
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO 
 
 
 

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO 
Auditor fiscal do Estado da Bahia 

 
FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA 
Agente de Tributos do Estado da Bahia 

 
 
 
 
 

A IMPROPRIEDADE DO USO DE LEI COMPLEMETAR PARA INSTITUIR 
INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM 
PETRÓLEO, INCLUSIVE LUBRIFICANTES LÍQUIDOS E GASOSOS DELE 
DERIVADOS. 
 
 

 
 
Dissertação apresentada à Fundação Faculdade de 
Direito da Universidade Federal da Bahia, para 
conclusão do Curso de Pós-Graduação em Direito 
Tributário Estadual. 

 
 
 
 
 
 
 
Orientador: HELCÔNIO DE SOUZA ALMEIDA 
 
 
 
 
 

Salvador 
2001 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR COMO 
INSTRUMENTO PARA FAZER INCIDIR ICMS SOBRE OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS COM PETRÓLEO, INCLUSIVE LUBRIFICANTES 
LÍQUIDOS E GASOSOS DELE DERIVADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 – INTRODUÇÃO 
 
 A exigência de ICMS nas operações interestaduais com petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, tendo 
em vista a imunidade objetiva concedida pela Constituição Federal, em seu art. 
155, parágrafo segundo, inciso X, alínea b, foi impropriamente instituída pela lei 
complementar 87/96 (alterada pela LC 102/2000). 
 
 Tal procedimento possibilita a argüição de nulidade e o surgimento de 
conflitos e litígios onerosos à administração tributária e aos já sobrecarregados 
órgãos julgadores, nas suas diversas esferas, desde o CONSEF até o STF. 
Possibilita, também, a ocorrência de consideráveis prejuízos aos cofres estaduais, 
como resultado de possíveis ações de repetição de indébito. 
 
 Estamos tratando de imunidade objetiva inserida no texto da Carta 
Magna, que assume o caráter de norma denegatória de poder tributário, caráter 
este aceito com unanimidade pela doutrina nacional, conforme ensinam, entre 
tantos outros, Aliomar Baleeiro, Pontes de Miranda, Misabel Derzi e José Souto 
Maior Borges. A concessão da imunidade pela Constituição, de forma irrestrita e 
ampla, não admite condicionamentos; denega aos estados e Distrito Federal a 
própria competência para tributar. 
 
       As normas constitucionais ocupam o topo do que se convencionou 
chamar de “pirâmide jurídica”, justamente por sua preeminência sobre as demais, 
dentro do ordenamento jurídico. É indispensável a harmonização das normas 
subordinadas com as superiores, para que sejam atendidos os pressupostos de 
validade dentro da ordem jurídica. Mais exatamente, se um decreto ou lei ou 
qualquer outra norma inferior contraria a constituição, a ninguém obriga; por sua 
condição de nulidade intrínseca e extrínseca, não produz efeitos jurídicos. 
 
 Tão importante é esta posição de preeminência da constituição, que o 
legislador resolveu dotá-la de rigidez, para resguarda-la de eventuais alterações 
que possam ser tentadas ao sabor de interesses diversos, comuns no cotidiano de 
qualquer sociedade organizada. Observadas as cláusulas pétreas, somente pode 
ser emendada por procedimento especial, sendo vedada toda e qualquer emenda 
em situações de estado de defesa ou de sítio e de intervenção federal. 
 
 Dadas a importância e profundidade do assunto, é impensável sobre eles 
discorrer sem ir em busca do valioso auxílio dos nossos grandes mestres, razão 
pela qual o presente trabalho se vale de textos transcritos da rica e brilhante 
literatura disponível. 
 
 Misabel Derzi, em nota acrescentada à notável obra de Aliomar Baleeiro 
(Limitações Constitucionais Ao Poder De Tributar, 7ª Edição, Ed. Forense p22), 
cita José Afonso da Silva, que assinala: “a Constituição é principalmente 
normativa; tem como forma “...um complexo de normas (escritas ou 
costumeiras); como conteúdo a conduta motivada pelas relações sociais 



(econômicas, políticas, religiosas etc), como fim a realização dos valores que 
apontam para o existir da comunidade e, finalmente, como causa criadora e 
recriadora do poder... Estrutura condensada como conexão de sentido... “. E 
conclui: “Ela é, pois, normatividade, dever-ser...”. 
 
 Para José Souto Maior Borges, “A validade de uma norma jurídica 
depende “...de seu relacionamento com normas superiores processuais, 
reguladoras da atuação do órgão, e as normas superiores materiais, 
determinantes, até certo ponto, do conteúdo possível da norma a ser editada. A 
norma jurídica é válida então porque foi criada na forma estabelecida por outra 
norma que funciona como o seu fundamento ou razão de validade. Dado o 
caráter dinâmico do Direito, uma norma jurídica somente é válida na medida em 
que é produzido pelo modo determinado por uma outra norma que representa o 
seu fundamento imediato de validade...” (in Lei Complementar Tributária, São 
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, EDUC, 1975).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – O QUE DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
      
 O ICMS “não incidirá sobre operações que destinem a outros estados 
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
e energia elétrica.” (Art. 155, & 2º, X, b). 
 
 
 Cabe à lei complementar: Definir os contribuintes do ICMS; dispor sobre 
substituição tributária; disciplinar o regime de compensação do ICMS; 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; 
excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 
outros produtos além dos mencionados no inciso X, a; prever casos de 
manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação 
para o exterior, de serviços e mercadorias; regular a forma como, mediante 
deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados (art. 155, parágrafo 2º, inciso XII, alíneas 
“a” a “g”). 
 
 
3 – O QUE DIZ A LEI COMPLEMENTAR 87/96, COM AS 
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 102/2000. 
 
  
 O imposto incide também “sobre a entrada, no território do Estado 
destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou 
à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto 
ao estado onde estiver localizado o adquirente.”(Art.2º, parágrafo 1º, III). 
 
 O imposto não incide sobre “operações interestaduais relativas a energia 
elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização”. (Art.3º, 
III). 
 
 “É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem 
habitualidade, ... adquirir lubrificantes líquidos e gasosos derivados de petróleo 
e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização.” (Art. 4º, parágrafo único, IV). 
 
 O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 
imposto e definição do estabelecimento responsável, é “o do Estado onde estiver 
localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações 
interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele 
derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização.” 
(Art. 11, I, g).   
 



 
 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento “da 
entrada no território do estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não 
destinados à comercialização ou à industrialização.” (Art. 12, XII). 
 
 A base de cálculo do imposto é o “valor da operação de que decorrer a 
entrada.” (Art. 13, VIII). 
 
 
4 – O QUE SE ENCONTRA NO REGULAMENTO DO ICMS DO 
ESTADO DA BAHIA 
 
 O ICMS tem como fato gerador “a entrada, no território deste Estado, de 
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia 
elétrica oriundos de outra unidade da federação, quando não destinados à 
comercialização, industrialização, produção, geração ou extração.” (Art. 1º, 
parágrafo 2º, III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 – NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO – FINALIDADE, 
CONTEÚDO E ALCANCE. 
 
 A Constituição Federal foi elaborada de forma a manter a concordância 
de cada um dos seus artigos com os princípios informadores e estruturadores de 
nosso ordenamento jurídico. Ela não pode conter normas contraditórias que se 
anulem mutuamente; não pode dar com uma mão e retirar com a outra; e deve ser 
interpretada em todo o seu conjunto, para que sejam eliminadas as aparentes 
contradições que possam surgir entre seus diversos dispositivos. 
 
 Quando ela, através de seu artigo 146, III, remeteu à lei complementar a 
missão de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, quis dar-
lhe o status de regulamento, em relação aos dispositivos da própria Carta Magna. 
Em outras palavras, não lhe deu o direito de mutilar a sua própria criadora. Pelo 
contrário: deu-lhe o dever de atuar como instrumento destinado ao 
aperfeiçoamento dos dispositivos de lei a serem regulamentados. 
 
 Ensina Johnson Barbosa Nogueira que as normas gerais têm como 
finalidade básica a harmonização do sistema, visando evitar tratamentos 
diferentes para o mesmo assunto ou instituto, a depender de cada legislador 
tributário. Para cumprir essa função, sem afetar a rigidez do sistema, as normas 
gerais devem atuar com isonomia, dirigindo-se a todas as esferas de competência 
tributária, sem preferências ou preterições. Elas dirigem-se, portanto, a todas as 
entidades federativas, respeitando a competência de cada uma delas, com o 
objetivo de regular aspectos básicos e fundamentais e conferir unidade de 
critérios aos subsistemas tributários (federal, estadual/distrital e municipal), 
naquilo que for comum a eles, observado o princípio federativo e a 
compatibilidade com a autonomia de cada esfera de governo em matéria 
tributária. 
 
 Assim, as normas gerais devem tratar de matérias relativas à teoria 
geral do direito tributário, e não de determinados tributos ou de 
determinada competência, especificamente (com exceção do que concerne a 
dirimir conflitos, conforme previsto na constituição).   Vislumbra-se, aí, o que 
deveria ser, no sistema tributário brasileiro, o real alcance das normas gerais. 
Apesar da ampla aceitação desse alcance nos meios jurídicos, a própria 
constituição, no dizer de Johnson Barbosa Nogueira, “o estendeu 
assistematicamente”, quando atribuiu à lei complementar a função de definir 
fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes de impostos, quando se sabe 
que a determinação desses elementos é matéria reservada a cada titular da 
competência tributária (competência privativa). 
 
 Sacha Calmon também indica os fins para os quais se presta a lei 
complementar: “A) Serve para complementar dispositivos constitucionais de 
eficácia limitada, na terminologia de José Afonso da Silva. B) Serve ainda para 
conter dispositivos constitucionais de eficácia contida (ou contível). C) Serve 



para fazer atuar determinações constitucionais consideradas importantes e do 
interesse de toda a Nação. Por isso mesmo as leis complementares requisitam 
quorum qualificado por causa da importância nacional das matérias postas à 
sua disposição.” (in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 2001, pp. 98 e 99)”. 
 
 Nessa linha de raciocínio, a lei complementar somente pode instituir 
tributos quando expressamente autorize a Constituição. Exemplo típico vem a ser 
o artigo 148: “A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios...”. Observa-se aí uma atribuição da função de 
instituir tributo, porém com motivação descrita no próprio texto da Carta Magna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 – AS NORMAS GERAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
 De acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, a lei complementar 
é diploma necessário para: “dispor sobre conflitos de competência, em matéria 
tributária, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios; regular 
as limitações constitucionais ao poder de tributar; estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre: definição de tributos e de 
suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes; obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 
tributários; adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas”. 
 
 Quanto ao ICMS, a constituição (Art. 155, parágrafo 2º, XII) atribui 
expressamente à lei complementar as funções de: “a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; c) disciplinar o regime de compensação 
do imposto; d) fixar, para o efeito de sua cobrança e definição do 
estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de 
mercadorias e das prestações de serviços; e) excluir da incidência do imposto, 
nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 
mencionados no inciso X, a; f) prever casos de manutenção de crédito, 
relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de 
serviços e mercadorias; g) regular a forma como, mediante deliberação dos 
estados e do Distrito Federal, as isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados.” 
 
 Aqui, a descrição integral do texto constitucional objetiva destacar que 
nele não existe nenhum dispositivo autorizando a instituição de incidência de 
ICMS sobre as operações de que trata esta monografia, o que afrontaria a 
imunidade conferida pela própria Carta Magna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7 – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
 
 Na exemplar definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, encontramos 
o significado do termo princípio: “...é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua 
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 
harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico 
positivo”. (in Curso de Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Malheiros 
Editores, 2001, p. 771). 
 
 Percebe-se que os princípios não existem sozinhos. Fazem parte de um 
todo, um sistema, relacionando-se com outros princípios e normas que lhes 
conferem importância e consistência. Os diversos conceitos e normas do Direito 
devem ser examinados considerando-se sua aproximação, concordância ou 
discordância com os princípios maiores, dado o caráter de universalidade por 
estes assumido no ordenamento jurídico, informando-o e apontando os rumos a 
serem seguidos. Da não observância dos princípios resulta a desestruturação do 
sistema jurídico do qual fazem parte. 
 
 Os princípios jurídicos constitucionais são normas jurídicas qualificadas, 
no sentido de terem validade maior e de orientarem a atuação de outras normas, 
até mesmo as de nível igualmente constitucional, exercendo expressiva função 
axiológica dentro do sistema jurídico. Compreende-se, assim, porque as leis e 
demais normativos de igual ou inferior hierarquia devem obedecer às regras 
constitucionais, devem estar em sintonia com os princípios, explícitos ou 
implícitos, contidos na Carta Magna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8 – LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 
  
 As limitações constitucionais ao poder de tributar decorrem, em última 
análise, dos direitos e garantias fundamentais assegurados aos cidadãos e, mais 
especificamente, aos contribuintes. Fundamentam-se nos princípios que regem, 
orientam e estruturam o sistema jurídico. 
 
 Sacha Calmon assim se refere à regulação das limitações ao poder de 
tributar: “...Como visto, um dos objetos possíveis da lei complementar é a 
regulação das limitações ao poder de tributar. Mas não é toda limitação 
constitucional ao poder de tributar que exige complementação, por vezes 
desnecessárias. Principio antigo da Teoria do Constitucionalismo, examinado 
magistralmente por Carlos Maximiliano, tido e havido como da ordem dos 
sumos hermeneutas, predica que as normas constitucionais proibitivas 
desnecessitam regulação. Não obstante, o Direito Positivado – objeto de labor 
do jurista – pode contrariar dito cânone. É uma questão de opção do 
constituinte. A título propedêutico, podemos firmar as seguintes premissas: 
 

A) quando a Constituição põe uma limitação ao poder de tributar, sem 
requisitar tópica e expressamente lei complementar, a competência conferida ao 
legislador da lei complementar para regulá-la é uma competência facultativa. 
Exercê-la-á o legislador pós-constitucional se quiser (trata-se de poder-
faculdade na lição de Santi-Romano); 
 

B) quando a constituição põe uma limitação ao poder de tributar, 
requisitando tópica e expressamente lei complementar, seja para conter, seja 
para ditar conteúdo normativo (proibições de eficácia limitada e proibições de 
eficácia contível), ao legislador da lei complementar é dada uma competência 
obrigatória (poder-dever na terminologia de Santi-Romano); 
 

C) certas proibições ao poder de tributar, pela sua própria natureza e 
fundamentos axiológicos, repelem regulamentação porque são auto-aplicáveis 
em razão de normatividade plena. “... A lei complementar na espécie de 
regulação das limitações ao poder de tributar é quase sempre instrumento de 
complementação de dispositivos constitucionais de eficácia limitada ou contida. 
Quando a limitação é auto-aplicável, está vedada a emissão de lei 
complementar. Para que?” 

 
E exemplifica: 
 
“A) o artigo 150,’d’, dispõe que é vedado instituir impostos sobre livros, 

jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. Nesse caso, o legislador 
regulará a limitação se quiser (regulação facultativa); 



 B) o artigo 150, VI, ‘c’, dispõe que é vedado instituir impostos sobre o 
patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive as suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores... , atendidos os requisitos 
da lei. Nesta hipótese, o dispositivo constitucional vedatório exige 
complementação quanto aos requisitos sem os quais não é possível a fruição da 
imunidade. O legislador, sob pela de omissão, será obrigado a editar a lei 
complementar (regulação obrigatória). Se não o fizer, sendo o dispositivo de 
eficácia limitada, cabe mandado de injunção...; 

C) O artigo 150, I, veda à União, estados e municípios – excluídas as 
exceções constantes do próprio texto constitucional – exigir ou aumentar tributo, 
seja lá como for, sem que a lei o estabeleça. Nesse caso, a genealogia histórica e 
jurídica do princípio da legalidade é tal que dispensa a regulamentação por lei 
complementar (por isso mesmo as exceções estão expressas no próprio texto 
constitucional).” ... A lei complementar na espécie de regulação das limitações 
ao poder de tributar é quase sempre instrumento de complementação de 
dispositivos constitucionais de eficácia limitada ou contida. Quando a limitação 
é auto-aplicável, está vedada a emissão de lei complementar. Para que?” (in 
Curso de Direito Tributário Brasileiro, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2001, pp. 
105 e 106). 

 
Para Misabel Derzi, de acordo com notas por ela acrescentadas à obra de 

Aliomar Baleeiro, “As limitações constitucionais ao poder de tributar são, assim, 
normas de eficácia plena e imediata, cujos efeitos independem de leis 
complementares. Essa a regra. Excepcionalmente, certas limitações são dotadas 
de eficácia contível, segundo a terminologia conhecida de José Afonso da Silva. 
Na sua ausência, mesmo quando a Constituição impõe a observância de certos 
requisitos, prevalece a norma imunitória ampla, que é vedação pura e simples. 
Com o advento da lei complementar que disciplina a imunidade, limita-se a 
eficácia da imunidade, condicionada que fica ao cumprimento dos requisitos 
impostos. Exemplo de norma imunitória de eficácia contida ou contível é aquela 
estabelecida no art. 150, VI, c”. (in Direito Tributário Brasileiro, Aliomar 
Baleeiro, Ed. Forense Rio de Janeiro, 2001, p. 107). 

 
Ainda na mesma obra (pp. 106 e 107), a ilustre jurista aborda o art. 155, 

parágrafo 2º, X da constituição de 1988, que trata da questão da imunidade dos 
produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei 
complementar. E afirma: “A imunidade dos produtos industrializados (neles 
incluídos os semi-elaborados) é regra de eficácia ampla e imediata, somente 
contível (segundo a terminologia consagrada de José Afonso da Silva) por meio 
da edição de lei complementar, definidora dos semi-elaborados dela 
excluídos...”, Observe-se que, nesse caso, o legislador constitucional determinou 
a necessidade de lei complementar, o que não aconteceu com relação à 
imunidade a que se refere o art. 155, parágrafo 2º, X, b. 

 
A limitação constitucional aqui analisada enquadra-se exemplarmente na 

situação descrita por Sacha Calmon (item ‘C’ supra). É uma proibição auto-
aplicável, tem natureza imunitória e fundamento axiológico, repelindo 



regulamentação. É uma regra não dotada de eficácia contível ou limitada. Pelo 
contrário: sua eficácia é plena e imediata. Tanto que não foi requisitada pelo 
legislador constitucional a edição de lei complementar para regulá-la. Seria 
possível, caso se revelasse necessário, apenas o exercício da competência 
facultativa a que se refere o ilustre jurista no item ‘A’ supra, porém para 
estabelecer normas gerais em matérias de tributação, jamais para instituir a 
incidência de tributo. 

 
Se aplicarmos, para reforço da argumentação, o ensinamento de Misabel 

Derzi, verificar-se-á para o caso a prevalência da “norma imunitória ampla, que é 
vedação pura e simples”. Vale dizer: a eficácia da imunidade não pode ser 
limitada por lei complementar, ainda mais quando o legislador 
infraconstitucional decidiu usá-la arbitrariamente, visando destinar vantagens 
tributárias para os estados, numa tentativa de driblar o disposto na Lei Maior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9 – IMUNIDADES, CONFORME DOUTRINA 
 
 As imunidades são normas jurídicas com sede constitucional que 
determinam a incompetência das entidades tributantes para criar imposições em 
relação a fatos e situações especificamente determinados. Elas encontram-se, em 
sua maioria, expressas no texto da Carta Magna, mas podem também encontrar-
se implícitas, por serem logicamente dedutíveis de princípios basilares tais como 
o da forma federativa de Estado, o da igualdade e o da capacidade contributiva. 
Fundamentando-se em princípios, elas transformam-se em exceções que 
estabelecem a não-competência para tributar, delimitando negativamente a 
norma de atribuição do poder de tributar. 
 
 A elas assim se referem nossos doutrinadores: 
 

- Pontes de Miranda: “A regra jurídica de imunidade é a regra jurídica 
no plano da competência dos poderes públicos – obsta à atividade legislativa 
impositiva, retira ao corpo que cria impostos qualquer competência para pôr, na 
espécie” (in Questões Forenses, t.III, p. 364; id., Comentários à Constituição de 
1946, vol 2, p. 156). 
 

- Aliomar Baleeiro: “As limitações constitucionais ao poder de tributar 
funcionam por meio de imunidades fiscais, isto é, disposições da Lei Maior que 
vedam ao legislador ordinário decretar impostos sobre certas pessoas, matérias 
ou fatos, enfim situações que define”. (in Uma Introdução à Ciência das Finanças 
e à Política Fiscal, 3ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1964, p. 262). 

 
- Ulhôa Canto: “... imunidade é a impossibilidade de incidência que 

decorre de uma proibição imanente, porque constitucional... portanto é 
tipicamente uma limitação à competência tributária que a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios sofrem por força da Carta Magna, porque os 
setores a eles reservados na partilha de competência impositiva já lhes são 
confiados com exclusão desses fatos, atos ou pessoas” (in Temas de Direito 
Tributário, Rio de Janeiro, Ed. Alba, 1964, vol. 3, p. 190). 

 
- Misabel Derzi, numa abordagem pragmática leciona, com notável 

desenvoltura: “... A ordem jurídica nacional sempre considerou legítimas as 
imunidades constitucionais, as isenções e outros favores e benefícios concedidos 
por lei, que tutelam interesses econômicos, sociais e políticos, relevantes e 
razoáveis. A Constituição expressamente os admite para promover o equilíbrio 
do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País (art. 
151, I), para alcançar a produtividade agrícola ou atender à função social da 
propriedade (nos impostos incidentes sobre a propriedade rural ou agrícola), 
para conferir competitividade aos produtos nacionais frente ao comércio 



exterior (na imunidade dos produtos industrializados destinados à exportação), 
para reduzir o custo de insumos básicos, como o combustível e a energia 
elétrica, que repercutem em cadeia nos agentes industriais e de comércio (na 
imunidade das operações interestaduais)...” (in Direito Tributário Brasileiro, 
Aliomar Baleeiro, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2001, p. 521). 

 
Vejamos, então: Segundo Pontes de Miranda, as imunidades retiram a 

competência para impor tributos; para Aliomar Baleeiro, elas são normas 
taxativamente proibitivas de decretação de impostos; para Ulhôa Canto, ela 
impossibilita a incidência do tributo. Os ilustres doutrinadores demonstram 
perfeita consonância quanto à finalidade primordial das imunidades 
constitucionais, ou seja, a denegação do poder para tributar. Por último, Misabel 
Derzi, além de pronunciar-se na mesma linha de raciocínio, ainda enfatiza a 
inquestionável legitimidade das imunidades constitucionais na ordem jurídica 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 – AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS 
 
 Os Tribunais Superiores, entretanto, vêm entendendo de forma diferente, 
conforme decisões a seguir: 
 
 Superior Tribunal de Justiça: “É devido o ICMS na aquisição de 
combustíveis e lubrificantes, quando se tratar de consumidor final, que adquire 
para o seu consumo, produtos em outros Estados da Federação. Imunidade 
Tributária não reconhecida.” (Recurso em Mandado de Segurança nº 6.174/MG, 
Primeira Turma, Rel. Min. José de Jesus Filho, unânime, in DJ Seção I, de 27-
11-95, pp. 40.848/9). 
 
 A decisão baseou-se, equivocadamente, na adoção de alíquota 
interestadual para destinatário contribuinte do imposto, e na premissa de que não 
teria sido intenção do legislador imunizar definitivamente as operações com 
consumidor final, em atendimento ao princípio isonômico. A posição adotada por 
Misabel Derzi, transcrita no item 11 a seguir, bem demonstra tal equívoco. 
 
 Supremo Tribunal Federal: “Concluindo o julgamento do recurso 
extraordinário (v. Informativo 177), o Tribunal, por maioria, decidiu que é 
legítima a incidência do ICMS sobre operação de compra de combustível, em 
outro Estado, por empresa, para uso próprio. Considerando-se que a imunidade 
tributária prevista no art. 155, parágrafo 2º, X, b, da CF – que exclui da 
incidência do ICMS as operações que destinem a outros estados combustíveis 
derivados de petróleo – não beneficia o consumidor, mas sim o Estado 
destinatário, ao qual cabe todo o ICMS incidente sobre o produto. Salientou-se 
ainda que o objetivo na norma é beneficiar os estados consumidores em 
detrimento dos estados produtores, dada a circunstâncias de ser grande o 
número daqueles e poucos o número destes, cuja compensação se dá de acordo 
com o art. 20, parágrafo 1º da CF. (`Parágrafo1º: É assegurada, nos termos da 
lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração`). Vencido o Min. Marco Aurélio, que dava 
provimento ao recurso do contribuinte, por entender que o art. 155, & 2º, X, b, 
da CF, dispõe que não incidirá o ICMS sobre operações que destinem petróleo a 
outros estados, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados.” (RE 109.088-SP – Rel. Min. Ilmar Galvão – j. 17.5.2000). 
 
 Incorre esta decisão em equívoco semelhante àquele acima mencionado. 
 
 



 
 
 
11 – POSICIONAMENTO DE DOUTRINADORES, NO QUE SE REFERE 
À IMUNIDADE SOB ANÁLISE 
 
 JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO: “A Lei Complementar 87/96 
procura afastar do âmbito da imunidade ‘a entrada, no território do Estado 
destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia elétrica quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 
interestaduais...’ (art. 2º, parágrafo 1º, III). 
 
 Esse preceito – que elimina parcialmente a total desoneração tributária 
em operações interestaduais com as aludidas mercadorias – foi analisado em 
tópico especifico (capítulo 1, item 1.18) – chegando-se à conclusão de que 
padece de vício de inconstitucionalidade, razão pela qual continua subsumindo-
se à moldura normativa constitucional” (in ICMS Teoria e Prática, 4ª Edição, 
São Paulo, Ed. Dialética, 2000, p. 309). 
 
 AROLDO GOMES DE MATTOS: “1ª) A CF/88 imunizou objetivamente 
do ICMS as operações interestaduais com petróleo, seus derivados e energia 
elétrica (art. 155, parágrafo 2º, inc. X, letra `b`), sem fazer quaisquer restrições; 
2ª) as normas introduzidas apela LC nº 87/96, modificadas pela LC nº 102/2000, 
dispondo em tema de imunidade sobre contribuinte (art. 4º, inc. IV), substituição 
tributária (art. 9º) e fato gerador (art. 12º, inc. XII) são manifestamente 
inconstitucionais, por desbordarem da regra matriz; 3º) as decisões do STJ e do 
STF, proferidas em sentido contrário, excepcionaram as operações 
interestaduais com consumidor final à inteira revelia do Texto Supremo, como se 
fosse legislador positivo, razão pela qual merecem, data vênia, ser revistas em 
futuros julgamentos; 4º) equivocou-se, realmente, o constituinte originário ao 
não estipular essa desoneração, mas sua corrigenda compete exclusivamente ao 
contribuinte derivado, jamais ao Poder Judiciário, como se intui postulados da 
Carta Magna. 
 
 Esse é o nosso entendimento sobre essa procelosa questão, s.m.j., 
lembrando aqui as palavras candentes de Ruy Barbosa no sentido de que, fora 
do direito não há salvação” (in O ICMS e a LC 102, Vários Auditores, 
Coordenação de Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo, Ed. Dialética, 2000, p. 18). 
 
 PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: “... parece-nos evidente que 
se está tomando o ato de consumo e não uma operação de circulação da 
mercadoria como fato gerador. Afigura-se evidente que a ‘entrada’, seja no 
território do Estado ou no estabelecimento adquirente, é parte integrante ou 
momento incindível da operação interestadual. Em suma, persiste a nossa 
convicção de que não existe, nesses casos, uma operação de circulação interna 
que legitime a incidência a favor do Estado onde se dá o consumo. Parece-nos, 



na esteira de doutas lições acima transcritas, que só uma emenda constitucional 
supriria a lacuna” (in O ICMS e a LC 102, Vários Autores, Coordenação de 
Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo, Ed. Didática, 2000, p. 172). 
 ZELMO DENARI: “a – a imunidade tributária do ICMS, relativa aos 
derivados de petróleo e à energia elétrica, é restrita ás operações interestaduais 
entre estados produtores e destinatários desses produtos, por força do disposto 
no art. 155, parágrafo 2º, b, da CF; b – a contrário sensu, o imposto incide 
sobre as operações internas ativadas pelos Estados produtores e receptores do 
produto; c – distinta norma geral tributária, prevista no art. 2º, parágrafo 1º, III, 
da Lei Complementar nº 87/96, dispõe que o ICMS incide sobre a entrada de 
derivados de petróleo e energia elétrica nos Estados importadores desses 
produtos, quando destinados a consumidor final. 
 
 Por sua vez, aplicando-se à espécie os postulados da doutrina da 
interpretação econômica, as conclusões são as seguintes: a – a imunidade fiscal 
do ICMS nas remessas de derivados de petróleo e energia elétrica beneficia os 
estados importadores em detrimento dos estados exportadores, pois gera 
recepção integral do ICMS nas operações internas e não apenas o seu valor 
agregado; b – tratando-se de remessa a consumidores finais sediados em outras 
unidades da federação, o preceito imunitório não prevalece, pois se o produto 
não se destina à comercialização ou industrialização, sua transferência não gera 
receita no estado de destino, sendo legítima a cobrança do ICMS no destino, sob 
pena de séria ofensa ao princípio da isonomia tributária” (in O ICMS e a LC 
102, Vários Autores, Coordenação de Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo, Ed. 
Dialética, 2000, p. 246). 
 
 SACHA CALMON NAVARRO COELHO: “...A título de regular a 
limitação ao poder de tributar, tal é a imunidade constitucional, o legislador da 
lei complementar presume que o constituinte disse menos do que quis dizer e 
instaura a imposição tributária onde há vedação de incidência, clara e 
inequívoca. A solução da lei complementar é plausível, mas só pode ser feita por 
emenda constitucional. Se o judiciário condescender com essa violência, estará 
derruindo todo o arcabouço constitucional, pondo em risco a sua, dela, 
superioridade, imperatividade e intangibilidade.” (IN ICMS – Imunidade das 
Operações interestaduais com Petróleo e seus Derivados, Combustíveis Líquidos 
e Gasosos – a Irrelevância na Espécie do Conceito de Consumidor Final”, in O 
ICMS e a LC 87/96, Ed. Didática, São Paulo, 1997, p. 125). 
 
 MISABEL DERZI: “É irrefutável que a Constituição Federal concedeu 
de forma ampla, incondicional e ilimitada, sem qualquer discriminação ou 
restrição, imunidade às operações interestaduais de circulação de petróleo, seus 
derivados e energia elétrica. Não obstante, os Estados não produtores de 
petróleo, inconformados com a evasão de receita, têm procurado restringir o 
sentido da regra imunitória do art. 155, parágrafo 3º apenas às operações 
interestaduais realizadas entre contribuintes do ICMS. 
 



 É inegável também que onde a Constituição quis estabelecer a diferença 
entre operações interestaduais entre contribuintes e entre consumidores finais, 
ela o fez no art. 155 & 2º, VII, a e b, para dizer que será adotada: ‘a) a alíquota 
interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; b) a alíquota 
interna, quando o destinatário não for contribuinte dele’. 
 
 E a Constituição ainda acrescenta: ‘VIII – Na hipótese da alínea a do 
inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário a diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual”. 
 
 Mas os pressupostos de ambos os dispositivos são exatamente opostos. 
Um está voltado à proibição de tributar; o outro, ao contrário, atribui o poder 
de tributar. Portanto, não tem sentido usar de uma discriminação feita para 
tributar – que alíquota aplicar corretamente e a quem destinar a arrecadação 
diferencial   – a uma outra regra cujos pressupostos são opostos, pois denega 
competência para tributar, em caráter amplo e absoluto, as mercadorias 
imunes” (in Direito Tributário Brasileiro, Aliomar Baleeiro, Ed. Forense, 2001, 
pp. 398 e 399). 
 
 A julgar pelas opiniões dos doutos juristas citados, com a estranha 
exceção de Zelmo Denari, salta aos olhos a flagrante inconstitucionalidade do 
diploma legal que motivou a elaboração do presente trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12 – CONCLUSÕES 
 
 As regras-matrizes dos tributos, que foram traçadas pela Constituição 
Federal sob estrita observância dos princípios informadores e estruturadores de 
nosso ordenamento jurídico, não podem ser alteradas pela lei complementar. A 
esta foi destinada uma função meramente declaratória, podendo, quando muito, 
sistematizar os princípios e normas constitucionais que regulam a tributação, 
orientando os legisladores ordinários no processo de instituição de tributos, 
facilitando a compreensão e a aplicação das normas constitucionais pertinentes. 
 
 Não pode a lei complementar buscar nela própria seu fundamento de 
validade; somente pode criar efeitos jurídicos se observar fielmente sua posição 
dentro da “pirâmide jurídica”, em cuja cúspide estão as normas constitucionais, 
notadamente aquelas que assumem a natureza de princípios norteadores da 
legislação infraconstitucional. Se a imunidade em questão é denegatória de poder 
para tributar, os entes tributantes não podem recorrer ao uso de lei complementar 
para determinar a incidência de tributos. 
 
 Revela-se assim bastante nítida a exorbitância da Lei Complementar que, 
na prática, impôs a incidência, contrariando expressa vedação constitucional. 
Tem a lei complementar por finalidades esclarecer e completar, no caso das 
limitações constitucionais, facilitando a aplicação e execução dos dispositivos 
regulados, e não decretar tributos, salvo exceções expressamente previstas na 
própria Constituição, conforme nos ensina Aliomar Baleeiro. 
 
 A opção pela emenda constitucional seria a forma adequada para se 
proceder às alterações pretendidas, dado o seu posicionamento no sistema 
jurídico. Pode-se argumentar, em sentido contrário, dificuldades políticas para 
sua aprovação, devido ao quorum mais qualificado a que é submetida. 
Entretanto, é razoável supor que, se houve quorum para aprovação da lei 
complementar, também haveria para a aprovação da emenda, sem maiores 
delongas. 
 
 Os mais renitentes defensores da improvisação e do erro podem 
argumentar que o STF vem adotando posição favorável à incidência do ICMS 
nas operações aqui analisadas, mas esquecem que a composição do tribunal pode 
ser alterada. Ministros que dêem a devida atenção à unidade da ordem jurídica e 
à observância dos princípios constitucionais podem adotar posição diferente, 
resultando para os estados o ônus da repetição do indébito. 
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