
 

 

 

 

 

 

    

 

       “Somos um planeta vivo, somos um grande barco 

navegando ao redor de um sol incandescente no universo. Mas 

cada um de nós é um barco em si mesmo, um barco carregado 

de genes navegando pela vida. Se conseguirmos levar esta 

carga ao porto mais próximo, nossa vida não terá sido em vão”. 

                                                                                Jostein Gaarder 
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Prólogo 

 

 

 

       

 

           O direito é uma ciência jurídica que está em constante mutação. 

Nela, novas teorias estão sempre a surgir com novas argumentações e 

explicações contestando afirmativas existentes. Este trabalho, que ora 

lhes apresento, não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas, 

colaborar de forma breve para um melhor entendimento. Trás a baila uma 

discussão sobre   as inconstitucionalidades contidas na legislação 

infraconstitucional, em relação as vedações ao aproveitamento do crédito 

fiscal,  cometidas, suponhamos, com o objetivo de melhorar a 

performance do erário público. 

 

         No desenvolvimento deste trabalho, primeiro fazemos uma breve 

síntese da história das Constituições brasileiras, objetivando relembrar 

passagens importantes da nossa conturbada  história constitucional. Os 

capítulos que se seguem, antes de atingirmos o assunto objeto deste 

estudo, visam passar noções jurídicas de direito tributário com o intuito de 

facilitar o entendimento da matéria a ser apresentada. 
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1 – Constituições Brasileiras (breve síntese         

histórica) 

 

 

       Em 3 de maio de 1823 reuniu-se a Assembléia Constituinte para 

elaborar a 1ª Constituição Brasileira. Desde a instalação que D. Pedro I a 

olhava com desconfianças. E, por esta contrapor-se aos interesses do 

monarca, este termina por dissolvê-la, justificando que desejava uma 

constituição “duplicadamente mais liberal” . Sob este argumento, convoca 

o Conselho de Estado e encarrega-o de elaborar uma Constituição, a 

qual, depois de pronta, foi outorgada pelo imperador, em 25 de março de 

1824, que denominou-se de Constituição do Império do Brasil. Esta  

constituição estabelecia um governo monárquico,  hereditário, 

constitucional e representativo. 

 

       Esta carta tinha, entre outras características, um sistema baseado em 

eleições indiretas e censitárias. Para votar e ser votado apontava 

requisitos quanto a renda. 
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       A marca mais característica desta constituição foi a instituição de um 

quarto poder, o Moderador, ao lado do executivo, legislativo e judiciário. O 

poder Moderador era exclusivo do Monarca e por ele controlava a 

organização política do Brasil. Utilizando-se deste poder D. Pedro 

aprovava ou não as decisões da Assembléia Geral, além de convocar ou 

dissolver a Câmara dos Deputados. Concentrava, desta forma, um poder 

sem paralelo, o que demonstrava o caráter centralizador e autoritário da 

organização política do império do Brasil. 

 

       Com a proclamação da República foi elaborada uma 2ª Constituição 

brasileira, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Era uma constituição 

presidencialista, democrática e de espírito liberal. 

 

       Em 10 de novembro de 1933, foi instalada uma Assembléia 

Constituinte que passou a discutir um anteprojeto constitucional 

apresentado por uma comissão especialmente designada e a 16 de julho 

de 1934, foi aprovada a nova Constituição, 3ª do Brasil e 2ª da República. 

Tinha como traços marcantes a eleição indireta do Presidente da 

República, extinguiu a figura do vice-presidente da república e instituía a 

figura jurídica do “mandado de segurança”, o qual poderia dispor qualquer 

cidadão para defesa  de direito certo e incontestável, ameaçado por ato 

manifestamente ilegal. A vigência desta Constituição foi curta, pois, em 

1935 seus efeitos foram suspensos em razão do estado de “sítio” então 

decretado. 

 

       Em 1937 uma nova constituição era elaborada. Redigida pelo 

ministro Francisco Campos, e apresentada em 10 de novembro de  1937. 

Era uma constituição autoritária que enfeixava nas mãos do futuro ditador 

uma enorme soma de poder. Tinha poderes até para dissolver o 

Congresso Nacional. Nunca na história republicana alguém  obtivera tanto 

poder.  

 

      Em 02 de dezembro de 1945, elege-se  uma nova assembléia 

constituinte que iria promulgar a constituição de 1946. Esta constituição é 
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a formulação jurídica natural das novas condições políticas e sociais 

geradas em nosso pais, pela segunda guerra mundial. O conflito 

terminara em 1945; soldados brasileiros haviam tombado em defesa da 

democracia e da liberdade contra governos totalitários e Vargas fora 

afastado do poder. Promulgada em 18 de setembro de 1946, refletia o 

espírito liberal e democrático então vigente e apresentou-se na mesma 

linha jurídica da Constituição de 1891. 

 

     Com a implantação de um sistema ditatorial, gerado com o golpe de 31 

de março de 1964, fez-se necessário a elaboração de uma nova 

constituição, e a 24 de janeiro de 1967 era promulgada uma nova carta 

magna que ampliava bastante a esfera do poder executivo. Em 31 de 

agosto de 1969, o então presidente da República, atingido por uma grave 

enfermidade, era afastado do poder e o país passou a ser governado por 

uma junta governativa de ministros militares que empreendeu diversas 

emendas a constituição de 1967, delas resultando um novo texto que 

passou a vigorar em 30 de outubro de 1969. 

 

     A Constituição que está a viger hodiernamente é a de 1988, 

promulgada em 05 de outubro de 1988. É uma Constituição moderna, de 

espírito liberal fundada na harmonia social e comprometida com a solução 

pacífica das controvérsias. É a 7ª Constituição brasileira e 6ª da 

República Federativa do Brasil. 

 

       Esta Constituição contém muitos avanços no campo social, político e 

econômico. Entre eles merece destaque a criação de duas figuras 

jurídicas de grande importância para os cidadãos,  para as garantias e 

direitos, expressos na carta maior, principalmente no art. 5º. São eles: a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandato de 

injunção. O primeiro, reside na ação negativa da autoridade, ou seja, 

quando esta, ou qualquer órgão público, por inércia ou silêncio, deixa de 

praticar, ou pratica apenas em parte, ato exigido pela Constituição. Já o 

mandato de injunção, visa impedir as omissões do legislativo, que ao não 

elaborar normas regulamentadoras, prejudiquem o exercício, por parte 
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dos cidadãos, dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nestes casos 

caberá a parte prejudicada, provocar o judiciário para que este autorize o 

pleno gozo dos direitos e liberdades aviltados. 

 

 

 

2 – Noções de República e Federação 

 

 

          República é o tipo de governo, fundado na igualdade formal das 

pessoas, em que os detentores do poder político exercem-no em caráter 

eletivo, representativo, transitório e com responsabilidade. Ao lado da 

monarquia, da ditadura, etc., a República é um dos meios que o homem 

concebeu para governar os povos. Nas monarquias o poder é conferido a 

uma só pessoa enquanto que na República, a coletividade ou grupo de 

pessoas age em nome dos eleitores, o povo, este o verdadeiro detentor 

do poder político, que elege seus representantes para um mandato eletivo 

de tempo pré-determinado. Numa verdadeira República não pode haver 

distinção entre nobres e plebeus, entre grandes e pequenos, entre ricos e 

pobres.  A noção de República não se coaduna com os privilégios de 

nascimento e os foros de nobreza, nem muito menos aceita a diversidade 

de leis aplicáveis a casos substancialmente iguais. 

 

            Aceitando que todos os homens, indistintamente, possuem 

condições de pretender os mesmos direitos políticos, a República, impõe 

o Princípio da Igualdade, como fulcro da organização política. Numa 

República todos os cidadãos  são iguais perante a lei, sem distinção de 

condição pessoal ou social. 

 

            A origem popular do poder está proclamado no art. 1º, parágrafo 

único,  Constituição  Federal, que cria entre nós  a “democracia 



 8 

representativa” --“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

seus representantes ou diretamente, nos termos desta Constituição” . 

       

          O “caput” do mesmo artigo da Constituição Federal define que o 

Brasil é uma República Federativa, “formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, (...)”.   Federação é a forma de 

Estado, onde os diversos Estados-membros participantes, abrem mão da 

sua soberania em  prol da união de todos. Numa Federação, a União, os 

Estados membros e o Distrito Federal, estão em pé de igualdade, 

ocupando o mesmo nível hierárquico atuando em campos de ação 

próprios definidos nas competências que lhes são atribuídas no texto 

supremo. 

 

          No plano internacional, quem representa a Nação Brasileira é a 

União, e neste caso, reveste-se de soberania e situa-se em iguadade de 

importância perante outros Estados estrangeiros. Os Estados membros 

não possuem personalidade internacional, revestem-se de autonomia 

interna podendo administrar e legislar livremente dentro do campo das 

competências que lhes foram atribuídas na Constituição Federal. Esta 

autonomia vem estabelecida no art. 25 do texto supremo que estipula: 

“organizam-se e regem-se pelas Constituições e Leis que adotarem” e 

reserva-lhes em seu § 1º as competências legislativas não previstas para 

a União, os Municípios e o Distrito Federal, é a chamada competência 

residual. 

 

          A forma Federativa  é cláusula pétrea  da Constituição Federal, não 

podendo ser objeto de emenda constitucional, pois assim estatuí em seu 

art. 60, §4º, inciso I: 

 

       “Art. 60 A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta: 

 

(...) 
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§4º - Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir: 

 

I – a forma federativa de Estado”         

 

          Abaixo transcrevemos uma definição de Federação feita pelo 

professor Roque Carrazza:  

 

        “De qualquer modo, podemos dizer que Federação 

(de foedus, foedoris, aliança, pacto) é uma associação, 

uma união institucional de Estados, qua dá lugar a um 

novo Estado (o Estado Federal), diverso dos que dele 

participam (Estados-membros). Nela os Estados 

federados, sem perderem suas personalidades, despem-

se de algumas tantas prerrogativas, em benefício da 

União de Estados. A mais relevante delas é a soberania.”   

(In Curso de Direito Constitucional Tributário, 14ª edição, 

São Paulo, Malheiros, 2000, pag. 89).                            

 

 

3 – Evolução do processo de elaboração 

legislativa (Princípio da Legalidade)  

 

 

           O processo de elaboração legislativa, da forma como conhecemos 

hodiernamente, é resultado de uma longa e conflitante evolução na 

relação do Estado-cidadão e representa uma verdadeira vitória da 

sociedade na participação, na elaboração das ordens que o monarca 

pretendia impor aos súditos, especialmente no que tange ao sistema de 

tributação. 

 

         No passado, quando da existência da forma absolutista de Estado, 

concentrava por sua natureza, na pessoa do governante, a instituição dos 
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tributos fazia-se por uma simples e unilateral liberalidade, onde somente 

considerava a “necessidade” de instituição da exação para suprir os 

déficits  estatais. Instituído o gravame, utilizava o estado de todas as 

formas violentas que conhecia e dispunha para a realização da 

arrecadação. Essa forma “legislativa” foi chamada pela doutrina de 

“sistema autocrático”, sendo observadas notadamente nos Estado 

absolutos e nos sistemas ditatoriais. 

 

       O professor Renato Ferrari, tratando da inexistência de observância 

dos preceitos do princípio da legalidade nos sistemas autocráticos, 

ressalta: 

 

                         

           “A autocracia é a forma pela qual o governo se exerce 

pela própria vontade do governante, independentemente da 

vontade dos governados. Ela se despoja do princípio da 

legalidade, por não se sujeitar o governante aos limites e ao 

cumprimento da lei. E caracteriza-se pela concentração do 

poder na pessoa do governante e pela negação dos diretos 

públicos subjetivos dos governados. Na síntese de Hans 

Kelsen, não há participação dos governados na formação do 

governo e nas regras de direito. Conheceram-na a 

Antigüidade Clássica, com a tirania dos Estados Helênicos  

e o cesarismo da Roma Imperial; a Idade Média, com as 

monarquias absolutas; e o nosso século, com o comunismo 

russo, o fascismo italiano e o nacional-socilalismo 

germânico. Esta forma de governo pode assumir  múltiplas 

feições, como exemplificam a monocracia, governo de um; a 

oligarquia, governo de poucos ou de uma família ou um 

partido; a plutocracia, governo dos ricos”. (In Em busca da 

paz tributária, São Paulo, Melhoramentos, 1996,  pag. 52). 
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       Com o advento do estado tipicamente absolutista no ocidente 

europeu, surgiu a máxima francesa, “o que quer o rei, assim quer a lei”, 

que associada  a teoria do poder divino dos reis, servia de fundamento 

para os desmandos e abusos dos governantes. 

 

        Observou-se ao longo da história das civilizações várias formas 

democráticas de governo (cidades-estado gregas, república romana, etc.). 

Foi com a revolução francesa que se institucionalizou o chamado princípio 

democrático que representava o anseio dos governados na participação 

das decisões políticas do estado, que a partir de então, deixava de ser 

denominado estado absolutista para, adotando a teoria da separação dos 

poderes, divulgada por Montesquieu, passar a denominar-se estado 

democrático. 

 

         Salientamos que o desenvolvimento estatal não se deu tão 

imediatamente e seqüencialmente, e, no que tange a tributação, já, desde 

a Magna Carta de 1215, pretendia-se exigir uma certa concordância dos 

súditos na instituição dos impostos. No entanto, essa concordância nem 

de longe pode ser comparada com o processo democrático de elaboração 

legislativa, haja vista que  representava tão somente o descontentamento 

da nobreza em face do despotismo da coroa, sendo que como nos mostra 

a história, esses preceitos não foram tão obedecidos ou acatados pelo 

monarca,  transformando aquilo que muitos indicam, até mesmo de forma 

desavisada, como a face primária e essencial do princípio da legalidade, 

em simples letra morta. 

 

       O sistema democrático de elaboração legislativa, foi amplamente 

aceito e difundido nos Estados democráticos que se instituíram a partir do 

século XVIII, representando hodiernamente, a regra geral dos sistemas 

políticos. Nele, a participação popular, seja direta ou por meio de 

representantes, tornou-se condição sine qua non para a validade dos atos 

praticados pelos governantes. 
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          A partir de então, a lei deixou de apresentar-se como vontade 

suprema do monarca para fundar-se na vontade popular, que de acordo 

com os teóricos  clássicos do contratualismo, é superior e anterior  

àquela, devendo, portanto, ser por isso respeitada e observada, sob pena 

de completa destruição do pacto social. 

 

        Sob essa égide se estruturou o sistema do estado democrático que 

vivemos hoje. A participação, direta ou indiretamente, dos súditos nas 

decisões políticas do governante, que se faz por meio do poder 

legislativo, consagra-se de forma definitiva o princípio da legalidade, 

segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 

senão em virtude da lei”. Demonstrou-se essencial para a sobrevivência 

do estado como mantenedor da ordem pública, transformando a relação 

Estado-cidadão, que até então era uma relação de poder, em uma 

relação tipicamente jurídica, uma verdadeira relação de direito. 

 

         A lei é o instrumento da vontade popular, da  qual extrai seu 

verdadeiro fundamento e legitimidade. É o instrumento de garantia da 

sociedade contra os abusos dos governantes que não mais poderiam ao 

seu alvedrio instituir tributos sem a observância do devido processo de 

elaboração legislativa,  parte integrante de um dos princípios maiores do 

ordenamento jurídico consubstanciado no Princípio da Legalidade. 

 

 

4 – Hierarquia das normas jurídicas 

 

 

       O arcabouço jurídico brasileiro é formado por um conjunto de normas, 

dispostas hierarquicamente, que no mundo do direito convencionou-se 

retratar esse escalonamento através de um simbolismo denominado de 

pirâmide jurídica. Esta é formada desde as normas inferiores, criadas por 

particulares, os contratos, até as constitucionais. Nela a juridicidade de 

cada norma é extraída da juridicidade daquela que a suspende. Buscam, 
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as normas inferiores, validade nas normas que lhe são superiores e, 

assim, sucessivamente, até as normas constitucionais. O fundamento de 

validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma outra norma. 

 

      As normas subordinadas devem harmonizar-se com as superiores, 

sob pena de deixarem de ter validade no ordenamento jurídico. Uma 

norma jurídica considerada inválida, não poderá produzir efeitos de 

direito, simplesmente porque não existe, na acepção jurídica. O decreto 

deve buscar fundamentos de validade na lei, esta por sua vez, o buscará 

na Constituição Federal, que é o estatuto supremo. Se o decreto 

contrariar a lei, estará fora da pirâmide jurídica, a ninguém podendo 

obrigar, o mesmo se dirá da lei em relação a Constituição. Havendo 

conflito de normas de hierarquia diversa, prevalecerá a de hierarquia 

superior, isto porque, à outra, exatamente por contraria-la, faltará 

validade. 

 

      Sintetizando, o direito positivo caracteriza-se pela estrutura 

escalonada, onde a Constituição possuí a suprema hierarquia. É uma lei 

soberana superior. No topo da pirâmide jurídica estão as normas 

constitucionais. São elas que dão fundamento de validade a todas as 

manifestações normativas do estado. Nenhum ato infraconstitucional 

pode subsistir se, direta ou indiretamente, afrontar seus superiores 

ditames.  

 

      A Constituição é o fundamento último da ordem jurídica, num Estado-

de-direito, é a lei máxima, que submete todos os cidadãos e os próprios 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ou seja, é a base das 

atividades estatais. É ela que define a vida pública, que elenca os direitos 

individuais, coletivos, difusos e suas garantias. 

      

      Nas Constituições rígidas, como a brasileira, as normas 

constitucionais legitimam toda a ordem jurídica. As Leis, os atos 

administrativos, as sentenças, valem, em última análise, enquanto 

desdobram mandamentos constitucionais.  A constituição não é um mero 
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escrito de normas, a serem atendidas ou não, mas um conjunto supremo 

que deve ser, incondicionalmente, observado por todos. É por esta força 

jurídica ampliada, que as normas constitucionais possuem um âmbito de 

validade superior ao das demais normas jurídicas. Estas operam efeitos 

exatamente na medida em que guardam conformidade com aquelas. As 

normas legais ou infralegais devem executar os preceitos constitucionais, 

sendo porisso que a carta  magna é tida como a matriz de todas as 

manifestações normativas estatais. 

      

         É na constituição que, em última análise, devem ser buscadas as 

soluções para os mais graves problemas jurídicos. Como as normas 

jurídicas sempre encontram seu fundamento de validade no nível 

superior, elas convergem para a Constituição, que ocupa o nível mais alto 

da pirâmide jurídica, legitima toda a legislação infraconstitucional que dela 

deriva. É ela que indica quem detém os poderes estatais, quais são esses 

poderes, como devem ser exercidos e quais os direitos e garantias que as 

pessoas têm em relação a eles. Quando há descompasso entre uma 

norma inferior (lei, decreto, portaria, etc.) e a Constituição, diz-se que 

aquela está eivada de “inconstitucionalidade”. A inconstitucionalidade 

pode ser material ou formal. Material, quando o conteúdo da norma 

inferior é incompatível com regra ou princípio constitucional. E formal, 

quando a norma inferior é editada por autoridade, órgão ou pessoa 

incompetente ou sem a observância dos procedimentos adequados (nos 

termos da constituição).  

 

         A constituição brasileira possuí expressivo número de artigos que 

tratam de tributos. O legislador pátrio forjou um sistema tributário rígido de 

distribuição de competência, onde descreve exaustivamente a atuação de 

cada pessoa política na área tributária. Desse modo, os entes políticos só 

podem atuar dentro dos estritos termos de competência tributária que lhes 

foi delineada pela constituição brasileira. 

 

         Corroborando as palavras acima, transcrevemos citação de Maria 

Helena Diniz, lembrada por Julio de Castilhos Ferreira: 
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       “É da essência da Constituição ser limitadora dos 

poderes públicos, que não podem agir senão de acordo 

com ela.  As normas constitucionais restringem a sua 

órbita de ação. Essa possibilidade de limitação jurídica é 

mais evidente no regime de Constituição rígida. 

 

        (...) 

 

        “Nenhuma norma,  seja de direito público, seja de 

direito privado, pode contrariar o comando constitucional, 

sob pena de ser decretada sua inconstitucionalidade pelo 

Poder Judiciário. As normas constitucionais são 

supremas, a elas todas devem adequar-se.” (In ICMS: 

fato gerador e não-cumulatividade, São Paulo, Revista de 

Estudos Tributários nº 15, 2000, pag. 148). 

      

 

 

 

5 – Segurança jurídica 

 

 

       O princípio da Segurança Jurídica é de grande importância, 

informativo da ordem pública, onde a instituição tributária encontra-se 

vinculada ao respeito das garantias individuais e da certeza do 

procedimento adotado. A norma de imposição tributária deve ser certa, 

impedindo as surpresas e os desmandos por parte do ente público, 

garantindo, sempre que possível, a maior certeza dos seus limites 

impositivos contra os cidadãos. 

 

       Há no sistema jurídico um escalonamento de normas, que impõe 

para a validade de uma norma a existência de outra que lhe confira 
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validade, que fundamente sua existência. Essa escalada de competências 

interrompe-se  na chamada “norma hipotética fundamental”, que não pode 

ser posta, uma vez que para tanto necessitaria de uma norma superior 

que conferisse validade para sua positivação, sendo portanto suposta. 

 

     A ordem jurídica é um sistema idealizado em forma de pirâmide 

normativa, onde as normas constitucionais encontram-se no topo, no mais 

alto nível positivado, sendo seguida pelos atos normativos. Dessa 

ordenação é regra que uma norma inferior não pode modificar ou revogar 

uma norma de escalão superior (este tópico foi minudentemente 

explicado no capítulo 4 deste trabalho) . 

 

     A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal têm 

competência para criar tributos. Mas, para que o contribuinte não fique a 

mercê do arbítrio dessas pessoas políticas, ela deve desenvolver-se 

dentro de certos paradigmas, que nossa Constituição Federal 

minuciosamente traçou. 

 

     Deve haver rigidez no processo de elaboração legislativa como 

realização do preceito da Segurança Jurídica. A rigidez tem por objetivo 

dificultar a modificação do ato normativo por outros. O objetivo não é 

torna-lo imutável, mas cada vez mais seguro, impedindo-se que 

determinadas deliberações sejam alteradas  ou destruídas por minorias 

que não representem a verdadeira vontade popular. Para tanto, a 

aprovação de certas matérias é exigível quorum especial com maioria 

qualificada. 

 

      Nesse sentido destacamos o pronunciamento do mestre Antônio 

Carrazza, para quem: 

 

        “No Estado de Direito, pelo contrario, os governantes 

(tanto quanto os governados) sujeitam-se ao império da lei. 

Nele o Poder Público age secundum legem e, em suas 

relações com os governados, submete-se a um regime de 
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direito , vale dizer, pauta sua conduta por meio de regras 

que, com outorgarem e garantirem os chamados direitos 

individuais, apontam os meios que ele poderá validamente 

empregar para a consecução de seus fins. 

 

             “Este entendimento é endossado por Oreste 

Ranelletti, que define o Estado de Direito como “aquele que 

disciplina com regras jurídicas, na medida do possível, sua 

própria organização e atividade nas relações com os 

cidadãos e assegura, também através do Direito, a atuação 

em relação a si próprio, mediante institutos jurídicos 

adequados”. 

          Normalmente, o Estado de Direito é confundido com 

o Estado Constitucional. Num sentido rigorosamente 

técnico, porém, esta superposição é equivocada. 

 

        “ De efeito, nos Estados simplesmente de Direito, os 

atos do Executivo e do Judiciário estão submetidos ao 

princípio da legalidade e, nesta medida, não se encontram 

à mercê do soberano (como nos Estado Absolutos). O 

Legislativo, porém, é livre para atuar, já que este princípio 

não pode ser aplicado, obviamente, à legislação. É por isto, 

aliás, que alguém já disse que, em tais Estados, o 

absolutismo do Príncipe é substituído pelo absolutismo do 

Legislativo.   

 

          “Diferentemente, nos  Estados Constitucionais, a 

Constituição, Lei das Leis, é o fundamento de validade de 

toda a ordem  jurídica nacional, disciplinando a atuação 

não só dos Poderes Executivo e Judiciário, senão, também, 

do Poder Legislativo”.  (In Curso de Direito Constitucional 

Tributário, 14ª edição, São Paulo, Malheiros, 2000, pag. 

272). 
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       O Estado ao exercer a tributação deve observar os limites que a 

ordem constitucional lhe impôs , inclusive no que atina com os direitos 

subjetivos públicos das pessoas. 

 

       O princípio da Segurança Jurídica tem por objetivo promover a boa 

elaboração e aplicação das leis e dispositivos infralegais, com o objetivo 

de não trazer instabilidade e inquietações na sociedade. 

 

       Esta posição é tratada de forma arguta pelo emérito jurista Roque 

Carrazza: 

 

            “Muito bem, o Direito, com sua positividade, confere  

segurança às pessoas, isto é, “cria condições de certeza e 

igualdade que habilitam o cidadão a sentir-se senhor de 

seus próprios atos e dos atos dos outros. 

 

            “Portanto, a certeza e a igualdade são 

indispensáveis à obtenção da tão almejada segurança 

jurídica. 

 

           “Com efeito, uma das funções mais relevantes do 

Direito é “conferir certeza à incerteza das relações sociais” 

(Becker), subtraindo do campo de atuação do Estado e dos 

particulares qualquer resquício  de arbítrio. Como o direito 

é a “imputação de efeitos a determinados fatos” (Kelsen), 

cada pessoa tem elementos para conhecer previamente as 

conseqüências de seus atos”. (In Curso de Direito 

Constitucional Ttributário, 14ª edição, São Paulo, 

Malheiros, 2000, pag. 298). 

 

 

     Segundo o professor Carrazza, na tributação tais objetivos são 

alcançados quando a lei traça uma ação tipo, princípio da tipicidade 
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tributária, que descreve o fato gerador, que acontece no mundo 

fenoménico, fará nascer o tributo. 

 

      A Segurança Jurídica, com o seu corolário de proteção e confiança, 

leva ao princípio da tipicidade tributária, onde o tributo para ser exigido 

deve estar perfeitamente enquadrado na situação abstrata prevista na lei, 

evitando-se, desta forma, arbitrariedades. 

 

      Esta idéia vem acentuada por Sacha Calmon Coelho, citado por 

Roque Carrazza: 

 

         “(...)  para quem o fato gerador in abstracto (hipótese 

de incidência) deve “(...) ser minuciosamente descrito 

(princípio de especificação) para evitar ao intérprete ou ao 

aplicador da lei entendimentos dilargados ou contraditórios 

a seu respeito, gerando insegurança e incerteza para o 

contribuinte” 

 

E conclui o mestre Carrazza: 

 

          “Mas, a lei tributária, além de descrever 

minudentemente a hipótese de incidência do tributo, 

precisa prever as ações concretas que o Fisco deverá 

realizar para arrecada-lo. 

 

(...) 

 

           “Portanto, não querendo insistir no óbvio, temos que, 

para que nasça o tributo, deve um fato corresponder 

fielmente à figura delineada na lei (Tatdestand), o que 

implica tipicidade (Typizität). Por isso, todos os elementos 

essenciais do tributo (hipótese de incidência, sujeito ativo, 

sujeito passivo, alíquota e base de cálculo), como tivemos 

a oportunidade de verificar, devem ser previstos 
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abstratamente na lei. Ademais, cada ato concreto da 

Fazenda Pública que reconheça a existência de um tributo 

(lançamento) ou que leve a sua efetiva arrecadação 

(cobrança tributária) deve encontrar respaldo numa lei”. (In 

Curso de Direito Constitucional Tributário, 14ª edição, São 

Paulo, Malheiros, 2000, pag. 299).  

 

 

       A Segurança Jurídica exige que os contribuintes tenham condições 

de antecipar, objetivamente, os seus direitos e obrigações tributários, só o 

podendo fazê-lo através do que a lei estipula e que esta seja irretroativa e 

igual para todos.  

 

 

 

6 – Diferenças entre Leis Complementares e 

Ordinárias 

 

 

     Algumas normas Constitucionais não são auto-aplicáveis, 

necessitando de Lei Complementar  que trace os parâmetros gerais sobre 

a matéria, para depois advirem as Leis Ordinárias impondo obrigações ou 

garantindo direitos aos cidadãos. A Lei Complementar, ao regular matéria 

constitucional, deve observar os estritos limites determinados pela própria 

Constituição Federal, não podendo alarga-los ou restringi-los de que 

forma for, ou dispor de forma diversa ou contrária ao disposto na 

Constituição. Isso decorre do princípio da supremacia constitucional, 

sobre o qual está erigido todo o nosso ordenamento.   

 

         Pode-se  verificar que a lei complementar por vezes é utilizada, por 

exigência constitucional em casos específicos, art. 148 e incisos; art. 154, 
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inciso I do texto magno, para impor obrigações. No campo tributário, essa 

função é dirigida a lei ordinária,  no geral, por ser de sua essência. 

 

           No ramo do direito tributário, a função da lei complementar 

encontra-se definida no art. 146, e incisos, da Constituição Federal que 

não elenca a instituição, a isenção, a majoração e a diminuição de 

tributos, que por exclusão, pertencem ao campo de atuação da lei 

ordinária. 

 

        “Art. 146 – Cabe à lei complementar: 

I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria 

tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios;                                

II --  regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar; 

III --  estabelecer normas gerais em matéria de   

legislação tributária, especialmente sobre:       

a) 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; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 

tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo 

praticado pelas sociedades cooperativas”. 

 

           As Leis Complementares gozam de uma superioridade formal, ou 

seja, além da exigência de quorum especial qualificado – para aprovação 

de matéria exige-se a concordância da maioria absoluta dos membros 

das duas casas do Congresso Nacional, é  preciso que o texto 

constitucional determine a utilização deste instituto para a inserção de 

normas, a ele concernentes, no mundo jurídico. São destarte, via 

competente para tais e quais matérias, enquanto a lei ordinária possui 

competência residual, cabendo-lhe regular as matérias não 
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expressamente reservadas à Lei Complementar no texto constitucional. 

Por outro lado, se for editada uma Lei Complementar para regulamentar 

matéria para qual este diploma não seja exigido no texto constitucional, 

esta estará, hierarquicamente, no mesmo nível da lei ordinária, podendo 

ser modificada ou anulada, sem a necessidade de quorum especial 

qualificado. 

 

        Segundo José Eduardo Soares de Melo: 

 

     “A Lei Complementar não pode, de nenhum modo, 

conter disposição em sentido diverso do preceituado pela 

Constituição, face o princípio da supremacia desta e o 

sistema escalonado de normas. Objetiva explicitar a 

norma constitucional, caracterizando-se como lei nacional 

que fundamenta, inspira e permeia as legislações (federal, 

estadual e municipal), não possuindo efetivo caráter 

inovatório, mas meramente regulatório, tornando os 

comandos constitucionais claros, práticos e operacionais.” 

(In O ICMS e a Lei Complementar 87/96, São Paulo, 

Dialética, 1997, pag. 79).    

          

         Não só no plano nacional, mas também no Estadual, poderão ser 

editadas leis complementares.  Os constituintes ao elaborarem a 

Constituição do Estado, poderão prever a adoção deste instrumento  

legislativo para regular artigos da respectiva Constituição. As leis 

complementares previstas na Constituição Federal, regulam matérias de 

competências exclusivas da União, não havendo nenhum óbice a que o 

legislador constituinte estadual também preveja a lei complementar para 

regular artigos da Constituição Estadual, por gozarem estas de 

superioridade formal. 

 

          Neste sentido é o que preconiza Geraldo Ataliba, citado por Roque 

Carrazza: 
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      ”Os Estados Federados – por isto que constituimos 

uma federação – ‘organizar-se-ão e reger-se-ão pelas 

Constituições e leis que adotarem’ (...) Podem portanto 

prever, nas respectivas Constituições, a existência de leis 

complementares, adotando ou não a técnica da Carta 

Federal, relativamente a espécie”. (In Curso de Direito 

Constitucional Tributário, São Paulo, Malheiros, 2000, 

pag. 108). 

 

      

 

7 – O regime de compensação do ICMS 

 

7.1 - Introdução      

 

      No arcabouço jurídico brasileiro a Constituição é a lei das leis, 

situando-se no ápice da pirâmide jurídica, conforme dissemos 

anteriormente. A Constituição brasileira de 1988, criou, entre outros 

tributos, o ICMS – imposto de circulação de mercadorias e serviços, e 

estabelece a competência tributária para os  Estados membros, que 

formam a federação brasileira, para institui-lo e cobra-lo. É um imposto 

sobre o consumo, que segundo a Lei Maior, poderá ser “seletivo”, em 

função da essencialidade das mercadorias, e que a lei ordinária 7.014, de 

04 de dezembro de 1996, instituidora do gravame neste Estado, afirma 

peremptoriamente que “será seletivo”, onde os produtos básicos serão 

onerados com alíquotas menores, e em direção oposta, os supérfluos. É 

um imposto multifásico, incidente nas diversas etapas da cadeia produtiva 

e de comercialização, porém, sem gerar distorções no preço final do 

produto, pois, existe um mecanismo de compensação, determinado pela 

Constituição Federal, para abatimento das parcelas anteriormente pagas, 

quando da aquisição de mercadorias ou prestação de serviços, onerados 
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pelo ICMS, daquelas devidas nas operações de vendas ocorridas 

subseqüentemente. 

       

        Vem a ser este tributo a principal fonte de recursos dos Estados, 

cujos traços gerais estão estabelecidos no art. 155, § 2º, incisos I e II da 

Constituição Brasileira, que abaixo transcrevemos: 

 

        “Art. 155.  Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: 

I – (...) 

 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 

prestações se iniciem no exterior; 

 

III – (...) 

 

 

        “§ 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 

mercadorias ou prestações de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou 

pelo Distrito Federal; 

 

         “II – a isenção ou não incidência, salvo determinação em 

contrario da legislação: 

          “a) não implicará crédito para compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações seguintes; 

 

          “b) acarretará anulação do crédito relativo às operações 

anteriores.” 
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7.2 – O regime de compensação 

 

     Um dos pontos característicos do ICMS, é  o regime de compensação  

estabelecido pela Constituição Federal, por isso mesmo, não poderá ter o 

seu alcance modificado por normas infraconstitucionais. 

 

      O ICMS é devido sobre o valor total da operação. A base de cálculo 

deste imposto é o valor da operação ou prestação realizada e tem como 

fato gerador (também conhecido como, segundo a terminologia de alguns 

autores,  fato imponível, suporte fático ou hipótese de incidência) a saída 

de mercadorias do estabelecimento, havendo a transferência de 

titularidade. 

 

     O cálculo  do imposto a pagar é feito pela simples aplicação da 

alíquota, no Estado da Bahia é de 17%, sobre a base de cálculo,  numa  

operação aritmética, obtêm-se o valor do imposto devido. 

 

     Por força do “Princípio  da Não-cumulatividade”, alçado a esta 

categoria pela Constituição que está a viger hodiernamente, o valor do 

ICMS a pagar, poderá ser quitado, no todo ou em parte, com créditos 

fiscais  (valor do imposto informado nas notas fiscais, desde que 

corretamente calculado), relativos as operações de entradas, praticadas 

pelo contribuinte, de mercadorias no estabelecimento.   

 

     A Constituição de 1969 já previa o regime de compensação deste 

imposto, à época chamado de ICM – imposto de circulação de 

mercadorias ( não havia ainda a incorporação dos seviços, excluidos os 

da competência municipal) produto a produto, ou seja, o cálculo do 

imposto a pagar era o valor do débito (resultado da multiplicação da 

alíquota do imposto pela base de cálculo) relativo as vendas realizadas de 

uma determinada mercadoria, confrontado com o valor do crédito, 

imposto pago, e destacado no documento fiscal, quando da aquisição do 
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produto para comercialização ou industrialização, daquela mesma 

mercadoria, sendo a diferença apurada, caso fosse a favor do Estado, 

recolhida aos cofres públicos, ocorrendo o contrario, seria o saldo 

transferido para o período seguinte, na forma de crédito, porém, sempre 

produto a produto. 

 

    Inova a Constituição de 1988 ao estabelecer um sistema de 

compensação: “compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 

montante cobrado nas anteriores (...)”. Para Julio de Castilhos Ferreira, o 

texto constitucional determina a “compensação do montante do imposto 

anteriormente cobrado do contribuinte” onde a expressão “montante” tem 

o significado equivalente  a: “valor total, expresso em dinheiro, do imposto 

que o contribuinte pagou em certo lapso de tempo, em função de suas 

compras de mercadorias ou serviços”. Essa parcela, deverá ser abatida 

do valor total do imposto  a pagar, referente as vendas de mercadorias ou 

prestação de serviços, tributadas pelo ICMS, praticadas pelo 

estabelecimento, no período de referência. Coube a Lei Complementar, 

prevista na alínea “c”, inciso XII do art. 155 da Lei Maior, aclarar, 

estabelecer uma norma procedimental, a nível nacional, que tinha o 

objetivo de evitar discrepâncias entre as diversas legislações estaduais, 

para a efetivação do abatimento constitucional previsto no inciso I, do § 2º 

do art. 155, este de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Para a 

implementação do sistema de compensação do imposto, faz-se 

necessário que seja criado um mecanismo de débitos e créditos, onde os 

valores do imposto,   relativos as aquisições de mercadorias para 

revenda, de bens destinados ao consumo, ao ativo fixo e a serviços 

tributáveis pelo ICMS (a única condição para que o crédito seja lançado, é 

que a saída posterior dos produtos industrializados ou mercadorias para 

comercialização, sejam tributadas pelo ICMS) serão lançados a crédito, 

enquanto que os valores do imposto relativos as vendas das mercadorias 

debitar-se-ão na respectiva conta. A diferença do cotejamento entre as 

contas, se for devedora, será recolhida aos cofres públicos, caso seja 

credora, transferirá este saldo, o contribuinte,  para o mês seguinte, à 
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título de crédito, para abatimento dos débitos do período. Esta é a 

sistemática do “regime normal de apuração”, uma das formas, entre 

outras, de verificação do “quanto a pagar” do ICMS. 

 

        É o que nos preleciona o professor Roque  Carrazza: 

 

      “Também não é preciso, para que tal compensação se dê, 

que os créditos provenham da mesma mercadoria (ou bem) 

ou do mesmo serviço. Basta que existam créditos 

provenientes de operações ou prestações anteriores”. 

 

        No mesmo sentido a lição de Heron Arzua, citado por Roque 

Carrazza: 

 

       “A Constituição alude a cada operação relativa a 

circulação de mercadorias ou prestação de serviços e 

compensação do montante cobrado nas (operações ou 

prestações) anteriores, sem registrar, em nenhum momento, 

que ditas operações ou prestações devem estar ligadas ou 

dizer respeito à mesma mercadoria ou ao mesmo serviço que 

o contribuinte impulsiona em direção ao consumo ou ao uso”. 

 

         E arremata (Antônio Carrazza): 

 

      “Esta, diga-se de passagem, é uma novidade da 

Constituição de 1988. A anterior (de 67/69), quando cuidava 

do ICM, vinculava o aproveitamento dos créditos à mesma 

mercadoria”. (In ICMS, 6ª edição, São Paulo, Malheiros, 2000, 

pag. 207/208). 

 

 

        Esta sistemática é mais prática e moderna, em relação a adotada 

pela Constituição anterior, 1969, embora o Brasil seja o único pais do 

mundo a adotar tal mecanismo de aferição, enquanto que países com 
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sistemas tributários mais modernos, preferem, no que se refere a 

impostos sobre o consumo, trabalhar com o IVA – imposto sobre valor 

agregado, de verificação mais rápida e prática, onde o imposto é 

calculado aplicando-se a alíquota apenas sobre o valor acrescido 

(diferença entre o preço de venda e o valor de aquisição daquela 

mercadoria). Não avançaremos na análise deste imposto, IVA, pois não é 

o objeto deste estudo e por não estar implantado no sistema tributário 

brasileiro. 

 

7.3 – Outros regimes de compensação do ICMS 

 

        Além do regime “normal de apuração” abordado no capítulo  7.2 – O 

regime de compensação,  destacamos outras sistemáticas de apuração  

do imposto, dentre elas: o “regime de apuração em função da receita 

bruta”. Esta forma de verificação do “quanto a pagar”, é optativa para os 

estabelecimentos de atividade econômica na área de padarias, 

lanchonetes, delicatessem, restaurantes e empresas assemelhadas, e 

consiste na aplicação de um percentual do imposto, cuja alíquota é de 

cinco porcento, sobre a receita bruta do período, sendo vedada a 

utilização de quaisquer créditos fiscais. O sujeito ativo do ICMS ao 

estabelecer a alíquota acima, com um diferencial de doze porcento, 

concede ao sujeito passivo, contribuinte do imposto, um crédito 

presumido, de forma implícita. Este regime de apuração é de fácil 

verificação e tem por objetivo simplificar o levantamento do débito do 

imposto. Por isso mesmo, não dilargaremos os comentários, pois o 

regime de compensação do ICMS não está presente nesta forma de 

aferição por inexistirem créditos fiscais a serem compensados.   

Enfatizamos, também, o “regime sumário de apuração”, onde algumas 

legislações tributárias estaduais, entre elas a da Bahia, prevê a apuração 

do “quanto a pagar” por esta sistemática. Tratando-se de contribuintes 

não obrigados a manter escrituração fiscal ou não inscritos no cadastro da 

Secretaria da Fazenda do Estado e nos demais casos de “antecipação” 

ou “substituição tributária”, o valor do ICMS a pagar é calculado por este 

regime de apuração com previsão legal no art. 117 do Decreto 6.284, de 
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14 de março de 1997, que regulamenta a instituição e cobrança do 

imposto neste Estado. No que tange a “antecipação”  e a “substituição 

tributária”, propriamente ditas, previstas no art. 352, inciso I e II do 

Decreto acima referenciado, as mercadorias eleitas para este tipo de 

aferição, geralmente são as de fácil comercialização ou as de venda 

muito pulverizada, o que torna a fiscalização, por parte do órgão 

responsável, muito cara, de custo muito alto, devido aos inúmeros pontos 

de vendas a serem verificados. A aferição do valor do ICMS a pagar é 

feita pelo cotejamento do débito, resultado da aplicação da alíquota do 

imposto sobre a base de calculo estabelecida no regulamento da 

legislação acima citada, que vem a ser o preço de venda presumido, com 

o crédito, valor do imposto destacado no documento fiscal, referente a 

operação do remetente,  da mesma mercadoria (sempre produto a 

produto), apurando-se a diferença, se houver, e recolhendo-a aos cofres 

públicos. No caso da “substituição tributária”, a retenção é feita pelo   

remetente  das   mercadorias, que  pode  estar  intraterritorialmente 

(obedece unicamente as determinações da legislação do Estado da 

Bahia) ou extraterritorialmente ( obedece as imposições das legislações 

dos convênios celebrados entre os Estados). Quanto a  “antecipação 

tributária”, é o próprio adquirente ou destinatário, que antecipa o imposto, 

calculado sobre um preço presumido, com base na sistemática acima, no 

momento em que a mercadoria entra no Estado.  

 

7.4 – Convênios e protocolos 

 

          Grupos de trabalhos formados por representantes dos Estados, 

reúnem-se trimestralmente em Brasília para debaterem assuntos diversos 

relativos ao ICMS, entre eles, a “substituição tributária”. As propostas 

levantadas nestas reuniões, são encaminhadas a COTEPE – Comissão 

Técnica Permanente do ICMS, esta, um grupo técnico que realiza 

trabalhos relacionados com a política e a administração do ICMS, visando 

estabelecer medidas uniformes no tratamento do imposto no território 

nacional. É integrada por uma secretaria executiva composta de 

representantes dos governos Federal e dos Estados membros que 
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compõe a federação brasileira, onde são debatidas, e, se aprovadas, são 

encaminhadas ao CONFAZ – Conselho de Política Fazendária,  órgão 

colegiado composto pelos Secretários de Fazenda dos Estados.  

Aprovadas as propostas, neste órgão, são celebrados os convênios e 

publicados no diário oficial da união, seguindo os trâmites determinados 

pela Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975 (esta lei, 

estabelece normas e procedimentos a serem adotados pelos Estados 

para celebração de convênios). 

 

          Existem convênios autorizativos e impositivos. Os primeiros, 

quando aprovados, autorizam os Estados, que desejarem, a fazerem 

parte do acordo, já o segundo, obriga a todos os Estados membros da 

Federação Brasileira a fazerem parte do convênio celebrado. 

 

          Esses convênios deverão prever prazos para recolhimento do 

tributo, percentual de margem de lucro sobre o produto vendido, 

estabelecer a base de cálculo, sobre a qual incidirá a alíquota do imposto,  

para que os remetentes estabelecidos nos respectivos Estados 

signatários, sejam obrigados a fazer a retenção do ICMS devido por 

“substituição tributária”. Caso sejam adquiridas mercadorias, sujeitas ao 

regime de “substituição tributária”, pela legislação interna, de contribuintes 

localizados em outras unidades da federação e para as quais não existam 

convênios firmados com a Bahia, deverão os adquirentes, deste Estado, 

contribuintes inscritos no cadastro da Secretária da Fazenda, realizarem a 

antecipação tributária, pelo regime “sumário de apuração”, até o dia 10 do 

mês subsequente ao da entrada das mercadorias no estabelecimento. 

Quanto a “antecipação” tributária, a escolha das mercadorias, a fazerem 

parte de tal sistema de apuração, será feita por ato específico do 

Secretário da Fazenda, que no caso baiano se dá através de uma 

Portaria, de nº 270, de 22 de junho de 1993, que elenca as mercadorias 

sujeitas a este regime de tributação, amparado no decreto nº 6.284, de 14 

de março de 1997, que regulamenta a Lei 7.014, de 04 de dezembro de 

1996, instituidora do ICMS neste estado.    
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       Menos formais são os “Protocolos”, que são acordos celebrados por 

duas ou mais unidades da federação, de concretização mais simples, e 

não seguem os rigores de aprovação exigidos pela Lei Complementar nº 

24, de 07 de janeiro de 1975, e podem ser aplicados a algumas matérias 

reservadas aos convênios, entre elas, a substituição tributária. 

 

7.5 – O direito ao crédito fiscal 

 

       Neste trecho, faz-se necessário uma análise, com uma acuidade 

maior, do art. 155, § 2º da Constituição Federal, para evitarmos enganos 

de interpretação . 

 

       Chama atenção o arguto tributarista Roque Antônio  Carrazza, em 

seu livro – ICMS, para o verdadeiro alcance da expressão “cobrados”, 

mencionada no inciso I do parágrafo 2º, art. 155 da Constituição Federal. 

Segundo o eminente jurista, para  que o contribuinte possa usufruir do 

direito ao crédito do ICMS destacado na nota fiscal, referente a 

mercadoria por ele adquirida, não há a necessidade do efetivo 

recolhimento do imposto aos cofres públicos, pelo contribuinte vendedor, 

de origem. Esta expressão não pode ser interpretada literalmente, porque 

a efetiva cobrança, arrecadação do tributo, escapa ao conhecimento do 

destinatário ou adquirente das mercadorias ou tomador dos serviços, que 

não possui meios de acesso para verificar o efetivo recolhimento do 

tributo, por parte do vendedor, emissor da nota fiscal que documenta a 

entrada da mercadoria ou serviço prestado no estabelecimento, sendo 

impossível exigir, daquele, a comprovação da extinção do referido débito 

fiscal.  A cobrança do imposto em questão compete ao Estado. Caso o 

contribuinte não o faça espontaneamente, caberá ao ente público 

implementar  os meios necessários para cobra-lo. Sendo irrelevante, para 

efeito de crédito do imposto, para o contribuinte adquirente, o 

comportamento tributário da pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal e 

destacou o respectivo imposto no campo  apropriado no documento fiscal. 
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         Claro faz-se necessário que o contribuinte emissor do documento 

fiscal, esteja com a inscrição estadual “ativa”, inscrição válida e autorizada 

a operar, na repartição fazendária. O documento fiscal para que seja 

idôneo, deverá ter a sua impressão no estabelecimento gráfico autorizada 

pelo órgão competente. Importante também que o documento fiscal tenha 

sido emitido de acordo com os ditames da legislação tributária no que 

concerne ao ICMS. Neste parágrafo evidenciamos uma visão 

administrativa, visto do lado do ente público, pois, doutra forma, não teria, 

este, como controlar e administrar  a arrecadação do gravame, dela não 

compartilhando inúmeros tributaristas. Não iremos adiante com esta 

discussão, por este assunto não fazer parte do foco principal deste 

trabalho. 

 

           Este entendimento, relativo ao crédito fiscal, nos é passado pelo 

emérito jurista Antônio Carrazza: 

 

    “Interpretação cuidadosa do Texto Constitucional revela-

nos que o direito de crédito em tela independe, para surgir, da 

efetiva cobrança do ICMS nas anteriores operações ou 

prestações. 

 

     “Deveras, a Magna Carta nada exige neste sentido, não 

podendo nenhuma norma infraconstitucional criar restrições a 

respeito. 

 

      “Isto significa que o direito à compensação permanece 

íntegro ainda que um dos contribuintes deixe de recolher o 

tributo ou a Fazenda Pública de lança-lo (salvo é claro, por 

motivo de isenção ou não-incidência). Basta que as leis de 

ICMS tenham incidido sobre as operações ou prestações 

anteriores para que o abatimento seja devido. 

 

     “O abatimento, pois, é, sem dúvida, categoria jurídica de 

hierarquia constitucional. Melhor dizendo, é direto 
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constitucional reservado ao contribuinte do ICMS, que 

nenhuma lei, decreto, portaria, interpretação etc. podem 

amesquinhar.” (In ICMS, 6ª edição, São Paulo, Malheiros, 

2000, pag. 206/207). 

 

 

          O Constituinte ao estatuir nos mandamentos Constitucionais que o 

ICMS deverá ser não-cumulativo, objetivou, por ser este um imposto 

multifásico, evitar distorções na carga tributária suportada pelos 

consumidores finais, adquirentes dos produtos comercializados. 

 

          Não fosse a determinação da não-cumulatividade, produtos 

industrializados, muito elaborados, com várias entradas e saídas na 

cadeia produtiva seriam mais onerados. Imaginemos um produto final que 

para ser fabricado os seus insumos tenham entrado e saído várias vezes 

no processo produtivo e circulado por diversas industrias de titularidades 

distintas, cada uma cobrando um preço ao qual incidirá a carga tributária. 

Entre estas etapas, o industrial  agregará aquele imposto pago 

anteriormente,  ao custo do produto, e, ao vendê-lo para o processo 

industrial seguinte, tributar-lo-á novamente, gravando, e muito, o preço do 

produto aqui produzido. Isto geraria uma enorme distorção no preço de 

venda do produto e seria suportado pelo consumidor final, que é quem 

arca com todo o ônus tributário. 

 

         Tiraria, também, competitividade dos produtos fabricados no Brasil, 

frente aos importados, pois estes, ao entrarem em nosso país, seriam 

tributados apenas nas etapas de comercialização, pulando as de 

industrialização, pois, já chegam ao nosso mercado prontos e acabados, 

com todo o processo industrial concluído. Dificultaria até a implantação de 

uma política industrial, pois, seria de menor custo produzir fora do país, e 

importar, à investir em industrias para produção local. 

 

          Graças ao princípio da não-cumulatividade, o ônus da carga 

tributária é repartido por todos os que participam da cadeia produtiva; 
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produtores, extratores, industriais, comerciantes, proporcionalmente aos 

valores praticados evitando distorções  no preço da mercadoria vendida 

ao consumidor final. Para este, é como se o preço do produto fosse 

onerado apenas uma vez, já que o imposto pago nas fases de 

comercialização e industrialização anteriores, foi inteiramente 

compensado.  

 

         Vedações ao regime de compensação do ICMS, obviamente, 

existem, e são os expressos no texto magno: a “isenção” e a “não 

incidência”, previstas no art. 155 § 2º inciso II, alíneas “a” e “b”, 

anteriormente  reproduzido. Nenhuma outra norma infraconstitucional 

poderá contraria-lo. Nem mesmo  a Lei Complementar prevista no art. 

155, inciso XII, alínea “c” do texto supremo, que tem a incumbência de 

normatizar a matéria. 

 

         Uma grande parcela dos pensadores jurídicos tributários afirma  que 

a Lei Complementar, no que tange a esta matéria, não poderia restringir 

nem ampliar  o alcance constitucional, sob pena de produzir uma matéria 

inconstitucional. Deveria apenas repeti-lo, o que a tornaria inócua. Porém 

o que observamos foi o legislador infraconstitucional optar por afrontar o 

texto magno  criando uma série de restrições a fluência  do pleno  direito 

ao crédito fiscal, menosprezando os ditames constitucionais, o que 

aumenta a base tributária gerando um enriquecimento ilícito por parte do 

ente público.  Na mesma seara enveredou as legislações infralegais 

elaboradas pelos Estados, que tinham por base a Lei Complementar nº  

87, de 13 de setembro de 1996, acima citada, que segundo o art. 146 da 

Constituição Federal, deveria ter o objetivo de normatizar, estabelecendo 

normas gerais  em matéria de legislação tributária. 

 

         Estes ensinamentos nos são passados pela tributarista Mizabel 

Abreu Machado Derzi: 

 

      “A lei complementar não cria limitações que já não 

existam na Constituição, não restringe, nem dilata o 
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campo por ela delimitado. Completa e esclarece as 

disposições relativas à limitação, facilitando sua execução 

de acordo com os fins que inspiraram o legislador 

constituinte. Mas a lei complementar de normas gerais 

também não institui o tributo, nem lhe fixa a alíquota, 

função exclusiva e privativa, insubstituível, da pessoa 

competente para criá-lo nos termos da Constituição”. (In 

Direito Tributário Brasileiro, 11ª edição, Rio de Janeiro, 

Forense, 2000, pag. 371). 

 

            A seguir analisaremos os diversos pontos do Convênio 66/88, da 

Lei Complementar 87/96 e da Lei 7.014, instituidora do ICMS no Estado 

da Bahia, que, do ponto de vista dos doutrinadores, afrontam gravemente 

a Constituição Federal, no que pertine ao regime de compensação do 

ICMS. 

 

7.6 – O Convênio 66/88 

 

           Com a entrada em vigor da Constituição Brasileira, promulgada em 

05 de outubro de 1988, passou a viger  também, a partir de 01 de março 

de 1989, a nova ordem tributária. No bojo, o ICMS para ser instituído e 

cobrado pelos Estados dependia da elaboração  de uma Lei 

Complementar, pelo Congresso Nacional (normatizando  e estabelecendo 

normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme indica o art. 

146 do diploma excelso) pois assim o exigia o art. 155, § 2º, inciso XII da 

Constituição Federal. 

 

           Devido a leniência das câmaras legislativas federais, e autorizados 

pelo § 8º do art. 34 do ato das disposições constitucionais transitórias da  

Constituição Federal, que diz em seu texto: “se no prazo de sessenta 

dias, contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei 

complementar  necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, 

I, b, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos 

termos da Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975, fixarão 
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normas para regular provisoriamente a matéria”,                         

apressaram-se os Secretários de Fazenda dos Estados em reunirem-se 

no Conselho de Política Fazendária -  CONFAZ, para elaborar uma 

legislação regulamentadora, e temporária, que satisfizesse as exigências 

Constitucionais e assim pudessem finalmente instituir e cobrar o novo 

gravame, ICMS, figura abstrata criada pela Constituição recém 

implantada. 

 

         Desta reunião nasceu o Convênio nº 66, de 16 de dezembro  de 

1988.  Este objetivou  suprir a lacuna deixada pela não elaboração da lei 

complementar exigida pela Constituição Federal para regulamentar a 

cobrança do novo tributo. Esta regulamentação, apesar de não ser uma 

lei complementar tinha a força de tal, no sentido material, pois, 

estabelecia “normas gerais em matéria de legislação tributária” e deveria 

ser de vigência temporária, como preconiza o § 8º do art. 34 das 

disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, porém, 

quase virou permanente, pois, perdurou até o dia  01 de novembro de 

1996, quando finalmente passou a vigorar a Lei Complementar nº 87, 

cumprindo o estabelecido no texto magno  em seu artigo 155, § 2º, inciso 

XII. 

 

          Este convênio ao entrar em vigor, gerou celeumas e provocações 

ao Poder Judiciário por contribuintes inconformados com algumas 

contrariedades ao texto supremo trazidas em sua legislação. Dentre as 

muitas levantadas destacamos as pertinentes ao regime de compensação 

do imposto, objeto deste estudo. 

 

           O art. 31, em particular, gerou muitas polêmicas  ao ampliar as 

vedações ao regime de compensação previsto na Constituição Federal. 

Diz no seu texto: 

 

        “Art. 31 - Não implicará crédito para compensação 

com o montante do imposto devido nas operações ou 

prestações seguintes: 
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I – a operação ou prestação beneficiada com a isenção ou 

não incidência, salvo determinação em contrario da 

legislação; 

 

II – a entrada de bens destinados a consumo ou a 

integração no ativo fixo do estabelecimento; 

 

III – a entrada de mercadorias ou produtos que, utilizados 

no processo industrial, não sejam nele consumidos ou não 

integrem o produto final na condição de elemento 

indispensável a sua composição; 

 

IV – os serviços de transporte e de comunicação, salvo se 

utilizados pelo estabelecimento ao qual tenham sido 

prestados na execução de serviços da mesma natureza, na 

comercialização de mercadorias ou em processo de 

produção, extração, industrialização ou geração, inclusive 

de energia.” 

 

            O ativo imobilizado de uma  companhia é um investimento 

necessário, obrigatório, a ser feito pelo empreendedor ao iniciar ou 

ampliar a atividade operacional de uma empresa. Este investimento irá 

agregar valor ao empreendimento e terá influência direta na formação dos 

custos da atividade operacional. Contabilmente, o valor gasto com o ativo 

imobilizado empregado na área administrativa representará uma despesa, 

a ser depreciada em cinco anos, e afetará diretamente o resultado da 

empresa, enquanto que o investimento realizado na área de produção 

(também sofrerá depreciação), se o estabelecimento for industrial, irá 

compor o custo do produto a ser produzido.  

 

              O inciso II do art. 31 do Convênio 66/88, veda totalmente o 

aproveitamento do crédito fiscal referente a aquisição de bens para 

integrarem o ativo permanente. Ora, o contribuinte ao adquirir estes bens 
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teve o ICMS destacado na nota fiscal, pelo vendedor, ao emitir o 

documento, embutido no preço final do produto, gerando custo adicional 

para  o adquirente. A vedação contida neste artigo é total, incluindo os 

bens do ativo destinados a área de produção da indústria. Não se 

restringia a  área não produtiva, o que já seria uma inconstitucionalidade. 

Abarcava todo o ativo imobilizado da empresa, fosse ela comercial ou 

industrial. Numa verdadeira afronta a Constituição Federal que previa 

apenas a “isenção” e a “não incidência” como vedações ao regime de 

compensação. Ampliou, o convênio 66/88, o raio de ação das vedações 

constitucionais previstas para o ICMS. 

 

       O ativo imobilizado de uma empresa, seja ela comercial ou industrial, 

sejam estes bens da área comercial, administrativa ou de produção,  sofre 

depreciação, se desgasta pelo uso, contribuindo para a formação do 

resultado operacional da companhia, gerando riqueza, não podendo ter 

sido excluído do regime de compensação do imposto. 

 

       Este mesmo inciso, também se refere aos “bens destinados a 

consumo”, numa referência aos materiais de uso e consumo do 

estabelecimento, como grampeadores, perfuradores de papel, material de 

limpeza, etc. Entendemos que uma empresa comercial ou uma indústria, 

na sua área administrativa ou financeira, sem esses utensílios de 

escritório ou materiais de higienização do ambiente de trabalho, não tem 

como funcionar de modo satisfatório. O empreendedor ao adquirir estas 

mercadorias de terceiros, teve esta aquisição alcançada pela tributação 

que ora estudamos. Como pode o ente público ter sido beneficiado com a 

arrecadação do imposto e ao mesmo tempo negar o direito do 

contribuinte compensar este desembolso, não permitindo que se credite 

desta importância, desconsiderando o ICMS suportado pela empresa. 

Estas mercadorias contribuirão para que a empresa alcance o “objetivo 

fim” a que se propõe, tendo portanto, inovado o Convênio 66/88, ao 

estabelecer esta vedação, contrariando a vontade do legislador 

constituinte que não a previu na Carta Magna.   
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      Abaixo transcrevemos comentários da renomada tributarista Mizabel 

Abreu Machado Derzi. Ouçâmo-la:  

 

        “Mas qual a extensão  desse direito de crédito à 

compensação? Abater-se-ão apenas os insumos e 

produtos intermediários (crédito físico), ou ainda os bens 

do ativo permanente e de uso e consumo (crédito 

financeiro)? Veremos que a Constituição consagrou um 

irrestrito direito à compensação. O princípio da não-

cumulatividade nela é posto de forma ampla, amplíssima, 

quer para o IPI, quer para o ICMS”. (In Direito Tributário 

Brasileiro, 11ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2000, pag. 

421). 

 

 

       O inciso III do artigo em questão, refere-se as mercadorias ou 

produtos que utilizados no processo industrial, não sejam nele 

consumidas ou não integrem o produto final na condição de elemento 

indispensável a sua composição, vedando totalmente o aproveitamento 

do crédito fiscal daqueles que não se encontrem nesta situação. Não 

concordamos com esta posição do legislador convenial, por acha-la 

inconstitucional, não encontrando respaldo no Texto Supremo, o qual 

estabelece: “compensando-se o montante relativo a operações ou 

prestações anteriores” no qual consubstancia-se o regime de crédito 

financeiro (esta terminologia é melhor explicada no capítulo 7.7 – A Lei 

Complementar 87/96) onde, todas as entradas de mercadorias ou 

serviços tributados pelo ICMS, ocorridas no estabelecimento, devem 

gerar crédito fiscal para abatimento do valor do imposto a pagar, por 

ocasião de sua apuração. Falar em vedações ao crédito fiscal que não 

sejam a “isenção” e a “não incidência”, as únicas hipóteses previstas na 

Constituição Federal, já seria inconstitucional, ainda mais quando estas 

vedações se verificam na realização do processo industrial, “atividade fim” 

de um estabelecimento do gênero. Na realização deste processo, 

poderão ser utilizadas ferramentas que se desgastam pelo uso ou o 
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emprego  de substâncias que melhorem a aparência do produto final, 

porém, que não sejam indispensáveis ou não se incorporem ao produto 

final, mas que contribuem para uma melhor colocação do produto 

acabado no mercado.  Ora, isto eleva o custo operacional da produção 

uma vez que este imposto, pago, quando da aquisição de tais itens, 

aqueles que não foram consumidos ou não integraram o produto final, e 

destacado no documento fiscal, não poderá ser compensado com o 

imposto devido à época da comercialização das mercadorias que eles 

contribuíram para produzir. Isto gera enriquecimento ilícito por parte do 

ente público, pois, por meios oblíquos, aumenta o valor do imposto a 

pagar. O aumento da carga tributária só deveria se dar por meio do 

aumento da alíquota do imposto ou aumento da sua base de cálculo e 

não pelo expediente citado nesta exposição, o qual, repetimos, não 

encontra amparo no texto constitucional. 

 

        

          Na mesma toada, eivado de inconstitucionalidades, vem o inciso IV. 

O crédito fiscal relativo ao transporte utilizado na aquisição de bens para 

o ativo imobilizado e o relativo a aquisição de bens para uso e consumo 

do estabelecimento, não poderá ser usado para abatimento do valor do 

débito do ICMS a pagar por conta das operações comerciais realizadas 

pelo estabelecimento. A não-cumulatividade só poderá compreender o 

confronto propriamente dito de crédito de ICMS com débito de ICMS, 

alcançando todo o universo de suas atividades, operacionais e não 

operacionais. Os serviços de transporte, recebidos pelo contribuinte e 

tributados pelo ICMS, conferirão o respectivo crédito fiscal, mesmo que 

não tenham uma relação direta com operações ou prestações posteriores. 

Impor limitações ao direito de creditar-se do imposto, a não ser os 

explicitados na Constituição Federal, que são: “a isenção” e a “não 

incidência”, é vesgatar o texto supremo, contra as quais insurgem-se 

diversos pensadores da área tributária, entre eles, José Eduardo Soares 

de Melo, o qual tomamos emprestado as palavras, onde afirma: “o 

recebimento de serviços de transporte interestadual / intermunicipal e de 

comunicação também confere direito ao crédito fiscal, independentemente 
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de se vincularem a ulteriores serviços / mercadorias tributadas, uma vez 

que o Princípio da Não-cumulatividade trata da compensação de créditos 

/ débitos, e não de operações / operações ou serviços / serviços”. (In O 

ICMS e a Lei Complementar 87/96, São Paulo, Dialética, 1997, pag. 90). 

 

         

            A ampliação das vedações explicitadas na constituição federal, se 

dá sem nenhum amparo legal, uma vez que inova o texto constitucional. 

O Convênio 66/88, que regulamentou a matéria, provisoriamente, 

enquanto aguardava  a edição de uma lei complementar, deveria quando 

muito, repetir o texto constitucional e não criar novos obstáculos ao pleno 

exercício dos mandamentos do texto magno. O órgão colegiado que se 

incumbiu desta regulamentação no afã de não ver diminuída ou até 

mesmo na expectativa de aumentar a arrecadação das respectivas 

unidades da federação , colocou-se  na condição de revisor do Texto 

Magno, afrontando-o, contrariando  o que o legislador constituinte 

explicitou ao elaborar a Constituição Federal, colocando o crédito fiscal 

como uma mera faculdade ao contribuinte, traduzido em um procedimento 

discricionário. Este, assim como o débito deve ser exigido e liquidado, é 

um direito do contribuinte determinado na Constituição Federal.  

 

            

             Ouçamos a mestra em direito tributário,  Mizabel Abreu Machado  

Derzi, com sua notória reverberação: 

 

         “É evidente que, se o legislador complementar, 

convenial ou estadual, pudesse amputar, modificar, 

reduzir, ou amesquinhar o princípio da não-

cumulatividade, estaria na posição de revisor do Texto 

Magno e assim poderia até mesmo destruir totalmente o 

princípio, abolindo-o indiretamente e tornando letra morta 

a Constituição brasileira. (...)”. (In Direito Tributário 

Brasileiro, 11ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2000, pag. 

424). 
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7.7 – A Lei Complementar 87/96 

 

         Finalmente, em 13 de setembro de 1996, atendendo as exigências 

constitucionais, foi publicada a Lei Complementar nº 87, com inicio da 

vigência em 01 de novembro de 1996, que regulamentou o ICMS, 

estabelecendo normas gerais para a instituição e cobrança  do imposto. 

Estava atendida, assim, as exigências do art. 155, § 2º, inciso XII da 

Constituição Federal. No que tange ao regime de compensação do ICMS, 

esta lei complementar, resgatou, em parte, os ditames constitucionais. Em 

seu art. 20, que abaixo transcrevemos, estabelece o  direito ao regime de 

compensação do imposto, anulando as limitações impostas pelo 

Convênio 66/88. 

 

        “Art. 20 Para a compensação a que se refere o artigo                    

anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de 

creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 

operações de que tenha resultado a entrada de 

mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 

inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao Ativo 

Permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal ou de comunicação.”  

     

      

          Ao reconhecer, em parte, o direito de creditar-se do imposto, 

relativo as operações anteriores de entrada de mercadorias, inclusive as 

destinadas ao ativo permanente e aos bens de uso e consumo, ou o 

recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 

de comunicação no estabelecimento, esta lei complementar, apenas 

resgata o que está explícito na constituição federal. Anulando as 

vedações impostas pelo Convênio 66/88. A condição para que e 

creditamento se realize, é que as mercadorias destinadas a 

comercialização, os bens que vierem a integrar o ativo permanente, 
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materiais de uso e consumo e os serviços de transporte e de 

comunicação que entrarem no estabelecimento, estejam ligados a saídas 

posteriores, de mercadorias ou a prestação de serviços tributadas pelo 

ICMS. Ao assegurar ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 

cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, 

real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso e 

consumo ou ao ativo permanente, a Lei Complementar 87/96 consagrou o 

regime de “crédito financeiro” para a compensação ínsita no Princípio da 

Não-Cumulatividade do ICMS, não tomando em consideração o “crédito 

físico”, restrito apenas a bens e serviços circulados ou utilizados 

fisicamente no processo de produção ou comercialização das 

mercadorias ou serviços. Assim, toda e qualquer mercadoria ingressada 

no estabelecimento, onerada pelo ICMS, ainda que destinada a seu uso 

ou consumo ou ao ativo imobilizado, deve gerar direito ao crédito do 

imposto (crédito financeiro). 

     

          O art. 20 da Lei Complementar, que ora discutimos, estaria de 

pleno acordo com os ditames constitucionais não fosse o enunciado do 

seu §1º, que registra: “não dão direito a crédito fiscal as entradas (...) que 

se refiram a mercadorias ou serviços alheios a atividade do 

estabelecimento”. Ora sem querer incorrer no risco de ser tautológico, 

afirmamos que o texto supremo não tem previsão para esta restrição, 

resultando em inconstitucionalidade, por parte da Lei Complementar 

87/96, uma entre outras, por inovar, criar novas restrições ao regime de 

compensação, extrapolando a competência outorgada pela Constituição 

Federal de 1988. Tomemos como exemplo uma empresa industrial  que 

adquire bens para o “ativo fixo” e os instala na área administrativa ou 

financeira, que por não terem uma ligação direta com a área de produção 

industrial, não poderá, ela, creditar-se deste imposto pago quando da 

aquisição destes bens. Se os departamentos “outros” da empresa, que 

não tenham  uma ligação direta com a atividade “fim” do empreendimento, 

fossem desnecessários, certamente não existiriam, pois, a preocupação 

com a redução de custos na atividade empresarial é uma constante. 
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Estes departamentos são indispensáveis para o perfeito funcionamento e 

realização da atividade-fim do estabelecimento, de forma que não há 

como considera-los alheios ao foco principal do empreendimento. Tais 

bens jamais teriam sido adquiridos não fossem para ajudar a impulsionar 

a empresa na realização de seus objetivos, não se podendo falar em 

departamentos administrativo ou financeiro alheio a atividade principal 

exercida pela empresa industrial ou comercial.  

 

         Com efeito, como bem afirma José Eduardo Soares de Melo: 

 

          “A não-cumulatividade só pode compreender o 

confronto propriamente dito de créditos de ICMS com 

débitos de ICMS, alcançando todo o universo de suas 

atividades (operacionais e não operacionais)... Portanto, 

quaisquer espécies de bens (matérias-primas, produtos 

intermediários, materiais auxiliares, produtos acabados ou 

semi-elaborados) adquiridos pelo contribuinte, 

independentemente de sua posterior utilização (produção, 

ativo circulante, permanente, uso/consumo, perda, etc.) 

conferirão direito a crédito, simplesmente pelo fato de 

terem sido onerados pelo ICMS”. (In O ICMS e a Lei 

Complementar 87/96, São Paulo, Dialética, 1998, pag. 

87). 

             

 

         No início do parágrafo retro anterior, utilizamos a expressão “em 

parte”, pois, apesar de o artigo 20 da lei complementar, em questão, estar 

de acordo com os ditames constitucionais, com ressalvas ao §1º deste 

mesmo artigo, o legislador federal ao elaborar o artigo 33, da citada lei, 

volta a trilhar pelos caminhos da inconstitucionalidade, ao estabelecer 

limitações ao pleno benefício do crédito fiscal. 
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       Vejamos! Abaixo transcrevemos o art. 33 da Lei Complementar nº 87, 

de 13 de setembro de 1996: 

 

       “Art. 33 -- Na aplicação do art. 20 observar-se-á o 

seguinte: 

 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias 

destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele 

entradas a partir de 1º de janeiro de 1998; 

 

II – a energia elétrica usada ou consumida no 

estabelecimento dará direito  de crédito a partir data de 

entrada desta Lei Complementar em vigor; 

 

III – somente darão direito de crédito as mercadorias 

destinadas ao Ativo Permanente do estabelecimento, nele 

entradas a partir da data da entrada desta Lei 

Complementar em vigor.”  

 

       

           Em seu inciso I, estabelece que para as mercadorias destinadas 

ao uso e consumo do estabelecimento o contribuinte só usufruirá do 

direto ao crédito fiscal  a partir de 1º de janeiro de 1998. Entendem alguns 

tributaristas de tomo, ser inconstitucional este marco temporal, pois, o 

direito ao crédito fiscal, para este tipo de operação, existe desde a 

vigência do atual sistema tributário, uma vez que, o legislador constituinte 

não fez nenhuma outra reserva ao direito do crédito fiscal, a não ser, 

àquelas já sabidas e consabidas, por nós já citadas muitas vezes neste 

trabalho, que são a “isenção” e a “não incidência”, estas sim, as duas 

únicas hipóteses de restrições ao crédito fiscal previstas na Constituição 

Federal, que não estabelece nenhum interstício ao pleno direito dos 

mandamentos, neste capitulo, Constitucionais. O legislador complementar 
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ao estabelecer a data de 1º de janeiro de 1998, reconhece apenas em 

parte, o direito ao benefício do crédito fiscal, ficando todo o período 

anterior, retroage até 1º de março de 1989, data esta que entrou em vigor 

o atual sistema tributário brasileiro, perdido. Não bastasse esta afronta,  

posteriormente foram editadas mais duas leis complementares, as de nº 

92, de 23 de dezembro de 1997 e a de nº 99, de 20 de dezembro de 

1999. Estas leis prorrogaram a data de início da vigência ao pleno direito 

ao crédito fiscal, no que tange a “bens de uso e consumo” no 

estabelecimento. A primeira lei complementar, a de nº 92, prorrogou este 

início de vigência para 1º de janeiro de 2000. Com a proximidade desta 

data, uma nova lei complementar, a de nº 99, foi editada, procrastinando, 

novamente, esta data, transferindo-a para 1º de janeiro de 2003. Nada 

impede que com a aproximação deste marco temporal, uma nova lei 

complementar venha a ser editada, adiando novamente o início da 

vigência ao pleno aproveitamento do direito ao crédito fiscal para o item 

objeto deste parágrafo. As sucessivas prorrogações tem prejudicado o 

planejamento fiscal dos contribuintes, numa verdadeira afronta ao 

princípio da “Segurança Jurídica” (já estudado no capítulo 3) e da “Não-

cumulatividade”. 

 

        Vejamos a seguir as considerações de Julio de Castilhos Ferreira: 

 

      “Por conseguinte, são inconstitucionais as vedações 

do crédito  que constam do art. 33 da Lei Complementar 

nº 87/96, com as suas alterações anteriores, pois, a lei 

complementar não pode estabelecer limites temporais à 

plena fruição do direito ao aproveitamento de créditos do 

ICMS que resultam do princípio da não-cumulatividade do 

imposto, que não se contenham na Lei-das-leis de 1988.” 

(In ICMS: fato gerador e não cumulatividade, São Paulo, 

Revista de Estudos Tributários, nº 15, 2000, pag. 156). 

 

       Para o pleno aproveitamento do crédito fiscal relativo ao ICMS pago 

quando da aquisição de energia elétrica, estabelece o inciso II do art. 33, 
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o inicio da vigência da Lei Complementar da qual faz parte. Com o 

estabelecimento deste intervalo de tempo, em relação a entrada em vigor  

do atual sistema tributário, ficam os contribuintes onerados nestas 

importâncias uma vez que não poderão compensar os valores pagos, 

ICMS destacado nas notas fiscais e embutido no preço total, ao 

adquirirem este insumo. 

 

        Pelas mesmas razões já abordadas no comentário feito no inciso I   

do artigo em questão, este lapso temporal estabelecido pelo legislador 

complementar é inconstitucional, uma vez que não era da vontade do 

Congresso Constituinte impor tais limitações, já que não constam do texto 

Constitucional. 

 

        Não bastasse este agravo, em 11 de julho de 2000, foi editada a Lei 

Complementar nº 102, que limita ainda mais este direito. Vejamos o que 

diz esta lei em seu artigo 1º: 

 

           “Art. 1º -- A Lei Complementar nº 87, de 13 de 

setembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:’ 

 

          “(...)’ 

 

          “Art. 33 (...)’ 

 

“II – somente dará direito a crédito a entrada de energia 

elétrica no estabelecimento:’ 

 

“a) quando for objeto de operação de saída de energia 

elétrica;” 

 

“b) quando consumida no processo de industrialização;” 
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“c) quando seu consumo resultar em oparação 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 2003, nas demais 

hipóteses;” 

 

         O art. 33 da Lei Complementar nº 87, apenas estabelecia o marco 

temporal de 01 de novembro de 1996, o que é considerado 

inconstitucional  por muitos tributaristas, para o início da vigência ao pleno 

direito ao crédito fiscal, no que tange a energia elétrica, pois, o direito 

exiiste desde a entrada em vigor do atual sistema tributário, que se deu 

em 01 de março de 1989, não impondo restrições a tipos de 

estabelecimentos. O pleno aproveitamento do crédito fiscal, pertence a 

todos, seja comércio ou indústria, desde que tenham sido tributados pelo 

ICMS na aquisição do insumo energia elétrica. 

 

         Esta realidade foi modificada pela Lei Complementar nº 102, que 

impôs ainda mais restrições ao direito ao crédito fiscal aos contribuintes 

usuários de energia elétrica. 

 

        Em particular, aos estabelecimentos dedicados a atividade 

comercial. Esta Lei Complementar mantém a data de início da vigência do 

direito ao crédito fiscal, 01 de novembro de 1996, estabelecida pela Lei 

Complementar nº 87, porém suspende este direito a partir de 1º de janeiro 

de 2001, só voltando a restabelecê-lo em 1º de janeiro de 2003. A 

suspensão deste direito, por um interstício  de dois anos , agride de forma 

escandalosa o princípio da Segurança Jurídica, não encontrando respaldo 

em nenhuma norma jurídica que lhe dê validade, sendo considerado por 

muitos tributaristas como inconstitucional e um grande desrespeito ao 

Princípio da Não-cumulatividade. 

 

         A energia elétrica é um insumo essencial a qualquer atividade 

econômica estabelecida, não se podendo negar o direito de creditar-se do 
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ICMS pago quando da aquisição deste insumo. Impor esta restrição é 

negar um direito já adquirido, pois a Lei Complementar nº 87 reconheceu 

este direito, não podendo uma outra Lei vesgatá-lo, trazendo instabilidade 

aos negócios e afronta ao Princípio da Segurança Jurídica. 

 

         Quanto aos empreendimentos industriais, estes não sofreram 

restrições ao uso do crédito fiscal, relativos a aquisição de energia 

elétrica, com a edição da Lei Complementar nº 102, em relação a Lei 

Complementar 87/96. 

 

         Em afirmação as palavras acima, trazemos a luz, texto de Carla 

Mendonça Dias Alves da Silva: 

 

      “No entanto, o maior e mais completo absurdo está no 

inciso II, que, sem respaldo jurídico algum, postergou o 

direito ao crédito de energia elétrica, dos contribuintes não 

compreendidos nos casos anteriores, para janeiro de 

2003. Isso até segunda ordem, porque não causará 

grande surpresa se o legislador, em dezembro de 2002, 

disciplinar que “a entrada de energia elétrica nas demais 

hipóteses dar-se-á a partir de janeiro de 2010”. 

 

         (...) imperioso reconhecer tratar-se a energia elétrica 

de mercadoria – pois, se não é serviço, nem tão pouco 

transporte, só pode estar inserta naquele conceito 

(hipótese de incidência restante) – destinada ao consumo 

do estabelecimento. Por essa razão, o crédito decorrente 

dessa operação é conseqüência da norma constitucional 

que instituiu o princípio da não-cumulatividade, sendo 

inadmissível que o legislador infraconstitucional, ainda 

que por lei complementar, contrarie referida 

determinação.” (In A Lei Complementar 102, de 

11.07.2000 e as principais implicações no regime do 
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ICMS, São Paulo, Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, nº 42, 2002, pag. 66/67). 

 

     

          A importância do ativo permanente  para a atividade empresarial, já 

foi comentada  ao analisarmos o artigo 31, inciso II do Convênio 66, de 16 

de dezembro de 1988. O artigo 20 da Lei Complementar nº 87, 

reconheceu  o direito ao crédito fiscal, salvo o §1º do artigo em questão, 

também, para o ativo permanente. Porém, a artigo 33, todo ele tisnado de 

inconstitucionalidade, em seu inciso III, limita este direito ao estabelecer o 

início da vigência a 01 de novembro de 1996, que é quando entrou em 

vigor a Lei Complementar, retro citada. Pelas mesmas razões 

mencionadas nos parágrafos anteriores, não poderia o legislador 

complementar ter imposto esta limitação temporal, pois não encontra 

amparo na Constituição Federal, que é a norma imediatamente  superior  

e que deveria valida-la. No texto supremo as restrições ao direito ao 

crédito fiscal são: a “isenção” e a “não incidência”, nenhuma outra. 

Nenhum intervalo de tempo é determinado para que este direito se 

concretize. O direito ao crédito fiscal na aquisição do ativo permanente, 

bens de uso e consumo do estabelecimento e aquisição de energia 

elétrica, existe desde a entrada em vigor do atual sistema tributário 

brasileiro, que se deu em 01 de março de 1989, primeiro dia do quinto 

mês seguinte ao da promulgação da Constituição brasileira, como 

preconiza o artigo 34, do ato das disposições constitucionais transitórias 

da Constituição Federal. Nada pode afrontar o texto supremo pois este é 

a Lei das Leis, ocupando o ápice da pirâmide jurídica, é ele que dá 

validade a todas as demais normas legais. 

 

       

           A Lei Complementar cabia apenas estabelecer normas gerais a 

respeito da matéria, e não inovar, criando outras restrições ao lançamento 

do credito na escrita fiscal, aumentando por meios oblíquos a 

arrecadação tributária dos estados. Ao ampliar as vedações 

constitucionais ao regime de compensação do ICMS, colocou-se o 
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legislador complementar, na condição de revisor do Texto Magno, 

atribuição esta que não lhe foi outorgada pela Constituição Federal, que 

segundo determina o art. 155, inciso XII, deveria apenas aclarar, 

estabelecer uma norma procedimental, para que o gravame, ao ser 

instituído pelos Estados, fosse uniforme, sem diferenças díspares entre as 

legislações praticadas pelas diversas unidades estatais que compõe a 

federação brasileira.   

 

7.8 – A legislação Estadual 

 

         Após a regulamentação, exigida pelo art. 155, inciso XII da 

Constituição Federal, feita inicialmente pelo Convênio 66/88 e 

posteriormente pela Lei Complementar nº 87/96, estavam os Estados 

autorizados a instituírem e cobrarem o ICMS. O instrumento legal para a 

criação, majoração e diminuição de tributos é a lei ordinária. Após a 

entrada em vigor do Convênio 66/88 foi editada, na Bahia, a Lei 4.825, de 

27 de janeiro de 1989, regulamentada pelo Decreto de nº 2.460, de 07 de 

junho de 1989. Posteriormente, com a vigência da Lei Complementar 

87/96, uma nova lei ordinária, estadual, foi editada, para adequar a 

cobrança do ICMS as novas normas estabelecidas pelo legislador 

complementar, a de nº 7.014, de 04 de dezembro de 1996, 

regulamentada pelo Decreto de nº 6.284, de 14 de março de 1997.  

Ambas as leis ordinárias reproduziram as determinações contidas nas 

legislações incumbidas de regulamentar o artigo 155, inciso XII da 

Constituição Federal, pois a estas estavam subordinadas pela hierarquia 

das leis no sistema jurídico. Na pirâmide jurídica, figura abstrata criada 

para retratar o escalonamento  hierárquico entra as normas, onde a 

Constituição Federal ocupa o ápice e dá validade as demais normas, 

dispostas de acordo com o grau de importância no mundo jurídico, a lei 

ordinária ocupa uma posição de inferior importância à lei complementar, 

não podendo, desta forma, contraria-la. Este tópico foi melhor estudado 

nos capítulos 04, Hierarquia das Normas Jurídicas, e 06, Diferenças entre 

Leis Complementares e Leis Ordinárias. O Convênio 66/88, apesar de 

não ser uma Lei Complementar, tinha a força de tal, no sentido material, 
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pois estabelecia “normas gerais em matéria de legislação tributária, e o 

emprego deste instrumento esta previsto no § 8º do art. 34 do ato das 

disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, para 

regulamentar provisoriamente a matéria e possibilitar a instituição do novo 

ICMS.    

 

 

8 – Conclusões 

 

          A tributação consiste em verdadeira ingerência do Poder Público no 

patrimônio do particular e, por essa razão, não pode ser, este, absoluto. A 

Constituição Federal ao estabelecer a competência aos Estados e ao 

Distrito Federal para instituir e cobrar o ICMS, traçou as bordas limítrofes, 

dentro das quais se balizam o poder de tributar. Ao outorgar competência, 

a Constituição restringe, criando limitações ao exercício desse poder. O 

Princípio da Não-cumulatividade é um preceito de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata e passível apenas das restrições estabelecidas na 

Carta Maior. A determinação do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “c”, para 

que a Lei Complementar regulasse  a instituição da nova exação, não 

conferiu poderes inovatórios, atribuindo-lhe apenas o estabelecimento de 

“normas gerais em matéria de legislação tributária”, conforme preconiza o 

art. 146, inciso III, da Constituição Federal. Desta forma, não poderiam o 

Convênio 66/86, que regulou provisoriamente a matéria, a Lei 

Complementar 87/96, e posteriormente a edição da Lei Complementar 

102/00, trazerem novas restrições, ainda que temporais, ao Princípio da 

Não-cumulatividade, não previstos na Carta Magna, contrariando a 

hierarquia existente entre as normas jurídicas e desrespeitando o 

Princípio da Segurança Jurídica.  
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