados por meio de lei, devendo o legislador 

ordinário, por conseguinte, observar os parâmetros constitucionais que disciplinam 

o exercício de sua competência.  

As pessoas políticas com competência tributária conferida pela 

Constituição são a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, pois estes 

entes possuem Legislativos próprios, que, em nosso ordenamento jurídico, está 

credenciado a criar tributos.  
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Entretanto, no que se refere ao ICMS, a Constituição Federal de 1988 ao 

discriminar competências tributárias estabeleceu que este imposto teria suas 

normas jurídicas traçadas pelos Estados e o Distrito Federal.  

 

2.1 Imposto sobre operações Relativas à Circulação de mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal 

 

A regra primordial do ICMS na Constituição Federal, prevista no art. 155, 

inciso II, no que concerne às operações mercantis e serviços não prevê a tributação 

de mercadorias, nem dos serviços, mas, sim a tributação das “operações relativas à 

circulação de mercadorias e serviços”, defluindo o entendimento de que tal 

circulação só pode ser jurídica. 

Desde a sua criação, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias (ICM), agora Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), se apresenta como um imposto receptivo 

às críticas de juristas, economistas e doutrinadores. Na sua maioria, tais como: 

Carraza, Coelho, Vasconcelos, Melo e Lippo, defendem a tese de que o regime de 

compensação dos créditos disciplinado na Lei Complementar 87/96 explicita, em 

certas circunstâncias, características cumulativas, em decorrência da restrição ao 

uso dos créditos ditos financeiros.  

Não obstante, opiniões preconizadas por Estrella (2003) e Machado 

(1998), balizam que a Constituição dá margem à lei complementar a optar entre o 

regime do crédito físico, ou o do crédito financeiro, vez que a Constituição autorizou, 
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com base no art. 155, § 2º, inciso I, conjuntamente com o inciso XII, da CF/88, à Lei 

Complementar a dispor sobre o regime de compensação do ICMS. 

Apesar das controvérsias doutrinárias, existe consenso de que o corolário 

do princípio da não-cumulatividade, prescrito no art. 155, § 2º, inciso I, da CF/88, é 

evitar um aumento da carga tributária sobre determinado produto ou serviço de 

comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, tendo em vista que o 

débito sofrido nas aquisições anteriores será utilizado para compensar os débitos 

das operações ou prestações posteriores. Destarte, o princípio da não-

cumulatividade tem por fim evitar a agregação das incidências integrais e 

sucessivas ao preço do produto ou do serviço, distribuindo igualitariamente a carga 

tributária em todo ciclo econômico de produção e circulação, como descrito por 

Melo e Lippo (1998, p. 109): 

 

Os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, por seu 
turno, como já se viu, são comandos constitucionais endereçados ao 
legislador ordinário. A ele incumbe a tarefa de instituir impostos que 
sejam uniformes e que respeitem a capacidade econômica de todos 
aqueles que estejam na mesma situação jurídica. Assim, deverá o 
legislador impor aos agentes do ciclo de produção / comercialização / 
prestação de serviços, uma única regra de conduta, para que a carga 
tributária incorporada ao preço das mercadorias seja uniforme. Sendo 
referidos tributos submetidos ao princípio da não-cumulatividade, não 
será possível que algumas pessoas sejam mais beneficiadas do que 
outras no transcorrer do ciclo produtivo/comercial. 
 

 A essência da não-cumulatividade do ICMS, determinada na Lei Maior, 

se encontra nos efeitos jurídicos da compensação, dentre os quais deflui o direito 

subjetivo do contribuinte abater o montante do ICMS incidente nas operações ou 

prestações anteriores do que for devido nas operações ou prestações posteriores. 

Esta sistemática leva em conta as operações ou prestações realizadas num dado 

período de tempo, tomando-se o total dos débitos em confronto com os créditos 

encontrar-se-á o saldo devedor ou credor do imposto.  
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Depreende-se, portanto, pela ótica da Constituição, que a realização da 

não-cumulatividade não onera o contribuinte de direito na medida que assegura a 

transferência do ônus do imposto ao adquirente, ou seja, autoriza que o ICMS não 

deve ser suportado pelo contribuinte, onerando exclusivamente o consumidor final. 

Observa-se, assim, que o princípio da não-cumulatividade atribui uma 

garantia inexorável ao contribuinte do ICMS e por isso não pode ser alterado, em 

sua substância por normas infraconstitucionais. 

É em suma, nos efeitos jurídicos da compensação dos créditos 

determinado na Constituição Federal, que se encontra a essência da Não-

Cumulatividade do ICMS, pois oferece tutela constitucional ao contribuinte do ICMS, 

de maneira particular, e, de modo mais amplo ao interesse econômico nacional, 

como bem assevera Carraza (2002, p. 257): 

 

Por meio do princípio da não-cumulatividade do ICMS o Constituinte 
beneficiou o contribuinte (de direito) deste tributo e, ao mesmo tempo, 
o consumidor final (contribuinte de fato), a quem convêm preços mais 
reduzidos ou menos gravemente onerados pela carga tributária. 

 

Destacamos que o ICMS teve como antecessor o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM), que por sua vez substituiu o antigo Imposto sobre 

Vendas e Consignações (IVC) devido às distorções econômicas decorrentes de 

efeitos cumulativos de incidências do IVC, alcunhado de “efeito cascata”. 

Assim, surge o ICM não-cumulativo, em lugar do IVC cumulativo, com 

base no modelo dos impostos europeus sobre valores agregados ou acrescidos, 

incidentes sobre bens e serviços de expressão econômica, os chamados IVAS 

(denominado na Espanha de Impuesto sobre el valor añedido e na França como La 

taxe sur la valeur ajoutée, imposta sul valor aggiunto), estabelecendo-se sua não 
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cumulatividade através da Emenda Constitucional nº 18/65 à Constituição de 46 e 

da codificação do Direito Tributário (CTN). 

Com o advento da Assembléia Nacional Constituinte de 1987 os Estados 

Federados na ânsia de independência e autonomia financeira, via diminuição da 

competência tributária da União, conseguem que o ICMS aglutine no seu campo de 

incidência os impostos únicos federais (minerais, energia elétrica, combustíveis 

líquidos e gasosos e lubrificantes) da Carta de 1967, acrescido dos serviços de 

transporte e comunicações em geral, tendo como único objetivo o aumento das 

receitas para os Estados a fim de promoverem o desenvolvimento das suas regiões. 

Olvidando-se, no entanto, que o ICMS, por ser na sua genealogia um 

imposto nacional que difunde os seus efeitos pelo território do País, teria sérias 

dificuldades no manejo do regramento das leis pelos diversos Estados Membros da 

Federação, haja vista que pelo seu perfil  nacional, em razão, principalmente do seu 

caráter não-cumulativo, o ICMS teve que se submeter a um regramento unitário 

pela União através de leis complementares e resoluções do Senado, bem como a 

criação dos Convênios Nacionais, desconsiderando a boa técnica jurídica em prol 

do aumento de receitas e não à racionalização do imposto, como bem colocado por 

Coelho (1999, p. 332): 

 

E surge o ICMS, outra vez à revelia das serenas concepções dos 
juristas nacionais, senhores das experiências européias e já 
caldeadas pela vivência de vinte e três anos de existência do ICM. 
Suas proposições não foram aceitas. Prevaleceu o querer dos 
Estados. 

 

Sabe-se que a tributação de fatos econômicos tão distintos por um único 

imposto, como o que alberga o ICMS, dispensando o mesmo tratamento jurídico 

como a obrigação de dar coisa certa (na circulação de mercadoria) e a obrigação de 
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fazer (na prestação de serviços), além de suscitar dúvidas e conflitos não obedece 

a uma boa técnica tributária, como diz Carraza (2002, p. 35): 

 

A fórmula adotada pela Constituição de 1988, de aglutinar impostos 
diferentes debaixo do mesmo rótulo (ICMS), além de não ser das 
mais louváveis, sob o aspecto científico, está, na prática, causando 
grandes confusões. De fato, o legislador ordinário, nem sempre 
afeito à melhor técnica, tem, com freqüência, dispensado o mesmo 
tratamento jurídico aos distintos fatos econômicos que o ICMS pode 
alcançar.  

 

Não obstante, existe um elemento agregador, que faz com que estes 

impostos distintos, acobertados sob o nome de ICMS, possuam um núcleo central 

comum, pois todos deverão obedecer ao princípio da não-cumulatividade, já que a 

partir deste princípio se pretende dar um tratamento fiscal uniforme ao ICMS. 

 

 

2.2  Aspectos da Tributação pelo ICMS 

 

A Carta Constitucional brasileira em matéria tributária prescreveu de 

modo rígido e exaustivo as áreas de distribuição de competências dentro das quais 

os entes políticos podem exercer a tributação, e assim ter a possibilidade de criar 

“in abstrato” tributos, observando os parâmetros constitucionais que norteiam os 

vários aspectos da norma jurídica instituidora de cada tributo. 

Portanto, em razão da Carta Magna conter as diretrizes básicas em 

matéria tributável, dentre as quais, os fatos materiais descritos como hipótese de 

incidência tributária, depreende-se que a lei instituidora do tributo deve descrever os 

aspectos da hipótese de incidência sobre os quais podem incidir o tributo, como o 
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aspecto material, pessoal, espacial e temporal, sem afastar-se das norteadoras 

insertas na Constituição Federal.   

 

2.2.1 Aspecto Material do ICMS 

 

É a situação de fato ou conjuntos de fatos que realiza a hipótese de 

incidência, determinando o tipo de tributo e a base de cálculo que fará nascer o 

dever jurídico de pagar a obrigação tributária, consumando o fato gerador do tributo. 

De tal modo, a materialidade da hipótese de incidência do ICMS é 

configurada sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias 

e as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. 

Sendo assim, é relevante delinearmos os diversos elementos da regra 

matriz de incidência do ICMS, como “operações”, “circulação” e “mercadoria”, sob 

critérios exclusivamente jurídico-formais, no sentido de determinar a materialidade 

do tributo.  

 

2.2.1.1 Operações 

 

Ato jurídico, revestido da transmissão de um direito (posse ou 

propriedade), do qual decorra a circulação de mercadoria, não importando qual seja 

a natureza jurídica da operação, como bem conceituado por Machado (1997, p. 25): 

Não importa qual seja o título jurídico do qual decorra a circulação. A 
norma atributiva de competência usou a expressão operações, em 
vez de qualquer outra que se reportasse a qualquer dos contratos ou 
negócios jurídicos dos quais geralmente resulta circulação das 
mercadorias. Assim, é noção que a doutrina desenvolve a de que o 
negócio é irrelevante. Mesmo assim, mesmo desnecessariamente, a 
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lei o diz expressamente. Diz que a caracterização do fato gerador 
independe da natureza jurídica da operação que o constitua.  
 

 

2.2.1.2 Circulação 

 

É a movimentação econômica, mediante a mudança de titularidade da 

mercadoria, desde a produção até o consumo, conforme destacado por Carraza 

(2002, p. 36): 

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser 
jurídica (e, não, meramente física). A circulação jurídica pressupõe a 
transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da 
propriedade da mercadoria. Sem mudança da titularidade da 
mercadoria, não há como falar em tributação por meio de ICMS.   
 

 

2.2.1.3 Mercadorias 

 

É o bem móvel submetido à prática da atividade mercantil, obedecendo 

ao regime jurídico comercial, ou seja, mercadoria para fins de tributação do ICMS, é 

o que a lei comercial considera como mercadoria, logo são introduzidas no 

processo econômico circulatório, da produção para o consumo, com fins lucrativos, 

conforme pronuncia Machado (1997, p. 29): 

 

 

Todas as mercadorias são coisas, mas nem todas as coisas são 
mercadorias. O que caracteriza uma coisa como mercadoria é a 
destinação. Mercadorias são aquelas coisas móveis destinadas ao 
comércio. São coisas adquiridas pelos empresários para revenda, no 
estado em que as adquiriu, ou transformadas, e ainda aquelas 
produzidas para venda. 
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2.2.2 Aspecto Pessoal do ICMS 

 

Diz respeito a quem são os sujeitos do imposto da obrigação tributária, 

quem deve pagar e para quem deve ser paga a exação, configurando-se de um 

lado o sujeito ativo, que conforme estabelecido na Constituição Federal, art. 155, II, 

são as pessoas jurídicas de direito público que tem competência para instituir 

tributos. Assim, temos como sujeito ativo da relação tributária do ICMS os Estados, 

o Distrito Federal, e excepcionalmente, de acordo com o art. 147 da CF, a União. 

De outro lado o sujeito passivo, que de acordo com o Código Tributário 

Nacional subdivide-se em sujeito passivo da obrigação principal, obrigado a pagar 

ou um tributo, ou penalidade pecuniária, e o sujeito passivo de obrigação acessória, 

a quem possa ser atribuído, pela legislação tributária, o dever diverso do dever de 

pagar, como, por exemplo, obrigações de fazer ou não fazer no interesse da 

arrecadação e da fiscalização dos tributos. 

Assim, nos termos do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo pode 

ser contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador, e responsável, quando, sem ser contribuinte, ou 

seja, que não tenha relação pessoal e direta com o fato gerador, sua obrigação de 

pagar decorre de dispositivo expresso de lei.  

 

 

2.2.3 Aspecto Espacial do ICMS 

 

A importância do lugar em que se considera ocorrido o fato gerador do 

imposto está na determinação de quais Estados-membros é competente para a 
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cobrança do imposto. Para o disciplinamento, a Constituição Federal, nos temos do 

art. 155, § 2º, inciso XII, alínea d, remete à lei complementar definir o local das 

operações e prestações relativas ao ICMS. 

 

2.2.4 Aspecto Temporal do ICMS 

 

As operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações de 

serviços têm como um dos seus aspectos o momento em que ocorre o fato gerador 

do imposto, como por exemplo, aquele em que se dá a saída da mercadoria ou a 

transmissão da propriedade desta. Esse momento caracteriza o aspecto temporal 

do imposto, como bem elucidado por Carraza (2002, p. 44): 

 

A saída da mercadoria do estabelecimento comercial, industrial ou 
produtor não é a hipótese de incidência do ICMS, como pretendem 
alguns, mas, apenas, seu aspecto temporal. É apenas o átimo em 
que a lei considera ocorrida a hipótese de incidência do ICMS.    
 
 

 

2.3  A Função da Lei Complementar com Relação ao ICMS 

 

A Constituição Federal indica, especificamente a respeito do ICMS, a 

edição de lei complementar por força do art. 155, § 2º, inciso XII, que assim dispõe: 

 

XII – Cabe à lei complementar: 
 
a) Definir seus contribuintes; 
b) Dispor sobre substituição tributária; 
c) Disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações relativas à circulação de 
mercadorias e das prestações de serviços; 
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e) Excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, alínea 
a; 
f) Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa 
para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de 
mercadorias; 
g) Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados; 
h) Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto 
incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese 
em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; 
i) Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto 
integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou 
serviço. 
 

Verifica-se, assim, que a Constituição delegou expressamente os casos 

concernentes à matéria tributária que serão regulados pelo instituto legislativo 

chamado lei complementar. Não podendo a lei ordinária invadir o campo reservado 

à lei complementar, pois esta é hierarquicamente superior à lei ordinária, vez que 

sob o ponto de vista formal, lei complementar da Constituição, a teor do art. 69, é 

aquela votada por maioria absoluta, e sob o ponto de vista material é a que tem por 

objetivo a complementação da Constituição. 

Sobre a diferença entre as leis ordinárias e leis complementares, explica 

Machado (1998, p. 54): 

 

Em nosso sistema jurídico existem leis ordinárias e leis 
complementares. Distinguem-se umas das outras, tanto do ponto 
de vista substancial ou material, como do ponto de vista formal. Do 
ponto de vista substancial ou material, as leis complementares 
identificam-se porque a Constituição Federal determina 
expressamente os casos que serão por elas regulados. Do ponto 
de vista formal, a lei complementar tem numeração própria e 
caracteriza-se pela exigência de quorum especial (maioria absoluta) 
para sua aprovação (art. 69 da Constituição Federal). 

 

Infere-se, que há na Lei Complementar, requisitos de forma quanto à sua 

edição e requisitos de matéria quanto ao seu conteúdo. Portanto, no âmbito do 

ICMS, a essencialidade da tributação prevista na alínea c, do inciso XII, do § 2º do 
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art. 155 da Constituição Federal, remete para o legislador determinar os 

procedimentos do regime de compensação lastreado no princípio constitucional da 

não-cumulatividade do ICMS, conforme disposicionado na CF/88: 

 

Art. 155 Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
 
(...) 
 
§ 2º O imposto previsto no inciso I atenderá ao seguinte: 
 
I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
outro Estado ou pelo Distrito Federal; 
 
II – a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 
 
a) não implicará crédito para compensação com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes; 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 
 
(...). 
 
 

Depreende-se, então, que o princípio da não-cumulatividade sendo 

Constitucional, não pode ser restringido, ampliado ou anulado, cabendo, portanto, à 

Lei Complementar 87/96 confirmar, explicitar o entendimento expresso na 

Constituição Federal, a fim de que os princípios da igualdade e da capacidade 

sejam observados pelo legislador com o fito de instituir impostos que sejam 

uniformes e respeitem a capacidade econômica dos que estão na mesma situação 

jurídica. Neste sentido, observa Melo (200, p. 194): 

 

“Os princípios da igualdade e da capacidade contributiva mantêm 
congruência com o princípio da não-cumulatividade. O objetivo 
último da produção e circulação de mercadorias e prestação de 
serviços é o consumidor final. É para a satisfação de suas 
necessidade que está direcionada a atividade dos produtores, das 
empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços etc. 
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Estes, por sua vez, no desenvolvimento de suas atividades, 
submetem-se irrestritamente ao comando constitucional contido no 
art. 170 e seguintes, que lhes impõem o dever de observância à 
valorização do trabalho, da existência digna e da justiça social.”    

 

 

2.4 Princípio da Não-Cumulatividade do ICMS 

 

2.4.1 Origens e Fundamentos Constitucionais 

 

A não-cumulatividade dos impostos tem sua origem associada à reforma 

fiscal efetuada na França em 1954, que instituiu a TVA (Taxe sur la valeur ajoutée), 

visando a desoneração da produção pela incidência em cascata do imposto. No 

Brasil, a introdução deste princípio no sistema tributário deu-se com o ingresso no 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 1958, e, posteriormente, no ICM 

através da Emenda Constitucional nº 18/65 à Constituição de 1946, efetivando-se a 

institucionalização da vedação da cumulatividade no plano da Constituição. 

Esta emenda consubstancia a reforma do sistema tributário nacional, 

definindo as correspondentes esferas de atribuições de competência impositiva de 

cada entidade federativa, e introduz o ICM com o objetivo de atenuar os 

inconvenientes efeitos econômicos da incidência cumulativa do Imposto sobre 

Vendas e Consignações (IVC), bem como, a necessidade do Estado ampliar e 

generalizar o campo de incidência com vistas ao aumento de sua receita derivada e 

para resolver o conflito entre os Estados produtores e os Estados consumidores nas 

transações interestaduais relativas ao IVC. 

Em decorrência, a adoção do princípio da não-cumulatividade, deu-se 

como meio de equacionar os problemas oriundos da tributação cumulativa, 

conforme dizer de Coelho (1999, p. 337): 
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É que o antigo imposto trazia inconvenientes graves: 
a) Incidindo em todas as fases de industrialização e 
comercialização (da fábrica ao consumidor final), pelo preço bruto 
de venda, o imposto era cumulativo, tornando-se a tributar, na fase 
subseqüente, o mesmo valor que se tributara anteriormente. Isto 
provocava uma injusta repercussão nos preços, mais acentuada do 
que o imposto recolhido aos cofres públicos; 
b) Causava a verticalização das empresas, que se integravam 
para evitar a incidência do tributo em cascata. 

 

 

Assim, em substituição ao IVC foi concebido o ICM, cuja técnica de 

tributação, inspirada no padrão adotado pela comunidade européia a partir da TVA, 

consistia em onerar apenas o valor acrescido, sendo o imposto pago em cada 

operação abatido do recolhido nas operações anteriores, de modo que, nas 

operações subseqüentes, envolvendo a mesma mercadoria, seja paga apenas a 

diferença de valor entre o preço de custo e o preço de venda. 

Vê-se, então que a ordem jurídica no Brasil consagrou princípio da não-

cumulatividade, segundo a técnica da diferença do imposto-contra-imposto, na qual 

o valor adicionado corresponderá à diferença entre o débito do imposto gerado na 

operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, e o crédito fiscal 

será o oriundo do imposto incidente nas aquisições no mesmo período, vejamos 

ilustração hipotética do exemplo abaixo: 

 

Tabela 1 Método: Imposto – contra – Imposto 

 Fabricante Atacadista Varejista 

Preço de venda (R$ 1,00) 1600 1920 2400 

Débito Imposto 17% 272 326,40 408 

Crédito Imposto anterior 0,00 272 326,40 

A recolher: o total não excederá a R$ 408,00 272 54,40 81,60 

Fonte: Elaboração própria. 
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Verifica-se assim, que o montante a pagar é resultado da soma das três 

etapas circulatórias, cujo total é de R$ 408,00 (quatrocentos e oito) no que é 

equivalente a uma única incidência sobre a última etapa (17% de 2.400,00). 

A Constituição de 1988, igualmente, instituiu o princípio da não-

cumulatividade tanto no IPI, quanto no (ICMS), que em relação ao ICMS dispõe: 

 

Art. 155. (...) 
II – (...) 
 
Parágrafo 2º - o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
 
I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
outro Estado ou pelo Distrito Federal.   

 

Ressalvando-se, no caso do ICMS, que a compensação dos créditos não 

é necessário que provenham da mesma mercadoria ou bem, ou do mesmo serviço, 

apenas que existam créditos provenientes de operações ou prestações anteriores, 

melhor dizendo, a não-cumulatividade no ICMS leva em conta as operações ou 

prestações realizadas num dado período de tempo, não vinculando os créditos 

relativos a etapas anteriores aos débitos gerados nas operações ou serviços da 

mesma natureza, como bem explicitado por Carraza (2002, p. 260): 

A constituição atual, de revés, confere ao contribuinte o direito de 
abater, do montante a pagar, tudo o que foi devido por outros 
contribuintes que lhe prestaram serviços ou lhe forneceram 
mercadorias e outros bens tributados (máquinas, material de 
escritório, veículos, etc). Estabelece, portanto, uma relação de 
créditos/débitos (as entradas fazem nascer créditos; as saídas, 
débitos). 
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2.4.2 Exceções ao Princípio da Não-Cumulatividade 

 

Infere-se, após comentários supra que a única vedação ao crédito do 

imposto é posta no inciso II do parágrafo 2º do art. 155 do Texto Constitucional, a 

saber: 

(...) 
 
 II – a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 
 
a) Não implicará crédito para compensação com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes; 
 
b) Acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 
 
(...) 

Esta exceção à uniformidade de tratamento dada ao princípio da não-

cumulatividade, aplicável tão somente ao ICMS, na hipótese de isenção e não 

incidência, veio para afastar fartíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF), contrária aos interesses arrecadatórios dos Estados-Membros, que vedava o 

estorno e concedia crédito em relação às operações isentas ou imunes. Esta 

posição jurisprudencial encontrava abrigo na Constituição de 67/69, vez que a 

norma constitucional não condicionava o direito de compensação à incidência do 

imposto na etapa subseqüente, então todas as operações anteriores tributadas, 

eram dedutíveis, não importando, que algumas ou várias operações de saída 

fossem isentas. 

Então, conforme já dito, a única exceção na Constituição em vigor ao 

princípio da não-cumulatividade, posta no inciso II do § 2º do art. 155, é categoria 

jurídica de hierarquia constitucional, não podendo, portanto, nenhuma legislação 

infraconstitucional restringir o alcance do princípio da não-cumulatividade, conforme 

dizer de Carraza (2002, p. 261-266): 
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A Constituição, ao aludir à “compensação”, consagrou a idéia que a 
quantia a ser desembolsada pelo contribuinte a título de ICMS é o 
resultado de uma subtração em que o minuendo é o montante de 
imposto devido e o subtraendo é o montante de imposto 
anteriormente cobrado. 
Daí por que – tornamos a acentuar – são inconstitucionais as 
restrições ao direito de abatimento do ICMS contidas em leis ou 
atos normativos infralegais. Nem mesmo a lei complementar – fora 
do limitado campo adjetivo e procedimental que lhe reservou a 
Constituição (art. 155, § 2º, XII, c) – pode criar obstáculos ou de 
alguma maneira inovar na regulação deste direito à “não-
cumulatividade”, que foi exaustivamente disciplinado pelo próprio 
Texto Magno. Com maior razão, deve também os aplicadores do 
Direito integral e absoluto respeito ao regime da “não-
cumulatividade do ICMS”, constitucionalmente plasmado.  

 

Conclue-se, então, que o estorno dos créditos relativos a operações de 

circulação de mercadoria, na hipótese de isenção e não-incidência, não deve 

configurar prejuízo algum ao contribuinte. 

Então, é de se observar que a regra constitucional que permite o estorno 

do crédito do imposto distingue duas situações: 

a) Uma refere-se a operações ou prestações de serviços anteriores isentas ou 

não tributadas, que são sucedidas por operação ou prestação tributada (art. 

155, § 2º, I, a), hipótese em que fica vedada a concessão de crédito 

presumido para compensação com o imposto devido, tanto em relação às 

operações de circulação de mercadoria, como às prestações de transporte 

ou de comunicação anteriores, salvo se em contrário dispuser legislação; 

b) A outra se refere a operações de circulação de mercadoria tributadas, mas 

sucedidas por operações isentas ou não tributadas, que nesse caso, anulam-

se os créditos relativos às operações anteriores, não abrangendo as 

prestações de serviço anteriores, que tenham sido tributadas, conforme se 

depreende do art. 155 § 2º, I, b. 
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Sabe-se, que a autorização para estorno dos créditos relativos às 

operações que são objeto de exonerações fiscais (não-incidência, isenção, 

incentivo fiscal) não deve prejudicar o contribuinte transferindo-lhe o ônus do 

imposto, nem desencadear cumulatividade, daí ser considerado um grave problema 

na realização do princípio da não-cumulatividade, assim mencionado por Coelho 

(1999, p. 333-334): 

A bem da verdade, em impostos como o ICMS, em razão da técnica 
não-cumulativa, ou por outro lado, em razão do conta-corrente fiscal, 
existe uma radical incompatibilidade entre a natureza da exação e as 
exonerações fiscais. Dar isenção numa fase intermediária do ciclo ou 
mesmo conceder imunidade, significa “transferi” para o elo seguinte o 
“ônus” do imposto. Haverá isenção ou imunidade para “A”, o 
transmitente, mas “B”, o adquirente, pagará o seu débito sem o 
crédito da operação anterior, isto é, pagará o que “A” deixou de pagar 
ao estado (efeito de acumulação). A imunidade ou a isenção só 
funciona nos impostos não-cumulativos plurifásicos se foram (a) 
integrais (envolvendo o processo inteiro de circulação) e assim 
mesmo num mesmo corredor de fases, como é o caso da produção, 
circulação e consumo de hortigranjeiros, ou se derem (b) na fase final 
do ciclo (exportação ou venda a consumidor ou usuário final sem o 
estorno da carga fiscal). Afora tais hipóteses, não há como fazer 
funcionar, sem gerar disfunções, as exonerações fiscais nos impostos 
plurifásicos não-cumulativos. 
 

A melhor doutrina vislumbra, que a recomposição da não-cumulatividade, 

nos casos em que a isenção e a não-incidência desencadear a cumulatividade do 

ICMS, a regra de estorno deverá ser atenuada pelo legislador ordinário, a fim de 

evitar distorção nos preços, aumento do valor das vendas e, em certos casos, o 

pagamento a mais de impostos à Fazenda Pública, se não houvesse a isenção e a 

não-incidência, principalmente na fase intermediária de tributação. 

Sobre as isenções intercorrentes e na etapa final, exemplificaremos 

esquemas extraídos da literatura francesa, que elucidam a questão: 
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Tabela 2 Esquema de Circulação sem Isenção do Imposto 

 Fabricante Atacadista Varejista 

Preço 900 + 100 1000 + 200 1200 + 300 

Margem/lucro 100 200 300 

Débito Imposto 17% 170 204 255 

Crédito Imposto anterior 0 170 204 

A recolher: o total não excederá a R$ 255,00 170 34 51 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Preço final: R$ 1.500,00 + R$ 255,00 = R$ 1.755,00 

Imposto total = R$ 255,00 

 

Através da transferência do imposto e da dedução do imposto anterior, 

apenas o consumidor final é onerado e no valor de R$ 255,00 (duzentos e 

cinqüenta e cinco reais). 

 

Tabela 3 Esquema de Circulação com Isenção de Imposto na Última Fase 

 Fabricante Atacadista Varejista 

Preço 900 + 100 1000 + 200 1200 +  204 + 300

Margem/lucro 100 200 300 

Débito Imposto 17% 170 204 0 

Crédito Imposto anterior 0 170 204 

A recolher: o total não excederá a R$ 255,00 170 34 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Preço final: R$ 1.704,00 

Imposto total = R$ 204,00 
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O varejista não pode abater o imposto anterior que lhe foi debitado pelo 

atacadista. Na medida que o varejista não consegue transferir os R$ 204,00 

(duzentos e quatro reais) ao preço para o consumidor ele ficará onerado. 

Isso é contrário ao princípio, pois o empresário não deve ser onerado pelo 

imposto de circulação. Se ele consegue transferir ao consumidor, então o objetivo 

da isenção – de não onerar o consumidor – não é alcançado. O consumidor suporta 

R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e o Fisco obtém R$ 204,00 (duzentos e quatro 

reais). 

 

Tabela 4 Esquema de Circulação com Isenção de Imposto na Segunda Fase 

 Fabricante Atacadista Varejista 

Preço 900 + 100 1000 + 170 + 200 1370 + 300

Margem/lucro 100 200 300 

Débito Imposto 17% 170 0 283,90 

Crédito Imposto anterior 0 0 0 

A recolher: o total não excederá a R$ 453,90 170 0 283,90 

Fonte: Elaboração própria 

 

Preço final: R$ 1.670,00 + 283,90 = R$ 1.953,90 

Imposto total = R$ 453,90 

 

 

O atacadista é onerado em R$ 170,00 (cento e setenta reais). Se ele não 

consegue transferir essa quantia ao varejista, então ele continuará onerado, embora 

com o objetivo da lei não deva ser onerado. Se ele consegue transferi-la, então o 

varejista adicionará a quantia a mais no preço de venda ao consumidor, elevando a 

base de cálculo correspondente (no exemplo, R$ 1.670,00). O imposto suportado 
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pelo consumidor eleva-se de R$ 255,00 (duzentos e cinqüenta e cinco reais) para 

R$ 453,90 (quatrocentos e cinqüenta e três reais e noventa centavos) (170,00 + 

283,90), um imposto bem mais alto. Existe então uma cumulação contrária ao 

princípio e, o Fisco obtém, no lugar da isenção, mais imposto. 

E em não conseguindo o varejista adicionar ao preço de venda ao 

consumidor, a quantia relativa ao montante do crédito denegado da operação isenta 

anterior, mantendo-se a base de cálculo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), com débito do imposto em R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), 

haverá uma cumulação contrária ao princípio e o Fisco continuará obtendo mais 

imposto do que o devido se não houvesse isenção, pois em ambos os casos, na 

etapa subseqüente, o imposto passará a compor, para o adquirente, o custo do 

produto, sendo incorporado à sua base de cálculo.  

Do exposto, observa-se que a isenção e a não-incidência nas fases 

intermediárias do percurso circulatório econômico quebram a cadeia débito/crédito, 

provocando extensos e perversos efeitos cumulativos, onerando o empresário e o 

consumidor final. 

Nota-se, pois, que as restrições constitucionais ao uso e manutenção 

dos créditos, nas hipóteses de isenção e não-incidência se opõe à sistemática da 

não-cumulatividade do ICMS, visto que a Lei Suprema exonera os contribuintes de 

direitos por meio do crédito do imposto. 

Daí a existência de doutrina e jurisprudência uniforme, com respeito ao 

princípio da não-cumulatividade, em reconhecerem o direito à dedução de uma 

quantia igual ao imposto que seria devido se não fosse a isenção ou a não-

incidência. 
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Sobre este fenômeno da exceção constitucional (isenção e não-

incidência) em relação à vedação dos créditos do ICMS, explica Coelho (1999, p. 

335): 

Em nosso entendimento, esta questão da não-cumulatividade do 
ICMS em face dos dispositivos que exigem – ocorrendo não-
incidência, imunidade ou isenção – a anulação do crédito da 
operação e a não transmissão de crédito para a operação posterior, é 
uma falsa questão. Vejamos as razões: 
Primus – é óbvio que um contribuinte isento ou imune ao realizar 
operação não tributável, não pode mesmo transferir o crédito. É que 
no caso não houve débito. O débito e o crédito são as duas faces de 
uma mesma moeda. O STF, em certos casos, admitia o “crédito 
presumido” para restaurar a não-cumulatividade. Em verdade a não-
incidência no começo ou no meio do ciclo de circulação apenas difere 
a incidência para a etapa seguinte. Só funciona no final do ciclo, sem 
estorno de crédito, o que não altera a conta. 
 
Secundus – a anulação ou estorno dos créditos anteriores à 
operação imune ou isenta é uma violência atentatória ao principio da 
não-cumulatividade. Não faz sentido determinar o estorno (anulação) 
de créditos fiscais de operações anteriores, perfeitos e acabados, e 
pela simples razão de que o nosso ICMS está estruturado pelo 
sistema imposto contra imposto e não pelo sistema mercadoria contra 
mercadoria. Queremos dizer que o conta–corrente fiscal é de 
apuração periódica, isto é, o contribuinte soma todas as entradas de 
mercadorias tributadas (créditos) e todas as saídas de mercadorias 
tributadas (débitos), abstraindo as entradas e saídas isentas ou 
imunes. Depois deduz da soma dos créditos o somatório dos débitos. 
Se o crédito for menor, a diferença é tributo a recolher. Se o crédito 
for maior que o débito, diferença é crédito a transferir para o período 
seguinte (a apuração do conta-corrente normalmente é feita em 
períodos fechados de 30 dias). Ora, o próprio mecanismo da não-
cumulatividade resolve o problema, sem necessidade de “estornos” e 
anulações descabidas. 
 

 

Portanto, apesar das exceções constitucionais supramencionadas ao 

principio da não-cumulatividade, o direito ao crédito do imposto é uma garantia 

constitucional inexorável do contribuinte, no que deflui que no plano legal ou 

infralegal inexiste qualquer possibilidade de outras restrições ao exercício do direito 

ao crédito.  
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2.4.3 Vantagens e Desvantagens da Não-Cumulatividade 

 

O princípio da não-cumulatividade do imposto (ICMS) utiliza-se da técnica 

de imposto contra imposto, a fim de que o gravame atinja somente o valor acrescido 

em cada etapa do ciclo de produção e circulação, de tal forma, que a soma das 

incidências sobre os respectivos valores acrescidos seja equivalente a uma 

incidência global da alíquota sobre o valor ou preço final do produto. 

Percebe-se, desse modo, que para a realização do princípio da não-

cumulatividade leva-se em conta as entradas e saídas dos bens, mercadorias e 

serviços, que estão em circulação para apuração do valor do imposto a ser pago 

após o encontro de contas de crédito/débito. 

Na doutrina sobre este princípio aventam-se vantagens e desvantagens. 

Os defensores elencam como vantagens, dentre outras, a distribuição da carga 

tributária entre todos que participam do ciclo de produção e circulação, o tratamento 

igualitário dado aos produtos de circuitos econômicos diferentes, não estimulação 

da verticalização das empresas etc. 

Consideram a não-cumulatividade um instrumento da modernidade no 

combate aos problemas gerados pela cumulatividade dos impostos multifásicos, 

que provocam efeitos danosos ao consumidor final, asseverado conforme Carraza 

(2002, p. 293): 

Graças ao princípio da não-cumulatividade, a carga econômica do 
ICMS deve ser repartida entre todos quantos (produtores, industriais, 
comerciantes, prestadores de serviços etc.) levem, com suas 
atividades típicas, o bem ou o serviço ao consumidor final. Este tem o 
direito constitucional subjetivo de ver embutido no preço da 
mercadoria ou do serviço que adquire o mesmo montante de ICMS 
que seria devido caso tivesse ocorrido uma única operação ou 
prestação. 
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De outro modo, aponta-se desvantagens, dentre as quais: a dificuldade 

de se controlar o imposto na contabilidade dos contribuintes, caso esta não seja 

organizada e em bases fidedignas, ensejando a possibilidade de evasão; excessiva 

normartização, onerando o Fisco como os contribuintes; aduzindo ao cometimento 

de fraudes etc, conforme se posiciona nesse sentido Machado (198, p. 274-275): 

 

A não cumulatividade do ICMS constitui um dos graves defeitos de 
nosso sistema tributário. 
Seus defensores afirmam ser ela um instrumento da modernidade, 
mas a experiência já demonstrou que a não cumulatividade é 
inteiramente inadequada para o Brasil. O grande número de 
dispositivos introduzidos na Constituição na tentativa de normatizar 
adequadamente a compensação do imposto em cada operação é 
expressivo da inadequação dessa técnica para um imposto estadual 
numa Federação com enormes desigualdades econômicas entre as 
suas diversas unidades e com a dimensão territorial de nosso País. 
 

No entanto, as desvantagens da não-cumulatividade, corroboram com o 

entendimento de que a técnica da não-cumulatividade é superior em relação a 

outras modalidades, que são incompatíveis com as exigências econômicas de um 

mercado cada vez mais integrado e competitivo. De acordo com Melo (2000, p. 

194): 

[...] 
 
Constituindo-se num sistema operacional destinado a minimizar o 
impacto do tributo sobre os preços dos bens e serviços de transporte 
e de comunicações, a sua eliminação os tornariam artificialmente 
mais onerosos. Caso fosse suprimida, a cumulatividade tributária 
geraria um custo artificial indesejável aos preços dos produtos e 
serviços comercializados. Esses preços estariam totalmente 
desvinculados da realidade, da produção e da comercialização. Isto 
oneraria o custo de vida da população, e encareceria o processo 
produtivo e comercial, reduzindo os investimentos empresariais, em 
face do aumento de custos ocasionados por esse artificialismo 
tributário oriundo da cumulatividade. 
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2.4.4 Conexão entre a Não – Cumulatividade do ICMS e os Princípios 
Constitucionais Tributários de Igualdade e Capacidade Contributiva 
 

 

A norma inserta no art. 150, inciso II, do Texto Constitucional vigente 

estabelece de forma peremptória que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 

ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. Dessa forma, todos que 

estejam numa mesma situação jurídica terão o mesmo tratamento tributário. 

Dessume-se, então, que a justiça fiscal pauta-se, em última análise, nos 

direitos e garantias fundamentais determinada no art. 5º da Constituição Federal, 

que contempla a igualdade de todos perante a lei, estendendo seus efeitos sobre 

todas as demais normas jurídicas, inclusive em matéria tributária.  

Isto, não significa que as leis tributárias devam tratar todas as pessoas da 

mesma maneira, mas dispensar o mesmo tratamento a todos que sob o império da 

lei estejam em situações idênticas. 

Não obstante, a lei tributária pode discriminar situações, que atendam 

peculiaridades de classe de contribuintes, como por exemplo, aqueles que têm 

rendimentos mais expressivos, por revelarem maior capacidade contributiva, sejam 

proporcionalmente mais tributados. 

Portanto, é o princípio da igualdade que impede que pessoas venham a 

se beneficiar, unilateralmente, de favores fiscais, em função dos cargos que 

ocupam ou pelas funções que exercem, não conferindo privilégios de interesses 

privados em detrimento do interesse público, que proíbe a distinção entre iguais. 
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À vista do exposto, depreende-se que o princípio da igualdade está de 

par com o princípio da capacidade contributiva, na medida que o dever de contribuir 

aos encargos públicos sejam de acordo com a capacidade contributiva dos 

indivíduos, ou seja, na exata medida de sua riqueza.  

Para tanto, o legislador ordinário (afirmação unânime da nossa doutrina) 

está juridicamente obrigado pelo princípio da capacidade contributiva a escolher, 

para a composição da hipótese de incidência, exclusivamente fatos que sejam 

signos presumíveis de renda ou de capital acima do mínimo indispensável, devendo 

graduar a alíquota do tributo de acordo com a riqueza presumível do contribuinte. 

Assim, observamos que a capacidade contributiva se coaduna com o 

princípio da igualdade, vez que a capacidade econômica do contribuinte de arcar 

como ônus decorre da efetiva realização do fato juridicionado. 

É de se ver, portanto, que a congruência entre os princípios da igualdade 

e da capacidade contributiva com o princípio da não-cumulatividade do ICMS está 

assentada na instituição de impostos que sejam uniformes e que respeitem a 

capacidade econômica de todos aqueles que estejam na mesma situação jurídica. 

Assim, deverá o legislador estabelecer, para os agentes da cadeia econômica, uma 

única regra de conduta para que a carga tributária incorporada ao preço das 

mercadorias seja uniforme, aduzindo, dessa forma, que o princípio da não-

cumulatividade garante e preserva a capacidade econômica dos agentes do ciclo 

produtivo e comercial, não sendo possível que uns sejam mais beneficiados que 

outros. 

Assim, a correlação entre o princípio da não-cumulatividade dos impostos 

e a capacidade contributiva se manifesta quando as pessoas, que se encontram 
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diante de fatos ou situações suscetíveis de incidência tributária, suportam a carga 

econômica da espécie tributária. Explicita sobre assunto, Carraza (1999, p. 65): 

 

O princípio da capacidade contributiva hospeda-se nas dobras do 
princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os 
ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que quem, em 
termos econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais 
imposto do que quem tem pouco. Quem tem maior riqueza deve, em 
termos proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem menos 
riqueza. Noutras palavras, deve contribuir mais para a manutenção 
da coisa pública. As pessoas, pois, devem pagar mais impostos na 
proporção dos seus haveres, ou seja, de seus índices de riqueza. O 
princípio da capacidade contributiva informa a tributação por meio de 
impostos. Intimamente ligado ao princípio da igualdade, é um dos 
mecanismos mais eficazes para que se alcance a tão almejada 
Justiça Fiscal. 

 

 

2.5 Créditos Financeiros 

 

O regime de crédito financeiro considera todos os custos que forem 

onerados pelo ICMS, independentemente da destinação das mercadorias, bens e 

serviços serem para revenda, uso, consumo, integração no ativo fixo etc., pois 

sempre que a empresa tenha um custo no preço de um serviço ou de um bem, o 

ônus do ICMS respectivo, configura um crédito desse imposto. Então, esse regime 

de compensação do crédito, permite deduzir imediatamente os créditos por compra 

de bens de capital (maquinário, equipamento), não transformando o imposto em 

custo para as empresa. 

Evoca-se, como regime de não-cumulatividade absoluta, vez que leva em 

conta o elemento financeiro agregado às operações de mercadorias e prestações 

de serviços que constitua custo para a empresa. 
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2.6 Créditos Físicos 

 

De forma diversa, no regime de créditos físicos somente as entradas de 

mercadorias que se destinem a sair do estabelecimento, ou que integram 

fisicamente o produto industrializado a ser vendido, geram créditos para 

compensação com o imposto devido, desconsiderando o elemento financeiro.  

Esse regime adotado pelo Convênio ICMS nº 66/88, no art. 31, incisos II e 

III, pelo qual não gerava crédito a entrada de bens de capital, a energia elétrica, 

serviços de comunicação, e serviços de transporte; bens de uso e consumo e bens 

integrantes do ativo permanente fomentou controvérsias doutrinárias quanto ao 

regime de compensação de créditos, adotado pala Constituição Federal de 1988, 

ensejando discussões a respeito da sua natureza jurídica, se crédito financeiro ou 

crédito físico. 

 

2.7 Controvérsias Doutrinárias Sobre a Natureza Jurídica do Regime de 
Crédito adotado pela Constituição Federal de 1988 
 

A maioria dos doutrinadores assevera que o crédito fiscal tem situação 

jurídica constitucional, não podendo lei complementar de normas gerais e 

legislações tributárias estaduais contrapor-se ao delineamento constitucional 

relativo ao regime de compensação do imposto. 

A respeito dessa posição conclui Carraza (2002, p. 278): 

  

[...] temos por indisputável que o princípio da não-cumulatividade 
não é uma criação legal, mas sim, constitucional. Decorresse de lei, 
poderia ser reduzido, ou até, suprimido, a qualquer tempo, pelo 
legislador. Como, porém, deflui da Constituição, à lei não é dado 
interferir em seu significado, conteúdo ou alcance. Realmente, não 
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há nada, no plano legal ou infralegal, que possa afetar o direito 
constitucional ao crédito do ICMS. 
 

Nesse passo, diversos doutrinadores discutem a respeito da natureza 

jurídica do crédito do ICMS, no tocante à questão do regime de compensação 

estatuído pela Constituição de 1988, se teria adotado o regime de créditos físicos 

ou o regime de créditos financeiros. 

Por conseguinte, observamos duas linhas de pensamentos, a primeira 

defende um direito absoluto, irrestrito do crédito financeiro, pelo qual gera um 

reconhecimento ao direito de crédito seja qual for a destinação das mercadorias 

ingressadas no estabelecimento. Sustentam que a Constituição não fez qualquer 

restrição à não-cumulatividade, fora os casos de isenção ou não-incidência do art. 

155, § 2º, II. 

A segunda linha de pensamento entende que o crédito físico é o regime 

assegurado pela Constituição, pois albergou em seu texto o crédito físico, 

reservando à lei complementar disciplinar, secundariamente, o crédito financeiro, 

caracterizando o crédito físico como um direito fundamental e o crédito financeiro 

como um benefício legal, interpretando no que concerne ao princípio da não-

cumulatividade do ICMS e ao disciplinamento do regime de compensação desse 

imposto, disposicionados, respectivamente, no § 2º, incisos I, XII, c do art. 155, que 

o legislador complementar tem competência para optar pelo regime de créditos 

físicos, de créditos financeiros, ou um sistema misto, conforme explicado por 

Machado (1997, p. 132 – 134): 

 

Das disposições constitucionais em exame duas conclusões podem 
ser extraídas: primeira, a de que o imposto a ser compensado é 
apenas aquele que diz respeito às entradas de mercadorias que, 
como tal, seguirão sendo objeto de circulação vale dizer, sairão do 
estabelecimento no qual entraram; e segunda, a de que as opções 
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interpretativas podem ser validamente resolvidas pelo legislador 
complementar. 
O legislador complementar, no caso, opera dentro do quadro ou 
moldura de possibilidades deixadas pelas normas da Constituição. 
E estando, como está, expressamente autorizado pela norma 
constitucional a dispor sobre o regime de compensação do imposto, 
pode validamente optar entre o regime de crédito físico, ou o do 
crédito financeiro, assim como pode adotar um regime misto, com 
características de um e do outro. 
 

Insurge-se, diante disto, posições contrárias que afirmam que não há e 

nem pode haver limites infraconstitucionais à não-cumulatividade do ICMS, e de 

que não resta dúvida que o crédito relativo aos bens de capital integra o regime de 

compensação do ICMS, ratificando que, com o advento da Lei Complementar 

87/96, os créditos fiscais relativos à energia elétrica, aos serviços de transportes e 

de comunicação, (intangíveis, pois não entram e não saem fisicamente do 

estabelecimento do contribuinte) validam a base constitucional do princípio da não-

cumulatividade do ICMS, ou seja, preserva os aspectos substanciais do direito de 

abater o crédito, posto, rigidamente na Constituição Federal. 

Nesse sentido, ressalvamos os ensinamentos de Melo e Lippo (1998, p. 

123): 

Importante ressaltar que a não-cumulatividade tem que ser 
rigorosamente obedecida, segundo os lineamentos constitucionais. 
O legislador não poderá, sob pretexto algum, introduzir qualquer 
tipo de modificação tendente, ao mínimo que seja, à restrição de 
tais limites. Compete-lhe, única e exclusivamente, explicitar os seus 
contornos, conferindo-lhe plena operacionalidade, mas nunca traçar 
regras que comprometam sua eficácia. 

 

Contudo, observa-se que a função de Lei Complementar, no caso 

tributário, é a de disciplinar o regime de compensação do imposto, com fins de 

operacionalizar o princípio da não-cumulatividade. No que se posiciona, nesse 

sentido, Carraza (2002, p.286): 
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À lei complementar cabe, exclusivamente, disciplinar o regime de 
compensação do imposto (art. 155, XII, c), isto é, estabelecer  um 
procedimento que objetive operacionalizar a sistemática ‘não 
cumulatividade’; jamais torpedeá-lo ou limitar, restringir ou cercear 
os direitos públicos subjetivos (constitucionais), erigidos como um 
autêntico estatuto do contribuinte. 

 

Vimos, ainda, o mesmo entendimento externado por Brito (2000, p. 59): 

A função da lei complementar, no particular é a de disciplinar o 
regime de compensação do imposto . ( ) 
O regime de compensação, considerando que a Constituição já 
estabelece a conta-corrente, ao determinar que se deve compensar 
o que for devido em cada operação mercantil com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou pelo 
Distrito Federal, terá de consistir, apenas, em normas 
disciplinadoras do modo de o contribuinte exercer essa atividade. 
Isto porque a lei complementar, ao disciplinar esse regime, não 
poderá infirmar o discurso constitucional. 
 

 

2.8 Alcance da Lei Complementar 87/96 no tocante ao Princípio da Não - 
Cumulatividade 
 

Neste contexto, afigura-se possível afirmar que a Lei Complementar 

87/1996 autorizou explicitamente o direito de crédito na aquisição de energia 

elétrica, bens de uso e consumo e bens do ativo fixo (crédito financeiro) ao conferir 

em seu art. 20, em harmonia com a Constituição de 1988, amplo direito de crédito 

ao sujeito passivo, dispondo de forma a assegurar o direito de abatimento do crédito 

fiscal encerrado pelo princípio da não-cumulatividade. 

Contudo, a Lei Complementar 102/2002, que deu nova redação ao § 5º 

do art. 20 da Lei Complementar 87/96, determinou a amortização de créditos 

advindos da aquisição de bens do ativo fixo, delongando, dessa forma, o 

abatimento destes créditos para 48 avos, por mês, no que impede ao adquirente, do 

elo seguinte da cadeia de circulação, o repasse imediato e amplo do respectivo 

ônus financeiro. 
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Este diferimento do aproveitamento de créditos, por quatro anos, oriundos 

da aquisição de bens do ativo fixo, representa restrição temporal vedada pela 

Constituição de 1988. 

Vimos, também, que a Lei Complementar 87/96 dispunha, em seu art. 33, 

inciso II, que “a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento dará 

direito de crédito a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor”. Por 

conseguinte, reconheceu o direito de crédito não apenas das empresas industriais, 

mas também das comerciais e prestadoras de serviços, de acordo com o sistema 

de crédito financeiro do imposto, porém, novamente a Lei Complementar 102/2000 

restringiu esse direito quando condicionou tal crédito, até 1º de janeiro de 2003, 

posteriormente, estendido para janeiro de 2007 pela Lei Complementar 114/2002, à 

utilização efetiva da energia elétrica em processo de industrialização, fornecimento 

de energia ou operações de exportação. 

Do mesmo modo, na aquisição dos serviços de comunicação, também foi 

vedado o amplo creditamento, em razão da Lei Complementar 102/2000 (que 

alterou a redação da alínea c, do inciso IV do art. 33 da Lei complementar 87/96) 

estabelecer que as empresas que não prestem serviços de comunicação, ou que 

não utilizem o serviço em operações de exportação, estão impedidas de aproveitar 

os créditos pelo mesmo período retromencionado. Assim como, o crédito pertinente 

aos bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento, prescrito no art. 33, 

inciso I da Lei Complementar 87/96, foi postergado também para 1º de janeiro de 

2007. 

Concluindo, dessa forma, que com a edição da Lei complementar 

102/2000 surgem novas exigências tributárias que implicam em perdas financeiras 

para o sujeito passivo, uma vez que um menor crédito mensal (apenas 1/48 avos, e 
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não mais 100%) significa um menor valor a ser compensado com os débitos do 

período, aumentando o saldo devedor a ser recolhido, conjugando-se, ainda, a falta 

de correção monetária dos créditos do ativo fixo durante o lapso de quatro anos. 

De igual maneira, os contribuintes que se apropriavam dos créditos de 

energia elétrica, serviços de comunicação, bens de uso e consumo passam também 

a sofrer ônus tributário, já que não poderão recuperar o referido ICMS, implicando 

num maior volume de saldo devedor. 

Portanto, tal direito ao crédito, a favor do contribuinte e oponível ao 

estado ou ao Distrito Federal, advém da própria Constituição. 

Atento a esses problemas, enuncia o seguinte pensamento Carraza 

(2002, p. 294): 

 

Ora, qualquer artifício legislativo ou fazendário – como a vedação 
de créditos em operação com bens destinados ao ativo imobilizado 
do contribuinte ou para serem utilizados em seu processo industrial 
ou comercial – que leve ao aumento da carga econômica do ICMS 
suportada pelo consumidor final arremeterá contra o princípio da 
não-cumulatividade e, destarte, não poderá prevalecer.   

 

Logo, não é aceitável que a lei ou o Fisco discipline o gozo desse direito, 

pois do contrário, implica admitir que o Legislativo ou a Administração Pública pode 

a seu critério vedar ou dificultar a apropriação de créditos de ICMS, no que anularia 

o princípio da não-cumulatividade desse imposto, que os Estados e o Distrito 

Federal são obrigados pela Constituição a obedecer, decorrendo, portanto a 

incondicionalidade ao direito de abatimento do crédito. 
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III. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Foi demonstrado que o ICMS na Constituição Federal de 1988 está 

expressamente estruturado pelo sistema imposto contra imposto, no que equivale 

dizer, que toda entrada de bens e serviços, independentemente da sua destinação, 

seja de bens de uso e/ou consumo ou matérias primas, ou ainda de bens 

destinados ao ativo permanente, gera, em favor do adquirente, em havendo 

destaque do ICMS, um crédito fiscal. 

Nesse sentido, depreende-se que o ICMS está adstrito ao princípio 

constitucional da não-cumulatividade, não podendo o legislador infraconstitucional 

ou o Administrador Público aumentar ou diminuir sua eficácia. 

 

Portanto, a Lei Complementar 87/96, na sua redação original, conferiu ao 

contribuinte o direito ao crédito do ICMS, independentemente da origem ou da 

destinação da mercadoria ou serviço, bastando que sobre estas operações haja a 

incidência desse imposto, reproduzindo, destarte, o texto constitucional no que 

tange ao princípio da não-cumulatividade do ICMS. 

 

Assim, em referência às hipóteses enunciadas como: O regime de 

compensação do ICMS disciplinado na Lei Complementar 87/96 não garante a 

utilização do crédito financeiro in concreto; A restrição ao crédito financeiro pela Lei 

Complementar 87/96, após alteração pela Lei Complementar 102/00, provoca 

acréscimos de parte da carga tributária, assumida pelo contribuinte, aos valores e 

preços, respectivos, das mercadorias e dos serviços; A não-cumulatividade do 

ICMS tem por finalidade evitar a superposição de cargas tributária no ciclo 
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operacional de produção, distribuição e consumo, assinalamos que se alicerçam 

nas alterações da legislação do ICMS, através das Leis Complementares 92/97, 

99/99, 102/00 e 114/02 à Lei Complementar 87/96, que, com efeito, reduziu o 

alcance do princípio da não-cumulatividade, uma vez que impediu o aproveitamento 

dos créditos do imposto dos bens de uso e consumo, postergado, atualmente, para 

1º de janeiro de 2007, bem como alongou a utilização dos créditos relativos aos 

bens do ativo fixo e condicionou a determinadas situações o uso do crédito de 

energia elétrica e dos serviços de comunicação. 

 

Sendo, então, alterados o art. 20 § 5º e o art. 33 da Lei Complementar 

87/96 de 13 de setembro de 1996, que, efetivamente, restringiu a garantia da 

utilização do crédito financeiro “in concreto”, vez que alonga termo inicial de prazo 

para apropriação de crédito, de por si, legitimado pela Constituição e pela redação 

original da já citada Lei Complementar. 

 

Desse modo, demonstraremos que as citadas restrições temporais ao 

aproveitamento de créditos provocam distorções na natureza jurídica do ICMS, a 

qual se configura na transferência imediata do ônus financeiro, vinculado ao 

processo de produção e circulação de mercadorias e serviços, ao elo seguinte da 

cadeia de circulação até o repasse final ao consumidor, vez que este tem um direito 

subjetivo público de crédito fiscal, que se traduz na realização plena do princípio da 

não-cumulatividade. 

Necessita-se, assim, a configuração de situações hipotéticas que 

elucidem operações, num ciclo econômico simples, em que ocorra restrição ao uso 

do crédito financeiro, que por sua vez provocará efeitos que oneram os preços finais 
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das mercadorias e serviços na fase de consumo, como também, revela que as 

exceções do crédito fiscal delineadas na atual Constituição Federal foram 

extrapoladas pelas restrições de uso do crédito pela Lei Complementar 87/96, com 

alterações ulteriores, uma vez que desconsidera parte da carga tributária, assumida 

pelo contribuinte, que inevitavelmente será acrescida ao custo dos bens e serviços, 

com reflexos nos seus valores e preços respectivos. 

Dessa maneira, as mesmas considerações expendidas no tocante aos 

bens de uso e consumo, com as devidas adequações, são aplicáveis também aos 

bens do ativo permanente, pois o contribuinte, que na vigência da Lei 

Complementar 87/96, poderia apropriar de uma só vez o valor integral do ICMS 

passou a fazê-lo em 48 meses, ocorrendo uma perda financeira de origem 

tributária, uma vez que um menor crédito mensal, apenas 1/48 avos, significará um 

menor valor a ser compensado com os débitos do período, aumentando o saldo 

devedor a ser recolhido. 

 

Exemplifica-se, assim, um ciclo operacional, amparado pelo princípio da 

não-cumulatividade a partir das operações subseqüentes às praticadas pelo setor 

industrial, mas já tendo realizado aquisição de bens destinados ao uso e consumo 

(graxa) no seu processo produtivo, que nos termos da nova redação do art. 20, 

inciso I da Lei Complementar 87/96, a utilização do crédito financeira será 

postergada, bem como, demonstra-se que o preço do bem produzido pelo 

fabricante terá o repasse da carga tributária do crédito financeiro decorrente da 

aquisição de graxa para uso e consumo no maquinário produtivo, não havendo 

abatimento na sistemática de débito/crédito, conforme ilustração a seguir: 
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Tabela 5 Ciclo Operacional amparado pela “Não-Cumulatividade” 

 Fabricante Atacadista Varejista 

Preço (R$ 1,00) 1000 +200+170 1370 + 300 1670 +300 

Margem/lucro 200 300 300 

Débito imposto 17% 232,90 283,90 334,90 

Crédito imposto anterior 0 232,90 283,90 

Crédito financeiro de R$170 (bens de uso e 

consumo) com restrição. 
0 0 0 

A recolher: o total não excederá a R$ 334,90 232,90 51 51 

Fonte: Elaboração própria 

 

Preço final: R$ 1.970 + R$ 334,90 = R$ 2.304,90 

Imposto total: R$ 334,90 

 

Vê-se, neste sentido, que o contribuinte industrial-fabricante para não ser 

onerado da carga tributária decorrente da vedação do crédito financeiro, oriundo da 

aquisição de bens de uso e consumo, repassou para o custo do seu produto, 

acrescendo a base de cálculo do imposto em R$ 170,00 (cento e setenta reais), que 

equivale a um acréscimo no débito do imposto, na operação de circulação para o 

atacadista no valor de R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos), que por sua 

vez onera o produto final para o consumidor no mesmo valor, pois em contrário, se 

o fabricante pudesse se apropriar do crédito fiscal, quando da aquisição de 

mercadoria para uso e consumo, o débito do imposto seria de R$ 204,00 (duzentos 

e quatro reais) e o preço do produto final seria de R$ 2.106,00 (dois mil e cento e 

seis reais), no que implicaria numa redução da carga tributária de R$ 28,90 (vinte e 

oito reais e noventa centavos). 
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Validando as proposições abordadas na problemática desse estudo, vez 

que as restrições ao crédito financeiro, imposta pelas sucessivas alterações à 

legislação do ICMS, na Lei Complementar 87/96, ultrapassa aos ditames 

constitucionais de exceção do crédito fiscal e reduz a garantia do abatimento, 

conferida no art. 155, § 2º, I da Constituição Federal de 1988.    

Entretanto, no tocante às restrições ao uso do crédito, a Lei 

Complementar 87/96 estabeleceu o direito ao crédito sem restrição de energia 

elétrica usada ou consumida no estabelecimento, entretanto, após alteração pela 

Lei Complementar 102/2000, foi fixado no art. 33, II que somente dará direito de 

crédito: 

a) Quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

b) Quando consumida no processo de industrialização; 

c) Quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 

exterior, na proporção destas, sobre as saídas ou prestações totais; e, 

d) A partir de 1º de janeiro de 2007, nas demais hipóteses, (redação deste 

inciso dada pela Lei Complementar 114/2002) (grifo nosso). 

Prejudicando, por conseguinte, todas as demais categorias e atividades 

profissionais, como comerciantes, prestadores de serviços de transporte, 

produtores, porque não mais poderão apropriar, imediatamente, como crédito os 

valores tributários devidos pelo consumo de energia elétrica. 

Da mesma maneira, no que se refere ao uso do crédito de serviços de 

comunicação, também, constata-se que os industriais, comerciantes, produtores e 

prestadores de serviços de transporte (interestadual e intermunicipal) sofreram uma 

vedação no seu direito ao crédito, que anteriormente tinham assegurado na 
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vigência da Lei Complementar 87/96, contudo a Lei Complementar 102/2000, 

introduzindo o inciso IV do art. 33 da Lei Complementar 87/96, passou a dispor que: 

 

IV – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de 
comunicação utilizados pelo estabelecimento: 
 
a) Ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da 
mesma natureza; 
b) Quando sua utilização resultar em operação de saída ou 
prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou 
prestações totais; 
c) A partir de 1º de janeiro de 2007, nas demais hipóteses 
(redação deste inciso dada pela Lei Complementar 114/2002) 
(grifo nosso). 

 

Provocando, assim, prejuízos aos demais contribuintes (industriais, 

comerciantes, produtores), que em razão da vedação do crédito sobre os serviços 

de comunicação, terá no final de cada período de apuração aumentado o saldo 

devedor do ICMS. 

Por conseguinte, no que tange a primeira hipótese, O regime de 

compensação do ICMS disciplinado na Lei Complementar 87/96 não garante a 

utilização do crédito financeiro “in concreto”, foi evidenciada com as restrições 

impostas pela Lei Complementar 102/00, cuja nova redação ao § 5º, do art. 20 e art. 

33 da Lei Complementar 87/96, contrariou a sintonia, anteriormente existente, desta 

com a Constituição de 1988, no que diz respeito ao amplo direito de crédito ao 

sujeito passivo, pois na medida que foi vetado o uso do crédito financeiro, gerou um 

custo artificial nos preços praticados e em desacordo com a conta-corrente 

constitucionalmente estabelecida pelo sistema de abatimento de crédito versus 

débito do imposto, como também encareceu as atividades empresariais, reduzindo 

os investimentos na comercialização e dos serviços específicos, em face do 
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aumento dos custos ocasionados pelo ônus do imposto decorrente da restrição ao 

uso do crédito financeiro.  

Atinente à segunda hipótese, A restrição ao crédito financeiro pela Lei 

Complementar 87/96, após alteração pela Lei complementar 102/00, provoca 

acréscimo de parte da carga tributária, assumida pelo contribuinte, aos 

valores e preços, respectivos, das mercadorias e dos serviços, sabe-se que, 

economicamente, o tributo é transferido para o adquirente pelo mecanismo dos 

preços, e em não havendo o direito de compensação dos créditos decorrentes de 

operações e prestações anteriores, o encargo do tributo suportado conduz a uma 

oneração do empresário, que por sua vez procurará obter para si um aumento de 

ganho nos preços com o objetivo de incluir o imposto anterior não passível de 

dedução, concorrendo por indução num efetivo aumento da carga tributária no 

processo de circulação econômica. 

Em referência à terceira hipótese, A não-cumulatividade do ICMS tem 

por finalidade evitar a superposição de cargas tributária no ciclo operacional 

da produção, distribuição e consumo, tem-se visualizado, inexoravelmente, que 

o princípio da não-cumulatividade, de exigência constitucional, concede, de fato, o 

direito de crédito relativamente a todas as aquisições, inclusive bens de uso, 

consumo, ativo permanente e recebimento de serviços de transporte e de 

comunicação (excepcionando os casos de isenção e não – incidência em que a 

Constituição exclui o crédito de ICMS, ou nega-lhe efeito, “salvo determinação em 

contrário”) com fins de diminuir o impacto do tributo sobre os preços dos bens e 

serviços (transportes e comunicação), tendo como característica fundamental a 

“neutralidade”, pela qual o montante recolhido a título de imposto no ciclo produtivo-

distributivo é sempre uma grandeza relacionada com o valor final do bem ou serviço 
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consumido, evitando-se a superposição de cargas tributárias na estrutura 

econômica do Estado.  

Portanto, o mecanismo da não-cumulatividade há que ser sempre 

observado, fazendo nascer para o contribuinte, toda vez que este adquire uma 

mercadoria ou um serviço com incidência do imposto, um crédito fiscal. 

De tal modo, ante as considerações expendidas nas hipóteses supra, 

concernentes às restrições ao uso do crédito fiscal, o saber que o ICMS é um dos 

impostos mais importantes no Sistema Tributário Nacional em termos de 

arrecadação e de controle das contas públicas dos Estados e Municípios, 

representando algo em torno de 90% (noventa por cento) da receita derivada dos 

Estados e do Distrito Federal, reforça a justificativa dos interesses fiscalistas em 

restringir o princípio da não-cumulatividade, impedindo o uso do crédito financeiro, 

como meio de aumento de receitas públicas, garantindo um equilíbrio para a difícil 

política de controle das contas públicas, apesar de contrariar a regra constitucional 

da não-cumulatividade do ICMS.  

Depreende-se, então, que a Constituição de 1988 não autoriza que o 

ICMS onere o contribuinte de direito, apenas conferiu à Lei Complementar o 

disciplinamento adjetivo do regime de compensação do ICMS com restrita 

observância da não-cumulatividade, de modo que o contribuinte compense com o 

imposto devido pelas operações que realizar o imposto suportado nas compras por 

ele efetuadas. 

No entanto, não restando dúvida de que a Constituição Federal não adota 

a posição restritiva de compensação do imposto pago apenas na aquisição de bens 

que se incorporam fisicamente ao produto final, consolida-se, portanto, de que o 

 



 56

princípio da não-cumulatividade determina, de forma ampla, a compensação do 

tributo devido, concedendo créditos financeiros amplos e irrestritos.     

Destarte, princípio por não ser norma geral de direito tributário não pode 

ser objeto de Lei Complementar, salvo quando expressamente requeira a 

integração por insuficiência normativa, podendo ser alterado somente por emendas 

à Constituição, desde que não violem os Direitos Fundamentais estatuídos na 

própria Constituição. Cabendo, à Lei Complementar emitir normas gerais de direito 

tributário, regulares limitações ao poder de tributar e extinguir conflitos formais de 

competência entre os Entes Tributantes, jamais remodelar Princípio 

Constitucional.  
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IV CONCLUSÕES 

 

A idéia básica por trás do estudo do princípio da não-cumulatividade, 

inserto no art. 155, § 2º, I da Constituição Federal, está em mostrar que o sistema 

constitucional do ICMS adota como critério principal e predominante o regime do 

crédito financeiro, que abrange o imposto pago relativo a qualquer bem ingressado 

no estabelecimento, quer sejam utilizado nas atividades-fim, quer sejam integrado 

nas atividades-meio da empresa, vez que a não-cumulatividade do ICMS por ser 

um princípio constitucional não pode ser contrariado por normas inferiores. O direito 

ao crédito não pode ser mutilado por legislações infraconstitucionais. 

Daí ser a Constituição Federal a principal norma, no tocante ao ICMS, 

para dirimir dúvidas e conflitos. Abaixo dela vem à Lei Complementar que no campo 

do ICMS tem fundamental importância, pois, em razão do caráter nacional desse 

imposto, é o veículo legal indicado apara evitar conflitos entre os Estados – 

membros. 

Constitui grave equívoco supor que a Constituição Federal autorizou ao 

legislador complementar, convenial ou estadual modificar ou reduzir o princípio da 

não-cumulatividade, apenas autoriza a anulação dos créditos relativos às operações 

anteriores naquelas hipóteses em que o legislador cria incentivo – isenção ou não-

incidência – podendo, em tal caso, graduar o benefício, concedendo-o de forma 

ampla ou reduzida. 

Não obstante, a Constituição Federal, nos arts. 153, § 3º, II e 155, § 2º, I, 

consagrar expressamente o princípio da não-cumulatividade de forma ampla, a Lei 

Complementar 87/96, após alteração da Lei Complementar 102/00, reduziu-o 
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quando postergou e alongou, respectivamente, os créditos de bens de uso e 

consumo e do ativo fixo. 

Contudo, pesquisou-se textos bibliográficos, que adentrasse nas 

premissas indicadas nas hipóteses do presente estudo, a fim de testar a veracidade 

das mesmas, em relação às restrições do crédito do ICMS e na redução da garantia 

do abatimento do crédito na Lei complementar 87/96. 

Portanto, em face do até aqui exposto, podemos afirmar, sem sombra de 

dúvida, que a Lei Complementar 87/96, após alteração da Lei Complementar 

102/00, extrapolou as exceções constitucionais (isenção e não-incidência) de direito 

ao crédito do ICMS nas operações e prestações anteriores, assim como, reduziu a 

garantia da compensação deste crédito, conferida no art. 155, § 2º, I do Texto 

Constitucional.     

Por conseqüência, reiteramos que a restrição do direito ao crédito do 

ICMS significa, induvidosamente, o surgimento da cumulatividade, que se traduz 

por um ônus indesejável e inaceitável para os preços, e, conseqüentemente, para 

os consumidores finais de bens e serviços. 

Podendo-se afirmar que do desenvolvimento desse estudo, resultou o 

entendimento, quase que unânime, de que não é possível a existência de qualquer 

restrição ao crédito por via infraconstitucional, justamente, por assentar-se num 

princípio constitucional de natureza tributária que limita e impede a ação do estado 

de desrespeitar os direitos subjetivos dos administrados, evidenciando-se, dessa 

maneira, que o comando constitucional da não-cumulatividade visa a manutenção 

da ordem econômica e financeira nacional. 

No ponto que nos interessa à problemática do presente estudo, vê-se, 

claramente, que a resposta à primeira questão é afirmativa, pois se percebe, 
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facilmente, que os lineamentos básicos do princípio da não-cumulatividade, 

apontados no art. 155 § 2º, I e II da Constituição Federal, conferem uma relação de 

crédito em favor dos contribuintes oponíveis ao Poder Público no caso de este agir 

de modo inconstitucional, seja na providência legislativa (instituição), seja na 

atividade administrativa (cobrança) do tributo, bastando, para que tal compensação 

se dê, que existam créditos provenientes de operações ou prestações anteriores, 

não sendo necessário, portanto, que os créditos provenham da mesma mercadoria 

ou bem, ou do mesmo serviço. 

Isto significa, que o método da compensação pelo qual surge um ICMS 

“não-cumulativo” é diretriz constitucional, não podendo ser desconsiderado pelo 

legislador ordinário, nem pelo administrador nem, muito menos, pelo intérprete, sob 

pena da garantia constitucional do abatimento “in concreto” ser anulada, inferindo, 

portanto, que “as restrições ao crédito do ICMS implementadas na Lei 

Complementar 87/96, com a nova redação dada pela Lei Complementar 102/00, 

extrapola as exceções constitucionais de direito ao crédito”. 

Porquanto, reafirmamos que a única vedação ao crédito a ser 

considerada é a posta no inciso II do § 2º do art. 155 do Texto Constitucional, 

relacionada às hipóteses de isenção ou não-incidência, assim, ao revés, em 

havendo créditos de operação ou prestações anteriores, o direito de abatimento é 

inafastável, sendo inconstitucionais as leis (complementares ou ordinárias) ou os 

atos administrativos que dispuserem em sentido diverso. 

Assim, a Lei Suprema, atribui a garantia inexorável ao contribuinte de fruir 

da não-cumulatividade sem outras reservas ou condições além das expressamente 

contempladas nos já mencionados incisos I e II do § 2º do art.155 da Constituição 

Federal. 
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Quanto á segunda questão, da mesma forma, a resposta é afirmativa, 

uma vez que as restrições à compensação do crédito do ICMS, após as mudanças 

implementadas pela Lei Complementar 102/00 à Lei Complementar 87/96, 

relativamente a bens do ativo fixo e, destinados ao uso e ao consumo do 

estabelecimento, estão em desacordo com a conta-corrente constitucionalmente 

estabelecida pelo sistema de abatimento (crédito/débito), do qual decorre o caráter 

não-cumulativo do ICMS. 

Daí pode se afirmar que as operações relativas à circulação de bens 

destinados ao ativo fixo, ao uso e consumo, bem como, a energia elétrica e os 

serviços de comunicação geraram direito de crédito do ICMS desde a entrada em 

vigor da Constituição de 1988, vez que o princípio da não-cumulatividade é norma 

constitucional de aplicabilidade imediata, não dependendo de legislação posterior 

para a sua inteira operatividade, não perdendo a sua eficácia quando há aquisição 

de bens destinados ao ativo imobilizado ou para serem utilizados em seu processo 

industrial ou comercial. 

Nesse contexto, a “não-cumulatividade” constitui a peculiaridade do 

tributo, tendo por finalidade evitar a superposição de cargas tributária no ciclo 

operacional dos comerciantes e dos prestadores de serviços de transporte e de 

comunicação, como também, constitui-se no mecanismo com o qual conta o 

contribuinte para transferir o encargo financeiro do ICMS para o consumidor. Esta 

sistemática operacionalizada, mediante a compensação dos créditos de ICMS com 

os débitos de ICMS, tem em vista evitar um custo artificial nos valores concernentes 

às mercadorias e aos mencionados serviços. 

Desta maneira, verifica-se que houve redução da garantia do abatimento 

constitucional do crédito do ICMS, já que a alteração da Lei Complementar 102/00 à 
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Lei Complementar 87/96 restringe o direito do contribuinte se apropriar do crédito 

financeiro, implicando, dessa forma, num ônus assumido pelo contribuinte, que será 

acrescido ao custo dos bens e serviços, evidenciando que o princípio da não-

cumulatividade tal como formulado na Constituição não comporta nenhuma 

restrição, no que se infere que ao legislador ordinário não é dado estabelecer 

qualquer espécie de vedação ao crédito do ICMS, pois qualquer restrição conduz a 

uma majoração no preço dos bens e serviços, em prejuízo do consumidor final. 

Porquanto, face às considerações alinhadas, pode-se assentar que a 

não-cumulatividade do ICMS consiste no direito constitucional de ser creditado o 

valor do ICMS incidente nas aquisições de bens de qualquer natureza e serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e comunicação, para o fim de ser 

compensado com o valor do ICMS debitado nas operações mercantis e nas 

prestações de serviços de idêntica natureza, todavia, ressalvando, que a única 

restrição constitucional ao direito ao crédito ocorre nos casos de isenção ou não-

incidência, sendo vedada a apropriação do valor tributário em aquisições de 

bens/serviços isentos, e determinado o estorno dos créditos relativos às operações 

e serviços anteriores. 

Não obstante, o princípio da não-cumulatividade constitui 

compulsoriamente uma diretriz de política fiscal que atende a fins econômicos, 

visando a impedir a superposição da carga tributária no ciclo produtivo/comercial e 

o correspondente aumento artificial do preço das mercadorias e das prestações de 

serviços de transporte e comunicação, a fim de atender adequadamente os 

princípios constitucionais do livre mercado. 

Por fim, vê-se que as questões concernentes à problemática da presente 

pesquisa foram validadas pelas respectivas hipóteses, reafirmando-se que o 

 



 62

princípio tributário que garante a observância da capacidade econômica do 

contribuinte está arrimado na idéia de “não-cumulatividade”, podendo asseverar de 

que quaisquer restrições à sua implementação, que não as definidas 

constitucionalmente, são inadmissíveis. 
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