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RESUMO 

 

O ICMS é imposto de competência estadual e não-cumulativo representando, no Brasil, o pilar da 

tributação indireta, uma vez que a soma do montante arrecadado pelos Estados-membros supera a 

de qualquer outro tributo, tornando-se a principal fonte de receita dos Estados-membros. Devido à 

sua importância, o sistema de arrecadação do ICMS é tema bastante discutido, sobretudo em vista 

das disputas fiscais entre os Estados-membros e das perplexidades relacionadas com a exigência 

desse imposto, uma vez que existem diferentes fazendas públicas estaduais responsáveis pela 

cobrança do tributo em questão. A opção do Brasil de conferir aos Estados-membros a competência 

para instituir o ICMS vem acarretando inúmeros impasses, principalmente nos últimos anos, com o 

acirramento entre eles, ocasionando o fenômeno da Guerra Fiscal. Instigada pelo problema descrito 

e com a sua repercussão no âmbito das relações comerciais (com destaque para aquelas decorrentes 

do comércio eletrônico), a presente monografia busca perquirir a constitucionalidade do art. 11, da 

Lei Estadual n.º 14.237/2008, do Ceará, que institui o recolhimento do ICMS nas entradas de 

mercadorias de outras unidades da Federação destinadas à pessoa não contribuinte deste imposto no 

mencionado Estado. O presente estudo engloba a questão desse dispositivo legal cearense  no 

contexto do Federalismo Fiscal e diante da Constituição Federal de 1988. Sem a pretensão de 

esgotar o tema, propõe-se a analisar a constitucionalidade desse recolhimento. Entendeu-se que o 

art. 11 da Lei em comento está eivado de inconstitucionalidade. Destacaram-se as normas 

constitucionais violadas assim como as características do Federalismo Fiscal que foram atingidas A 

metodologia utilizada para o desenvolvimento dos contornos desta pesquisa é de natureza 

exploratória, descritiva e essencialmente bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Federalismo Fiscal. ICMS. Inconstitucionalidade art.11 Lei nº 14.237/2008. 
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ABSTRACT 

 

The ICMS is a non-cumulative tax of state competence, representing, in Brazil, the pillar of indirect 

taxation, since the amount collected by the Member States exceeds that of any other tax, becoming 

the main source of the Member States' revenue. Due to its importance, the ICMS collection system 

is a very discussed theme, specially in view of the tax disputes among Member States and the 

perplexities related to the collection of this tax, since there are different state public treasuries 

responsible for the collection of the tax in question. Brazil's choice to give Member States the 

power to impose ICMS has been causing numerous impasses, especially in recent years, with the 

intensification among them, causing the phenomenon of Tax War. Instigated by the described 

problem and its impact on trade relations (especially those resulting from electronic commerce), this 

monograph intends to scrutinize the constitutionality of Art. 11 of Law state n.º 14.237/2008, of 

Ceará, which institutes the collection of ICMS on entries of goods from other states of the 

Federation destined for the non taxpayer person of this tax in mentioned state. This study covers the 

issue of this legal article in the context of Ceará Fiscal Federalism and in the light of the 

Constitution of 1988. Without intending to fully scrutinize the matter, it is proposed to analyze the 

constitutionality of this collection. It was understood that art. 11 of the Law under discussion is 

marked by the flaw of unconstitutionality. The violated constitutional norms were highlighted as 

well as the characteristics of Fiscal Federalism that were transgressed. The methodology used to 

develop the framework of this research is exploratory and descriptive in nature and essentially 

bibliographical. 

 

Keywords: Fiscal Federalismo. ICMS. Unconstitutionality of art.11 Lei nº 14.237/2008.
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1    INTRODUÇÃO 

As sociedades hodiernas encontram-se a cada vez mais complexas, plurais e 

dinâmicas devido à superveniência de diversos fatores, como o neoliberalismo, a 

globalização, o fluxo de informações, o comercio eletrônico, as relações transnacionais e 

intercontinentais, dentre outros diversos, o que, inevitavelmente, repercute nas relações 

jurídicas travadas cotidianamente, bem como exige uma constante inovação, flexibilização e 

atualização da ordem jurídica para atender às demandas e situações emergentes. 

É preciso, destarte, que se (re)pense e (re)construa novas formas ou adaptações 

das já existentes para abranger, por meio de disciplina jurídico-normativa e respostas 

doutrinárias ou jurisprudenciais próximas à realidade fenomênica, estes novos fatos já 

conhecidos pelo Direito (e, de certa forma, previstos pelo ordenamento jurídico pátrio). 

Urge destacar que o tema em questão apresenta relevância e repercussão 

relativamente aos mais diversos prismas sob os quais venha a ser apreciado: econômico, na 

medida em que afeta diretamente a atividade econômico-financeira, uma vez que a receita 

decorrente da arrecadação do ICMS corresponde à principal receita tributaria de um Estado-

membro da Federação; dos custos de empresas de pequeno, médio e grande porte; político, 

porque a arrecadação tributária se destina, sobretudo, à manutenção da máquina estatal e à 

conversão em prestação de serviços públicos - o que perpassa pela compreensão do papel do 

Estado, dentre outras considerações; jurídica, em razão das polêmicas levantas que envolvem 

temas constantemente discutidos como o do federalismo fiscal, guerra fiscal, comercio 

eletrônico, consequências dessa modalidade de operação, impacto para o Estado, etc. 

Diante dessas observações inicias, o presente estudo se propõe a evidenciar a 

inconstitucionalidade do artigo 11, da Lei n.º 14.237/2008, do Estado do Ceará, que 

desobedece aos comandos constitucionais relativos à matéria do ICMS, sobretudo no que 

tange à forma de sua incidência em operações interestaduais que destinam mercadorias a não 

contribuintes deste imposto, que se localizam no Estado do Ceará, como destinatários. 

Traçou-se um panorama acerca do tema, a fim de demonstrar como o constituinte 

brasileiro dispôs a matéria, para, ao longo da exposição, promover reflexões críticas e, ao 

final, concluir que o supramencionado dispositivo da legislação cearense não está em sintonia 

com o ordenamento pátrio. Restará claro que o Ceará, ao assim agir, prejudica, sem sombra de 

dúvidas, os adquirentes não contribuintes de ICMS nele localizados e que adquirem produtos 

de outros Estados da Federação. Infelizmente, a opção deste ente federativo em assim agir, 
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encontra-se em um contexto que podemos chamar de guerra fiscal entre os Estados-membros 

da Federação. 

No primeiro capítulo, foram analisadas as principais características do Estado 

Federal (caso do Brasil), explicando algumas de suas consequências, como a competência 

tributária, e diferenciando-o de outras formas de Estado, como a Confederação. Nesta 

primeira parte também se estudou o Federalismo Fiscal.   

Em um segundo momento, estudou-se o Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação - ICMS, sua regra matriz de incidência – competência 

tributária, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota e fato gerador - peculiaridades, tratamento 

constitucional, legal, doutrinário e jurisprudencial conferido ao imposto em testilha.  

Por fim, no terceiro capítulo, a atenção se deteve ao art. 11 da mencionada lei 

cearense, suas implicações e efeitos, sobretudo em face da Constituição Federal de 1988 e do 

Pacto Federativo. Neste capítulo também se analisou a Ação Direta de Inconstitucionalidade-

ADI n.º 4596, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil-CFOAB 

em 2011, a qual, até a conclusão do presente trabalho, encontra-se aguardando julgamento de 

mérito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

2    DO FEDERALISMO FISCAL: CONSEQUÊNCIA DO PACTO FEDERATIVO 

 

Antes de se entender o Federalismo Fiscal, urge analisar o Federalismo. O 

pensamento federalista, embora estruturado pelo modelo americano, encontra percursores, já, 

no mundo antigo.
1
 Consiste o Estado Federal numa descentralização política, que se assinala 

precipuamente pela capacidade legislativa, e que conjuga a autonomia das unidades 

federativas com a soberania da União. A repartição regional de poderes autônomos constitui o 

cerne do conceito de Estado Federal. 
2
 

Federação significa, por natureza, equilíbrio democrático e preocupação pelo 

interesse do conjunto, manifestando um estilo de vida política. Ensina Fernando Whitaker da 

Cunha
3
 que: “Na Federação, forçosamente, deve existir uma divisão de competências entre o 

poder central e o dos Estados componentes; entre o Estado Total e os Estados integrantes. 

Aquele detendo soberania e os últimos a autonomia”.  

Nessa forma de Estado vive-se uma descentralização política, financeira e 

administrativa entre diferentes níveis de governo. O federalismo salvaguarda o ideário da 

preservação da unidade na diversidade, sendo esse um fator determinante. Há de se destacar o 

fato de essa forma de governo ter sido adotada em países de grandes dimensões territoriais e 

conseguir ordenar políticas econômicas uniformes.  

 

2.1 Características do Estado Federal  

De início, oportuno lembrar que subjacente ao conceito de regime federativo 

sempre estará a difícil tarefa de compor os interesses conflitantes no terreno da 

descentralização do poder político dos entes federativos.  Embora já se tenha esclarecido que 

não há um modelo único de Estado Federal, como bem observaram Hertha Urquiza Baracho e 

Jacyara Farias Souza,
 4

 há alguns traços gerais típicos. De acordo com Raul Horta
5
, podem ser 

verificados os seguintes requisitos no federalismo: 

                                                 
1
 “Além dos exemplos persa (...), entre outros, cumpre assinalar o fenômeno das anfictionias, na Grécia, 

que, em nação fragmentada por inúmeras divergências, robustecia a idéia de um poder, a que todos 

deviam prestar obediência”. CUNHA, Fernando Whitaker da. Direito Constitucional do Brasil. São 

Paulo, Renovar, 1990, p. 199.  
2
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2008, p.99.  
3
 CUNHA. Op. cit. p. 203. 

4
 “Outro fator que contribuiu para uma adequação mais eficaz do federalismo às mudanças ocorridas na 

sociedade foi a possibilidade de esse modelo se revelar de forma diferente em cada Estado que o adotou. 

Em alguns Estados preservou-se o modelo clássico norte-americano, que, segundo Becker (1964), propõe 

um ideário esculpido sob a égide de dois entes: o nacional ou federal, e o Estadual ou regional. Em outros 

países, como o Brasil, que foi colonizado um pouco mais recentemente, adotou-se um modelo de Estado 
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1. a decisão constituinte criadora do Estado Federal e de suas partes indissociáveis, a 

Federação ou União, e os Estados-membros; 2. a repartição de competências entre a 

Federação e os Estados-membros; 3. o poder de auto-organização constitucional dos 

Estados-Membros, atribuindo-lhes autonomia constitucional; 4. a intervenção 

federal, instrumento para restabelecer o equilíbrio federativo, em casos 

constitucionalmente definidos; 5. a câmara dos Estados, como órgão do Poder 

Legislativo Federal, para permitir a participação do Estado-Membro na formação da 

legislação federal; 6. a titularidade dos Estados membros, através de suas 

Assembleias Legislativas, em número qualificado, para propor emenda à 

constituição Federal; 7. a criação de novo Estado ou modificação territorial de 

Estado existente dependendo da aquiescência da população do Estado afetado; 8. A 

existência no Poder Judiciário Federal de um Supremo tribunal ou Corte Suprema 

(...). 

 

Ao mesmo tempo em que a união faz nascer um novo Estado, soberano, aqueles 

que aderiram à federação perdem a condição de Estados. Na verdade, foi dado o nome de 

Estado a cada unidade federada, mas apenas como artifício político, pois, tecnicamente, não 

são Estados
6
, vez que despidos de soberania

7
, não sendo admitido direito de secessão na 

federação. 

A repartição de competências feita pela Constituição Federal entre as unidades 

federadas é uma característica de suma importância para a federação, como bem destacou 

Celso Ribeiro
8
: 

A repartição de competências, estabelecida em 1787 pelo recurso à técnica de 

competências enunciadas e competências remanescentes, permanece até hoje um 

elemento indispensável à federação, embora nem todas as federações adotem as 

mesmas técnicas de partilha de competências, (...). 

 

No Estado federado, a regra é a inexistência de hierarquia na organização federal, 

uma vez que cada esfera de poder possui uma competência determinada constitucionalmente. 

Assim, quando se tratar de assuntos de competência de uma unidade federada, esta é que pode 

legislar sobre o assunto, não a União, e vice-versa. É o modo de repartição de competência o 

fator indicador do federalismo adotado pelo país: se centrípeto ou se centrífugo. Doutrina 

autorizada do Professor Raul Horta9 afirma que: 

                                                                                                                                               
que não foi gerado no seio dos cidadãos e sim, àquele vindo da tendência norte-americana”. BARACHO, 

Hertha Urquiza; SOUZA, Jacyara Farias. Regionalismo e Federalismo: As novas feições do Estado 

Brasileiro Pós Constituição de 1988. In Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza – 

CE, Junho de 2010, p.505. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/Integra.pdf> Acesso em 26 abr 2012 
5
 HORTA, op. cit., pp 347 e 348. 

6
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 28ª ed. São Paulo. Saraiva, 2009, 

p. 258. 
7
 “Soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado em virtude de ser ele juridicamente ilimitado. 

Um Estado não deve obediência jurídica a nenhum outro Estado. Isso o coloca, pois, numa posição de 

coordenação com os demais integrantes da cena internacional e de superioridade dentro de seu próprio 

território, (...)”. BASTOS, op. cit., p. 254. 
8
Idem, Ibidem., p. 259. 

9
 HORTA, op. cit., p.348. 
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Nesse conjunto de técnicas e de instrumentos de organização constitucional do 

Estado Federal, merece a repartição de competências uma referância mais ampla e 

analítica. A decisão a respeito da repartição de competências condiciona a 

fisionomia do Estado Federal, para determinar os graus de centralização e de 

descentralização do poder federal. 

 

Ainda com relação à repartição de competência, há uma classificação dividindo-a 

em repartição horizontal e repartição vertical. Na primeira, não se admite concorrência de 

competências entre os entes federados; já na segunda, realiza-se a distribuição da mesma 

matéria entre a União e os Estados-Membros, deixando para aquela os temas gerais, os 

princípios e certos institutos e, para estes, a incumbência de adaptar a legislação às suas 

particularidades locais. 
10

 

Tal característica merece ser aprofundada. A repartição atende a um princípio 

territorial, de maneira que certos temas terão abrangência em todo o território federal, ao 

passo que outros serão distribuídos aos ordenamentos parciais das unidades federativas. 

Outra característica é a soberania do Estado Federal: os Estados que ingressaram 

na federação a perdem no momento mesmo do ingresso. Na verdade, a característica presente 

nos Estados-Membros é a autonomia constitucional política limitada, ou seja, tanto os 

Estados-Membros quanto os Municípios atuam dentro de um quadro ou de uma moldura 

jurídica definida pela Constituição Federal, e não de forma ilimitada. 

Dúvida não há de que os governos estaduais são dotados de autonomia política. 

Entretanto, atuam apenas na orientação dos assuntos de seu interesse, desde que não 

contrariem a Constituição Federal. A base jurídica do Estado Federal é uma Constituição
11

, 

não um tratado, de modo que temas relacionados a qualquer dos componentes da federação 

devem estar de acordo com as normas constitucionais. A Constituição Federal atua como 

fundamento de validade das ordens jurídicas parciais e central. Como bem arrematou Celso 

Ribeiro
12

: “autonomia, destarte, é uma área de competência circunscrita pelo direito, enquanto 

a soberania não encontra qualquer espécie de limitação jurídica”. 

 

 

2.2 Conceito e Fundamento do Federalismo Fiscal 

Nos Estados Unidos da América houve, pela primeira vez, a implantação daquilo 

que se entende por federalismo em um sistema político. Com o tempo, evidenciou-se a 

                                                 
10

 MENDES, et al., op. cit., p. 850. 
11

 Nesse mesmo sentido, assinala Celso Ribeiro que “Uma constituição escrita e uma constituição 

tecnicamente rígida, quer dizer, aquela que só por via de uma emenda constitucional pode ser alterada, 

constituem ainda hoje traços essenciais do federalismo”.  BASTOS, op. cit., p. 259. 
12

 Idem, Ibidem. 254. 
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fragilidade das relações nela existentes, uma vez que ocorriam conflitos de interesses, 

dificultando a ação conjunta dos Estados soberanos que a formavam e colocando em “xeque” 

a própria essência da Confederação. 
13

 Com a Declaração da Independência das Colônias em 

1776 e, pouco tempo depois, havendo a assinatura dos Artigos da Confederação em 1781, 

ficou estabelecida a Confederação, na qual os Estados que a compõem não perdem sua 

individualidade do ponto de vista do direito internacional, sendo assim explicada pelo 

Professor Regis Fernandes de Oliveira
14

: 

O conceito de confederação advém do fato de que deva haver uma união de Estados 

independentes. São eles soberanos e, por qualquer motivo histórico-político, unem-

se na formação de um único Estado. A confederação não é soberana; é pessoa 

jurídica de direito público. (grifo do autor) 

 

A necessidade de apaziguar os conflitos nela surgidos, em que cada Estado era 

soberano, acarretou o nascimento do Estado Federal, que é uma criação jurídico-política15
. 

Com efeito, quando se criou a primeira Federação conhecida, a americana, o que se tratou de 

solucionar, à época, foi o problema que decorreu da convivência entre si das treze colônias 

inglesas tornadas Estados independentes e desejosas de adotarem uma forma de poder político 

unificado. É por isso que Paulo Gustavo Gonet Branco
16

 chegou a afirmar que o federalismo: 

surgiu como resposta à necessidade de um governo eficiente em um vasto território, 

que, ao mesmo tempo, assegurasse os ideais que vingaram com a revolução de 1776. 

 

Para o cumprimento de suas funções e atividades, o Estado precisa de recursos 

financeiros, decorrentes, principalmente, da tributação. Tal verificação adveio da necessidade 

percebida pelo homem, em tempos primitivos, de que, para uma garantia mínima de suas 

liberdades e de seus direitos, fazia-se imprescindível que os indivíduos se reunissem em 

grupos. Com o aumento destes, as relações de interesses comunitários passaram a ser mais 

complexas, acarretando a utilização de recursos mais dispendiosos. A partir desse momento 

histórico, teve inicio retirada de uma parcela do patrimônio individual com vistas ao bem 

comum, sendo isto considerado a origem da tributação na história da humanidade. 

O federalismo fiscal diz respeito ao estudo do aspecto financeiro de um Estado 

                                                 
13

 “Entre o Estado Federal e os Estados Confederados vai grande diferença. Nas Confederações, os 

Estados partícipes são autônomos e soberanos. Na Federação, os Estados-Membros estão subordinados a 

uma Constituição que os domina, assim como à União. A soberania é da nação. União e Estados-

Membros formam ordens jurídicas parciais sob a égide da Constituição. A ordem jurídica interna total é a 

conjugação das ordens jurídicas parciais sob a Constituição”. Em COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 

Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2010, p.57.  
14

 OLIVEIRA, Regis Fernandes de Oliveira. Curso de Direito Financeiro. 4ª ed. São Paulo. Editora 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 36. 
15

 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte. Del Rey, 1995, p.345. 
16

 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires. Curso 

de Direito Constitucional. 4ªEd. São Paulo. Saraiva, 2009, p. 847. 
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que se organiza sob a forma federativa. Em outras palavras: é por meio do federalismo fiscal 

que se chegará às informações acerca da forma como as entidades federativas se relacionam 

do ponto de vista financeiro. É objeto de preocupação a maneira pela qual está organizado o 

Estado, qual é o tipo de federação adotado, qual é o grau de autonomia dos seus membros, as 

funções que lhes são atribuídas e, substancialmente, a forma pela qual serão financiadas. 

Destarte, questão atinente à autonomia financeira dos entes subnacionais 

configura a “pedra de toque” do federalismo fiscal, uma vez que ausente tal pressuposto, os 

Estados-membros, bem como os Municípios, restariam impossibilitados de exercer as funções 

que a Constituição Federal lhes confere. Nesse contexto surge a figura do tributo como 

alternativa de financiamento do chamado Estado fiscal, reconhecedor da propriedade privada 

e desprovido da titularidade do patrimônio produtivo. 

O Estado fiscal é consequência da liberdade de empreender, energia movedora das 

contemporâneas sociedades, sendo, por tal motivo, inadmissível atividade econômica 

oprimida pela tributação, a não ser que haja finalidade pública não tributária. E é justamente 

este último fundamento o que justifica a extrafiscalidade, a qual, por sua vez, encontra-se 

limitada pelos princípios constitucionais, ensejadores de respeito pelos três Poderes. 

O Estado Federal parte da premissa de que na sua origem há uma Constituição 

Federal instituindo-o, em verdadeira relação de causalidade entre a Constituição Federal e o 

Estado Federal. Constitui trabalho da engenharia constitucional organizar o Estado Federal. 

Isso se dá porque este requer duplo ordenamento, ou seja, um da Federação ou da União e 

outro dos Estados membros da Federação. 
1718

 Não é demais lembrar que o destes últimos é 

parcial e existem tantos quantos forem o número de Estados-membros. Em qualquer dessas 

ordens jurídicas, seja ela a parcial ou a central, tem-se a Constituição Federal como seu 

fundamento de validade. 

                                                 
17

 O Estado Federativo, em regra, manifesta-se através de duas ordens jurídicas: a da União e a dos 

Estados-membros ou Estados Federados. É certo que “há Federação onde a tutela constitucional garante a 

autonomia dos Estados, onde estes participam de competência constitucional própria, onde a Constituição 

não se reforma sem a audiência e o consentimento dos Estados-membros, onde, por último, acima da 

vontade dos componentes da organização política, paira uma instância judiciária superior, tribunal 

supremo, com poderes para dirimir conflitos porventura suscitados, entre a União e os referidos 

Estados.”, como bem expressou Joao Mangabeira (in “A Organização do Poder legislativo nas 

Constituições Republicanas”, em Estudo sobre a Constituição Brasileira, pp.113-114) apud Paulo 

Bonavides (BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7ª ed. São Paulo. Malheiros Editores, 2008, p.178). 
18

 Entretanto, no constitucionalismo brasileiro há de ser ressaltado que o quadro é diferente e isso não 

passou despercebido pela autorizada doutrina nacional, como a de Celso Ribeiro Bastos: “É este um 

importante ponto na compreensão do federalismo brasileiro, porque ao contemplarmos a doutrina sobre 

federação nunca vamos encontrar referência aos municípios, (...). Mas no constitucionalismo brasileiro tal 

não ocorre. Os Municípios também desfrutam de uma autonomia similar à dos Estados-membros, visto 

que não lhes falta um campo de atuação delimitado, leis próprias e autoridades suas. Isso dá ao nosso 

Município a qualidade de autônomo e, mais do que isso, autônomo por força da própria Constituição”. 

BASTOS, Celso Ribeiro, Curso de Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo. Saraiva, 1996, p.257. 
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Nessa ordem de ideias, Celso Ribeiro Bastos
19

 assinala que a Federação pode ser 

conceituada como: 

A forma mais sofisticada de se organizar o poder dentro do Estado. Ela implica uma 

repartição delicada de competências entre o órgão do poder central, denominado 

“União”, e as expressões das organizações regionais, mais frequentemente 

conhecidas por “Estados-membros”, embora, por vezes, seja usado, por igual forma, 

o nome província e, até mesmo, cantão. 

 

Estabelecendo um conceito amplo de Estado Federal, é possível afirmar que ele 

expressa um modo de ser do Estado (daí se dizer que é uma forma de Estado) em que se 

divisa uma organização descentralizada, tanto administrativa quanto politicamente, erigida 

sobre uma repartição de competências entre o governo central e os locais, consagrada na 

Constituição Federal. 
20

 

Um ponto deve ser ressaltado: nem todo Estado Federal possui exatamente as 

mesmas características, uma vez que não há um modelo único a ser implantado como 

necessário. Assim, inexiste homogeneidade nas formas reais de Estados Federais, como bem 

pontuou Raul Machado Horta21: 

Não obstante a permanência de determinados requisitos, como a repartição de 

competências, a autonomia constitucional do Estado-membro, a intervenção federal, 

a Câmara dos Estados, recebem eles definições individualizadoras e contrastantes 

nos diversos modelos reais de federalismo. 
 

Não desconhecendo as peculiaridades dessa diversidade na organização federal, 

Roque Antônio Carraza
22

 concluiu que: 

De qualquer modo, podemos dizer que Federação (de foedus, foedoris, aliança, 

pacto) é uma associação, uma união institucional de Estados, que dá lugar a um 

novo Estado (o Estado Federal), diverso dos que dele participam (os Estados-

membros). Nela, os Estados Federados, sem perderem suas personalidades jurídicas, 

despem-se de algumas tantas prerrogativas, em benefício da união. A mais relevante 

delas é a soberania.  (grifo do autor) 

 

O Estado Federal pode ser formado por agregação ou por segregação. Se o 

constituinte inclinar-se pelo fortalecimento do poder federal, presente está o federalismo 

centrípeto, no qual há a iniciativa de diferentes Estados em dar origem a um governo central 

até então inexistente - força centrípeta, a exemplo norte-americano. Se, no entanto, primar-se 

pela preservação do poder estadual, é caso de federalismo centrífugo ou por segregação, em 

que o governo central concede relativa autonomia às unidades subnacionais, até, então, 

desprovidas de poder - força centrífuga, a exemplo do ocorrido no Brasil. 

                                                 
19

 idem, p.252 
20

 MENDES, et al., op. cit., p. 851. 
21

 HORTA, op. cit, p.348. 
22

 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional tributário. 25ª edição. São Paulo. 

2009. Malheiros Editores; p.134. 
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Esclarece Osvaldo Aranha Bandeira de Mello
23

 que “no México, como no Brasil e 

na Áustria, uma força centrífuga orientou essa transformação do Estado, que evolveu em uma 

direção do centro para a periferia, deslocando poderes para as coletividades inferiores”. 

 

 

2.3 Constituição Federal de 1988 e o Princípio Federativo 

 

Já foi explicado em momento anterior que não há um paradigma de federalismo a 

ser seguido, o que possibilita que cada país adote a forma federal de Estado que satisfaça as 

suas necessidades. 

A particularidade do federalismo brasileiro consiste em expressar no artigo 1º da 

Constituição Federal, o Município como unidade federativa. Referida inclusão do Município 

“não dispõe de correspondências nas anteriores constituições federais brasileiras, nem tão 

pouco nas Constituições Federais dos Estados Unidos, do México, Argentina, Venezuela (...)”. 

24
 A Constituição Federal incluiu no pacto federativo os municípios e o Distrito Federal, 

inovando na fórmula da Federação. Sacha Calmon Navarro Coêlho25, ao explicar a 

peculiaridade do Estado Federal brasileiro, ensina: 

 

“A Constituição Federal incluiu no pacto federativo os municípios e o Distrito 

Federal, petrificando a fórmula de maneira inusitada, porquanto o federalismo, em 

sua formação clássica, envolve apenas a união dos Estados-Membros (federalismo 

dual). Entre nós, o município ostenta dignidade constitucional, mormente em 

matéria tributária. Cada Estado Federal tem feições próprias. Uma das nossas 

acabou de ser exposta no que tange aos partícipes do pacto federal”. (grifo do autor) 

 

Valorizando a descentralização normativa, consequência da descentralização 

política
26

, a vigente Constituição adotou o poder de auto-organização do Município, 

permitindo-lhe elaborar sua Lei Orgânica. Embora esse seja o entendimento predominante, ou 

seja, o de que o Município é um ente federativo que compõe a Federação brasileira, há quem 

entenda o contrário, como o Professor Roque Antonio Carrazza
27

. Segundo ele, “embora o 

                                                 
23

 MELLO, 1948, p. 73 apud OLIVEIRA, Regis Fernandes de Oliveira. Curso de Direito Financeiro. 4ª 

ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 37.  
24

 HORTA, op. cit., p.523. 
25

 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro. 

Editora Forense, 2010, pp. 54-55.   
26

 “Num sistema em que o poder  não é centralizado há um maior grau de proteção às liberdades básicas e 

aos direitos individuais dos cidadãos”- BARBOSA, Fernando de Holanda (Coord.) et al. Federalismo 

Fiscal, Eficiência e Equidade: Uma Proposta de Reforma Tributária. Fundação Getúlio Vargas-FGV-

Disponível em: <http://www.fgv.br/professor/fholanda/Arquivo/FederalismoFiscal.pdf> Acesso em 15 abr 

2012. 
27

 CARRAZA. op. cit. p.171.  
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artigo 1º da CF estabeleça que a República brasileira é “formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios (...)”, estes não integram a Federação, isto é, não fazem parte do “Pacto 

Federal”. 

O federalismo brasileiro caracterizou-se no passado por uma concentração 

excessiva no poder central, tornando o nosso regime mais próximo do federalismo econômico 

em virtude do poder exercido pelo Presidente da República. Desde o início da década dos 80 o 

Brasil entrou numa época de mudanças institucionais, que se acelerou na década dos 90, e que 

certamente ainda continuará nos próximos anos. 

Diz-se que o constituinte de 1988 reconstruiu o federalismo brasileiro, na medida 

em que estabeleceu a relação entre a federação e as normas jurídicas individualizadoras dessa 

forma de Estado no conjunto das formas políticas. Tal reconstrução deixou de lado o modelo 

adotado na Constituição de 1967 e Emenda Constitucional de 1969, que colocaram a 

legislação e os recursos tributários majoritariamente concentrados na União. 

O fato é que quando se optou pela forma federalista, foi concedido pelo 

constituinte originário às unidades federadas o poder de auto-organização. Destarte, os 

Estados-Membros exercem um poder constituinte, mas diverso do poder constituinte 

originário, uma vez tratar-se de poder limitado de conteúdo e de forma, retirando a sua força e 

legitimidade da Constituição Federal. 
28

 Tal poder, portanto, é manifestação da autonomia dos 

entes e sofre limitações quanto ao conteúdo e à forma de suas deliberações, de modo que, “o 

conflito entre a norma e do poder constituinte do Estado-Membro com alguma regra editada 

pelo poder constituinte originário resolve-se pela prevalência desta, em função da 

inconstitucionalidade daquela”. 
29

 

As normas de conteúdo a que o poder constituinte estadual está sujeito encontram-

se no grupo dos princípios constitucionais sensíveis (compreendidos no art.34, VII, CF) ou no 

grupo dos princípios constitucionais estabelecidos (demais disposições que se estendem à 

observância dos Estados-membros). 

                                                 
28

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. 

 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em 15 abr 2012. 
29

 MENDES, et al., op. cit., p. 860. 



 

 

20 

 

 

 

 

2.4 Do Princípio Federativo como Cláusula Pétrea na Vigente Ordem Constitucional 

 

No ordenamento jurídico pátrio, tamanha é a importância do Princípio Federativo, 

que o mesmo foi elencado como cláusula pétrea no art.60, inciso I, §4º, da Constituição 

Federal. Isso significa que o vínculo entre União, Estados e Municípios é indissolúvel e não 

pode ser objeto de deliberação proposta de emenda constitucional com o objetivo de abolir a 

federação, cabendo à União preservar a integridade política, jurídica e física da federação, por 

meio de mecanismos, como a intervenção federal. A indissolubilidade da federação encontra-

se afirmada no art.1º da Carta Suprema e se confirma no art. 60, §4, I, CF. 

Além disso, uma vez que a própria Constituição elenca a forma federativa de 

Estado ao posto de cláusula pétrea (artigo 60, parágrafo 4°, inciso I, da CF), impedindo sua 

violação por qualquer ato, inclusive por ato do Poder Constituinte derivado, não se poderia 

chegar à diversa conclusão, senão a de que, em sendo a autonomia financeira a principal 

característica que um Estado Federal deve portar, até mesmo porque na sua ausência, todas as 

demais características (como a autonomia política e administrativa, por exemplo) restam 

prejudicadas, qualquer ato que prive os entes federativos dos recursos ao sustento das 

atividades que a Constituição Federal lhes atribui, deixando-os dependente do Poder Central, 

deve ser interpretado como inconstitucional. 

Ensina Sacha Calmon
30

 que: 

a Constituição de 1988 representa a culminância de um processo de abertura política 

já lentamente iniciado, para o restabelecimento da vida democrática nacional. Por 

isso, como não poderia deixar de ser, cuidou de reforçar o federalismo, como 

garantia adicional da liberdade, cuidou de aumentar o espaço legislativo dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

 

Não se nega que a Carta maior de 1988 promoveu a reconstrução do federalismo 

brasileiro, estabelecendo a relação entre a Federação e os princípios e regras que 

individualizam essa forma de Estado no conjunto das formas políticas. 

 

 

                                                 
30

 COÊLHO. op. cit. p. 56.  
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3    O ICMS NA SISTEMÁTICA DO FEDERALISMO FISCAL 

 

Na Constituição brasileira encontram-se muitos dispositivos versando sobre 

matérias tributárias. No capítulo anterior deste trabalho ficou demonstrado que os Estados-

membros de uma Federação são dotados de autonomia constitucional relativa e possuem 

poder constituinte, derivado do poder constituinte originário, por meio do qual “editam 

também suas próprias leis, que devem harmonizar-se com a Constituição Federada e com os 

princípios sensíveis da Constituição do Estado Federal”. 
31

 

 

3.1 Evolução do ICMS: contexto histórico da substituição tributária do ICM pelo ICMS 

 

Além de dispor sobre a competência para instituição do ICMS, a Constituição 

Federal estabelece normas, sejam princípios ou regras, que devem ser respeitadas pelos 

Estados e pelo Distrito Federal. 

Diz-se que o atual ICMS “descende” diretamente do ICM, que por sua vez, 

“descendia” do IVC (Imposto sobre Vendas e Consignações) da Constituição de 1946, é dizer, 

“o IVC “gerou” o ICM, que “gerou” este primeiro ICMS”. 
32

 

O IVC, sendo reproduzido na CF/1934
33

, tinha o fim de incidir sobre as 

mercadorias que circulassem comercialmente. Ocorre que, por ser cumulativo, e, 

consequentemente, muito onerar tanto o contribuinte quanto o destinatário final, a 

Constituição Federal de 1946 já expressava em seu texto a vontade de criar um imposto não-

cumulativo que fosse incidente em todas as fases de circulação, em que ocorria o fato gerador 

do tributo, o que se concretizou com a reforma tributária, mediante edição de Emenda 

Constitucional nº 18/65
34

,que acrescentou no ordenamento jurídico nacional o ICM em 

substituição do IVC. 

                                                 
31

 CARRAZA. op. cit. p.146. 
32

 CARRAZA, Roque Antônio. ICMS, pp. 37-38  
33

 “Art.8, II”. BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil: 

promulgada em 16 de julho de 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm> Acesso em 16 abr 2012. 
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 BRASIL. Emenda Constitucional n.º 18, de 01 de dezembro de 1965. Reforma do Sistema Tributário. 

“Art.12, §2º- O impôsto é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos têrmos do disposto em lei 

complementar, o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado, e não incidirá sôbre a 

venda a varejo, diretamente ao consumidor, de gêneros de primeira necessidade, definidos como tais por 

ato do Poder Executivo Estadual”. Disponível em  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm> Acesso 
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Assim, até a Constituição de 1946, adotava-se o IVC, que incidia em cascata; a 

partir da Emenda Constitucional 18/65, optou-se pelo ICM, não-cumulativo. Sobre a 

transformação do IVC pelo ICM, ensina Sacha Calmon Navarro Coelho35 que: 

A Emenda 18/65 à Constituição de 1946, posterior ao movimento militar de 1964, 

foi um marco na racionalização do sistema tributário brasileiro, que se completou 

com a edição do Código Tributário Nacional. Os líderes do movimento de 1964, 

receptivos às críticas dos juristas e economistas que viam no imposto estadual sobre 

vendas e consignações (IVC) um tributo aventalhado, em cascata, propiciador de 

inflação, verticalizador da economia, contrário ao equilíbrio da Federação e 

tecnicamente incorreto, decidiram substituí-lo por um imposto não cumulativo, que 

tivesse como fato gerador não mais negócios jurídicos, mas a realidade econômica 

das operações promotoras da circulação de mercadorias e serviços no País como um 

todo. Surge o ICM não-cumulativo, em lugar do IVC cumulativo. 

 

Apesar de em 1965 passar a existir ICM dotado de não-cumulatividade, este não 

foi o primeiro caso de imposto não cumulativo no Brasil, uma vez que no ano de 1958 se fez 

um IPI não-cumulativo. 
36

 

Quando da transformação do ICM pelo ICMS, foram incorporados cinco impostos 

que ficavam a cargo da competência federal, a saber: 1) Imposto Único sobre Lubrificantes e 

Combustíveis (IULC); 2) Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE); 3) Imposto Único 

sobre Minas (IUM); 4) Imposto sobre Serviços de Comunicação (ISC) e 5) Imposto sobre 

Transportes. Daí se afirmar que, em relação à substituição de ICM pelo ICMS, houve um 

aumento do campo material da hipótese de incidência,
37

 tendo sido assim explicado por 

Aliomar Baleeiro38: 

 

na Constituição de 1988, o ICMS foi posto na competência dos Estados-membros e 

representa a adição, ao ICM anterior, dos antigos impostos únicos federais sobre 

energia elétrica, combustíveis e lubrificantes e minerais do país e, também, dos 

impostos federais sobre transportes de pessoas e cargas que não fosse estritamente 

municipais e sobre comunicações.
39

 

 

Ao comentar sobre a transformação do ICM em ICMS, Professor Sacha Calmon 

critica o tratamento que o constituinte de 1987 conferiu ao ICMS, porque, para ele, este 

“surgiu à revelia das serenas concepções dos juristas nacionais, senhores das experiências 

                                                                                                                                               
em 16 abr 2012  
35

 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, DERZI, Misabel Abreu Machado, et al. Direito Tributário 

Contemporâneo. 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2004, p.304.  
36

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Volume IV. 

Renovar. Rio de Janeiro. 2007, p.231 
37
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europeias e já caldeados pela vivencia de 23 anos de existência de ICM. Suas proposições não 

foram aceitas. Prevaleceu o querer dos Estados”. Para o professor, energia elétrica, 

combustíveis, lubrificantes líquidos e gasosos e minerais são mercadorias, mas são 

mercadorias especiais, com aspectos diferentes, que, por isso, não deveriam se submeter à 

disciplina genérica do ICMS. 

O ICMS, durante toda sua existência, passou por muitas alterações, sendo alvo de 

discussões na doutrina quanto à sua aplicação e interpretação. Embora não seja negada a 

evolução jurídico-tributária ao substituir imposto cumulativo por não-cumulativo, mesmo 

assim permanecem no direito tributário traços político-econômicos que dificultavam sua 

evolução, uma vez que contribuinte continua a  contrapor-se ao Fisco. 

Com relação à não-cumulatividade do ICMS, o Professor Hugo de Brito 

Machado
40

 destaca que “o grande número de dispositivos introduzidos na Constituição 

Federal na tentativa de normatizar adequadamente a compensação do imposto em cada 

operação é expressivo da inadequação dessa técnica para um imposto estadual numa 

Federação com enormes desigualdades econômicas entre as suas diversas unidades e com a 

dimensão territorial de nosso país”. 

Com o advento da Carta Magna, de 1988, o constituinte versou que a não-

cumulatividade deveria ser aplicada conjuntamente com os princípios da livre iniciativa e 

livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o 

desenvolvimento nacional. 

 

3.2 Competência Tributária como Corolário do Princípio Federativo 

 

No Estado federado, inexiste hierarquia na organização federal, uma vez que as 

atribuições da União e dos seus entes integrantes foram estabelecidas na Constituição de 1988 

por meio da distribuição de competências.
41

 A propósito, ensina o Professor Roque Antônio 

Carrazza
42

 que: “Em matéria tributária, o legislador constituinte pátrio adotou a técnica de 

prescrever, de modo exaustivo, as áreas dentro das quais as pessoas políticas podem exercer a 

tributação. Criou-se, portanto, um sistema rígido de distribuição de competências”. 

                                                 
40

 MACHADO. Curso de Direito Tributário. p. 377. 
41

 Tem-se que a Constituição de 1988 adota o chamado federalismo de equilíbrio, no qual a repartição de 

competências visa manter o equilíbrio entre a atuação dos entes federativos.  
42

CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 13ª edição. São Paulo. 2009. Malheiros Editores; p.29.  
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Nessa ordem de ideias, tem-se que o art. 25, em seu §1º
43

, da vigente Carta 

Constitucional destaca a autonomia dos Estados-membros, conferindo a eles não apenas “as 

competências que expressamente enunciou, como, também, as que não atribuiu à União, aos 

Municípios ou ao Distrito Federal. A teoria clássica do federalismo chama estas competências 

não enumeradas de residuais ou remanescentes. 
44

 (grifo do autor) 

O princípio da competência tributária “é aquele pelo qual a entidade há de 

restringir sua atividade tributacional àquela matéria que lhe foi constitucionalmente 

destinada”.
45

 No que diz respeito à instituição de tributos, trata-se de competência privativa, 

anteriormente expressa na Constituição Federal, sendo a competência concorrente apenas a 

inerente à edição de normas gerais, não interferindo na atuação legiferante do ente federado 

na definição do fato gerador e dos sujeitos da relação tributária. O Professor da 

Carrazza
46

definiu a competência tributária como: 

 

a possibilidade jurídica de criar, in abstracto, tributos, descrevendo, 

legislativamente, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos 

passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas. Como corolário disto, temos que 

exercitar a competência tributária é dar nascimento, no plano abstrato, a tributos. 

 

Ao distribuir as competências político-administrativas aos entes federados
47

, o que 

significa, portanto, a adoção pelo Brasil de um modelo descentralizador, a Constituição 

Federal também proporciona o meio por meio do qual serão obtidos os recursos 

indispensáveis ao cumprimento de suas finalidades. E isso ela o fez através da distribuição da 

competência tributária. 

A Constituição Federal não cria o tributo; ela apenas confere a determinado ente 

federativo a competência para instituí-lo. É por esse motivo que a Constituição prevê quais os 

impostos da União, os dos Estados e Distrito Federal (art. 155) e os dos Municípios (art. 156). 
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. 
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso 
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 CARRAZA. Curso de Direito Constitucional tributário, p.153. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28ª ed. São Paulo. 2007. Malheiros 

Editores. p.40. 
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 CARRAZA, Roque Antônio. ICMS, cit., p.30.  
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Isto posto, neste trabalho cabe trazer à colação o art. 155, II, da CF
48

 que assim 

dispõe: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993) ; (grifo nosso) 

 

Tal dispositivo prevê que a cada Estado-membro e ao Distrito Federal cabe 

instituir, isto é, criar o seu Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação-

ICMS
49

.  Não se trata de criação pela Constituição; esta apenas dispõe sobre a competência 

dos Estados e do Distrito Federal para instituí-lo. 

Constatado que os tributos constituem a principal fonte de recursos financeiros 

aos cofres públicos, é consequência direta do Princípio Federativo a garantia de autonomia 

financeira dos entes políticos, o que sugere que qualquer alteração da distribuição das 

competências tributárias deve ser feita em observância à Constituição Federal. 

Apesar de ter sido promovida a descentralização e fortalecido o federalismo ao 

fragmentar a tributação sobre o consumo aos demais entes federativos, e não só à União 

Federal, tal escolha, sem sombra de dúvidas, diminui a dependência dos Estados-membros em 

relação à União Federal, mas implica diversas questões, sobretudo nos últimos anos, em que 

se tornou maior a guerra fiscal entre os Estados-membros, que concedem, unilateralmente, 

benefícios fiscais, passando ao largo das normas do CONFAZ. 

 

 

3.3 Características Nucleares Acerca do ICMS: Competência Tributária, Sujeito 

Passivo, Base de Cálculo, Alíquota e Fato Gerador. 

 

A competência tributária para instituir o ICMS, de acordo com o artigo 155, II, 

CF, é dos Estados e Distrito Federal. Assim, referido imposto só pode ser instituído por lei 
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 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em 16 abr 2012. 
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aprovada por Assembleia Legislativa Estadual ou pela Câmara Distrital e cobrado pelo 

respectivo Estado membro ou pelo Distrito Federal. 

O ICMS pode ser considerado o melhor exemplo de um imposto indireto, que se 

caracteriza por estar embutido no preço final do produto, e não sobre a renda da pessoa. 
50

 No 

Brasil, mencionado imposto tem natureza predominantemente fiscal e, sem sombra de 

dúvidas, é o tributo estadual que mais gera receita tributária para o Estado e para o Distrito 

Federal. 
51

 

Tal característica pode ser observada, por exemplo, em Estados das mais diversas 

regiões do país: no Rio Grande do Sul, a receita tributária total no ano de 2011 fechou em 

R$22.193.100.075,83 reais, conforme Balanço Financeiro. 
52

 Desse valor, o ICMS foi 

responsável por R$ 19.502.930.375,53 reais. 
53

 Já o Rio de Janeiro arrecadou de tributos 

estaduais, no exercício 2011, o valor de R$ 29.858.867.445 reais
54

, sendo de ICMS a quantia 

de R$24.808.160.105 reais. No Mato Grosso não foi diferente: a receita tributária total foi de 

R$5749,47 bilhões de reais, sendo R$4,925 bilhões provenientes de ICMS. 
55

 No Ceará, a 

arrecadação tributária total em 2011 foi de R$7.240.977.595,90, sendo o ICMS responsável 

por gerar R$6.794.823.902,96. 
56

 

Uma vez que o sistema constitucional adota o método de repartição constitucional 

tributária na arrecadação de impostos, o que acarreta a obrigação dos Estados-membros de 

transferir aos Municípios, 25% do total arrecadado a título de ICMS
57

, referido imposto torna-
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se também a principal fonte de receita de muitos Municípios. Vale destacar que o repasse 

dessa cota constitucional não se pode sujeitar à condição prevista em programa de benefício 

fiscal de âmbito estadual. 

Com relação ao sujeito passivo, pode-se identificá-lo como aquele que é obrigado 

a satisfazer a obrigação tributária, o que pode acarretar tanto no pagamento do tributo ou 

penalidade pecuniária (sujeito passivo da obrigação principal) como no cumprimento de 

outros deveres de natureza não pecuniária (sujeito passivo da obrigação acessória). O sujeito 

passivo da obrigação principal será a pessoa de quem o Estado exige a prestação pecuniária. É 

a lei, e não a vontade dos particulares quem define o sujeito passivo tributário. 
58

 Ensina o 

Professor Luciano Amaro
59

 que: 

 

Sujeito passivo da obrigação principal, por seu turno, é gênero, abrangente de duas 

espécies: o contribuinte e o responsável. Com efeito, na letra do Código, o sujeito 

passivo da obrigação principal diz-se contribuinte “quando tem relação direta com a 

situação que constitua o respectivo fato gerador”. Qualifica-se, porém, como 

responsável “quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra 

de disposição expressa de lei”. 

 

Tamanha é a importância do ICMS que a sua forma de arrecadação é um dos 

temas mais discutidos em projetos relacionados à reforma tributária 
606162

, principalmente se 

consideradas as disputas fiscais travadas entre os Estados-membros e as perplexidades 

envolvidas na exigência deste imposto. 
63

 

Como se sabe, o sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o substituto tributário, que 

surgiu com o objetivo de evitar a evasão deste tributo e tornar viável o sistema de 

arrecadação do ICMS. Em regra, o sujeito passivo do tributo (ou contribuinte ou sujeito 
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passivo direto) é o sujeito da obrigação, porém em determinadas situações, o legislador 

atribuiu a condição de obrigado de efetivar a prestação a pessoas diversas do 

contribuinte. É o que se chama de sujeição passiva indireta, tratando-se da figura do 

substituto tributário, ou seja, atribui-se, a determinado sujeito, a condição de 

responsável pelo cumprimento da obrigação tributária que normalmente seria de outro. 

A substituição tributária, pois, simplifica sobremaneira a atividade fazendária, porque 

permite que o Estado concentre em poucos sujeitos passivos, que são os substitutos 

tributários, a responsabilidade de muitos outros, chamados substituídos tributários. 

Consoante Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a substituição tributária é 

instituto que visa evitar a necessidade de fiscalização de um sem número de contribuintes, 

centralizando a máquina-fiscal do Estado num universo consideravelmente menor, e com a 

redução do custo operacional e consequente diminuição da evasão discal. Em suma, propicia 

maior comodidade, economia, eficiência e celeridade às atividades de tributação e 

arrecadação. 
64

 

A substituição pode ser “pra trás” (também chamada de regressiva) ou “para 

frente” (ou progressiva). Ocorre a primeira quando “o substituto, que é um contribuinte de 

direito (comerciante ou industrial), adquire mercadoria de outro contribuinte, em geral 

produtor de pequeno porte, responsabilizando-se pelo pagamento do tributo devido pelo 

substituído e pelo cumprimento das obrigações tributárias. Aproxima-se da figura do 

diferimento, que implica o adiamento do recolhimento do tributo”. 
65

 Ao exemplificar 

substituição para trás, Sacha Calmon
66

 assim expressa: “como o frigorífico abatendo do preço 

pago ao produtor o valor do imposto que este deveria pagar, mas que foi pago efetivamente 

por aquele, na condição de contribuinte substituto de jure”.   Não havendo pagamento por 

parte do substituto, é deste a responsabilidade exclusiva perante o Estado, que nada mais pode 

exigir do substituído, pois este último já sofreu absorção do imposto, não podendo ser 

duplamente onerado. 

                                                 
64

BRASIL. Supremo Tribunal Federal-STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI n.º1851- AL. 

Requerente: Confederação Nacional do Comércio-CNC. Advogado: Hamilton Dias de Souza e outros. 

Requeridos: Governo do Estado de Alagoas, Ministro de Estado da Fazenda, Secretários de Fazenda, 

Finanças ou Tributação dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tribunal Pleno. Rel. Min. Ilmar Galvão.  

Acompanhamento processual. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266781>  Acesso abr 2012.  
65

 TORRES. ob. cit., p.282. 
66

 COÊLHO, ob. cit. p.315.  



 

 

29 

 

Diferentemente é o que ocorre com a substituição “pra frente”
67

, que constitui 

exigência da sociedade moderna, visando à aplicação do princípio da praticabilidade da 

tributação. Apóia-se, em dois valores básicos: necessidade de evitar a evasão fiscal (segurança 

fiscal) e de assegurar recursos com alto grau de previsão e praticabilidade (certeza fiscal). 

Trata-se de técnica de arrecadação prevista no art. 150, §7º, CF
68

, e na Lei Complementar 

87/96, em que o contribuinte substituto recolhe não apenas o tributo por ele devido, mas 

também antecipa o montante relativo à operação subsequente (a ser realizada pelo 

substituído).  Nesta sistemática de arrecadação, o que ocorre é a antecipação do fato gerador 

e, consequentemente, do tributo, que é calculado sobre uma base de calculo estimada. A Corte 

Suprema, inclusive, há muito já entendeu pela constitucionalidade da substituição tributária 

pra frente no RE 213.396. 
69

 

Para Paulo Lucena de Menezes, “o sujeito passivo deverá ser o comerciante 

quando se encontrar na situação descrita na hipótese da norma”. 
70

 Ocorre que admitir apenas 

o comerciante seria restringir quem verdadeiramente pode ser considerado sujeito passivo da 

ICMS. Por isso, com relação a quem pode realizar as operações ensejadoras de ICMS, Roque 

Antônio Carraza71 manifesta-se da seguinte forma: 

 

Entendemos que só o produtor, o industrial ou o comerciante. O particular (dona-de 

casa, operário, aposentado etc.) que vende um objeto seu não realiza uma operação 

relativa à circulação de mercadorias; apenas vende um bem móvel qualquer. O 

mesmo podemos dizer do profissional liberal, do professor, do funcionário publico, 

enfim de todos os que não revestirem uma destas três condições: comerciante, 

industrial ou produtor (...). 
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Para o Professor Carrazza
72

 “o fato imponível deste ICMS ocorre quando o 

comerciante, industrial ou produtor promove uma operação jurídica que causa a transmissão 

da titularidade de uma mercadoria”. 

Chama-se o aspecto material, quantitativo do fato gerador do imposto de Base de 

Cálculo, sendo esta, em regra, “o valor da operação relativa à circulação da mercadoria, ou o 

preço do serviço respectivo”. 
73

 Deve a base de cálculo ser prevista em lei, uma vez que 

também está incursa no regime da reserva legal. 

Ensina Roque Antonio Carrazza que “a base de cálculo do ICMS deve 

necessariamente ser uma medida da operação mercantil realizada”. 
74

 Em sendo a dimensão 

da materialidade do tributo, é ela quem fornece os critérios para mensurar o fato imponível.  

Entende o Professor Hugo de Brito, por sua vez, que a base de cálculo será, se não houver 

indicação do valor da operação, ou não sendo determinado o preço do serviço, calculada da 

seguinte forma: “(a)o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista 

no local da operação, ou na região, se inexistente o primeiro e (b) o valor corrente do serviço 

no local da prestação.” 
75

 

O ICMS é um imposto multifásico, cobrado fracionadamente em cada uma das 

etapas da circulação dos bens e serviços, sobre o valor adicionado pelos agentes que as 

promovem desde a produção até o consumo. Daí advém o princípio da não-cumulatividade, 

pelo qual o valor do imposto pago na etapa anterior constitui crédito do contribuinte que irá 

realizar a posterior etapa tributada do processo de circulação, até o consumidor final, que 

suporta a tributação integral do ciclo. Arrematando a questão, ensina Sacha Calmon que “é a 

cadeia débito/crédito que determina a base de cálculo do imposto (recolhido não por 

mercadoria, mas por “operações ativas (saídas) e passivas (entradas) em predeterminado 

período de tempo”)”. 
76

 

Com relação da alíquota do ICMS, cabe, primeiramente, definir o que é a alíquota 

de um tributo. Trata-se de um percentual definido em lei que se aplica sobre a base de cálculo 

objetivando quantificar o valor do tributo a ser pago. Com clareza, ensina Roque Antonio 

Carrazza
77

 que: 

 

A alíquota é o critério legal, normalmente expresso em percentagem (%), que, 

conjuntado à base de cálculo, permite discernir o quantum debeatur(quantia devida, 

                                                 
72

 Idem, Ibidem. P.54.  
73

 MACHADO. Curso de Direito Tributário. cit., p.375. 
74

 CARRAZA. ICMS, cit., p.87.  
75

 MACHADO. op. cit., p.375. 
76

 COÊLHO, ob. cit. p.484. 
77

 CARRAZA. ICMS, cit., p.88.  



 

 

31 

 

a título de tributo). A alíquota pode variar, inclusive num mesmo tributo (alíquota 

progressiva), mas não deve imprimir-lhe feições confiscatórias (art. 150, IV, da CF). 

 

Como se sabe, as alíquotas do ICMS são fixadas mediante lei ordinária estadual 

ou do Distrito Federal. Ocorre que na Constituição Federal estão presentes as normas para a 

determinação das alíquotas de acordo com o tipo de operação, implicando na inexistência de 

completa liberdade para as entidades tributantes. 
78

 

Se forem internas as operações e as prestações, depreende-se do art. 155, §2º, 

V
79

, da CF, que é de competência do Senado, por meio de Resolução, fixar as alíquotas 

mínimas e máximas do ICMS. Com relação às alíquotas mínimas nessas operações, a 

iniciativa deve ser de um terço de seus membros e a aprovação, por maioria absoluta dos 

membros do Senado. 

Assim, estando fixadas as alíquotas mínimas pelo Senado para as operações 

internas, nenhum Estado ou o Distrito Federal poderá prever em suas leis ICMS com alíquota 

inferior. 

No que pertine às alíquotas máximas, também são fixadas pelo Senado. A 

diferença é que, nestas, a Resolução é de iniciativa da maioria absoluta e a aprovação é por 

dois terços dos membros do Senado. É de se observar, entretanto, que não é o Senado quem 

fixa as alíquotas de ICMS; na verdade, ele apenas fixa os limites mínimos e máximos. Tal 

constatação não passou ao largo da doutrina de Roque Antonio Carrazza
80

, que proferiu: 

É evidente que as alíquotas do ICMS são estabelecidas pelo legislador ordinário de 

cada Estado-membro e do Distrito Federal. Apenas, a Constituição deu à União, 

representada pelo Senado, a possibilidade para evitar eventuais abusos, estabelecer 

parâmetros mínimos e máximos que a legislação local deverá observar. 
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A Constituição prevê também que as alíquotas internas não podem ser menores 

que as previstas para as operações interestaduais
81

, com exceção daquelas a título de 

incentivo. 

Se, no entanto, as operações e as prestações forem interestaduais, o art. 155, §2º, 

VII, b, da Constituição Federal prescreve que: 

 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; (...) 

 

Em sendo interestaduais as operações e prestações, aplicar-se-á a alíquota interna 

quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, e a alíquota interestadual, quando o 

destinatário for contribuinte dele. Oportuno destacar que nessas operações interestaduais que 

tenham como destinatário contribuinte do ICMS, a cobrança da diferença entre a alíquota 

interestadual e a interna cabe ao Estado onde o destinatário está localizado. Arrematando a 

questão, traz-se as seguintes palavras do Professor Hugo de Brito Machado
82

: 

 

“Se o adquirente de um bem destinado ao consumo ou ao ativo fixo não é 

contribuinte do imposto, a alíquota aplicável é a interna. (...) Se o adquirente é 

contribuinte do imposto, fato que comprovará facilmente junto ao vendedor, a 

alíquota aplicável é a interestadual. Se o contribuinte do ICMS adquire mercadoria 

em outro Estado e a destina ao consumo próprio, ou ao ativo fixo, pagará ao Estado 

de sua sede a diferença respectiva”. 

 

No Ceará, por exemplo, as alíquotas do ICMS estão previstas na Lei n.º 12.670, 

de 30/12/1996 (DOE de 30/12/1996)
83

, que consolida as disposições legais referentes ao 

ICMS de que tratam o inciso II do art. 155, da CF e a Lei Complementar 87/1996. No art. 44 

desta lei
84

 encontram-se as alíquotas internas do ICMS, que variam de 17% a 25% . 
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Por fim, o fato gerador do ICMS. Diz-se que fato gerador de um tributo é o 

aconteceimento que dá nascimento à obrigação de pagar tributo 

Por fim, no que tange ao fato gerador, cabe inicialmente esclarecer que operações 

é um temo genérico, estando atrelado à circulação, de modo que será fato gerador do ICMS 

qualquer operação que implique circulação de mercadoria. A corrente majoritária entende que 

para haver circulação é indispensável a transmissão de propriedade da mercadoria. É dizer: se 

não houver transferência não há circulação. E se não há circulação não há como se realizar o 

fato gerador. 

Dessa forma, a simples transferência de um estabelecimento para outro do mesmo 

empresário não configura circulação, uma vez que inexistiu transferência de propriedade. É 

imprescindível que ocorra circulação de mercadoria, ou seja, não é o negócio jurídico em si, 

isoladamente avaliado, o ensejador do dever de pagar o ICMS, mas a circulação de 

mercadoria que dele advém. Como bem resumiu Misabel Abreu Machado Derzi
85

: “o imposto 

não incide sobre a mera saída ou circulação física, que não configure real mudança de 

titularidade do domínio”. 

Com esse mesmo entendimento Carrazza
86

 diz que “tal circulação só pode ser 

jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma 

pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança da titularidade da 

mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS”. 

Corroborando o entendimento até aqui exposto, há a Súmula 166, do Superior 

Tribunal de Justiça-STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
87

 Assim, para o STJ, 

resta pacificado que a transferência de titularidade é requisito necessário para a caracterização 

deste imposto. 
88

 Foi também sob esse mesmo fundamento que o STJ entendeu não ser caso 
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de incidência de ICMS o arrendamento mercantil, por ser este mera promessa de transferência 

pura do domínio desse bem do arrendante para o arrendatário. 
89

 

Outra observação relacionada ao fato gerador é sobre o conceito de mercadoria, 

necessário para a incidência do ICMS. Vittorio Cassone
90

 ensina que: “o vocábulo 

“mercadoria”, para fins de ICMS, está relacionado com a expressão “ato de mercancia”. (...) 

significa que se trata de qualquer bem móvel posto à venda por uma pessoa que pratica com 

habitualidade a mercancia”. 

 

 

3.4 O Papel do CONFAZ na Concessão de Isenção do ICMS 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê no art. 155, §2º, inciso XII, letra “g”, que 

cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 

Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Desse 

dispositivo depreende-se que é possível aos Estados-membros, por meio de Convênios, tratar 

de questões relativas a isenções, incentivos e benefícios fiscais. 

Desde a Constituição anterior já havia previsão constitucional de que os Estados 

celebrariam e ratificariam isenções nos termos fixados em Convênios. Daí a existência da Lei 

Complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975
91

, que dispõe em seu art. 1º, caput: “As 

isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas 

ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
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Federal, segundo esta Lei.” Tal lei ainda é a aplicada, uma vez que foi recepcionada pela 

Constituição Federal na ADI 1179. 
92

 

Assim sendo, Estados e Distrito Federal, para criar isenções de ICMS, devem 

firmar Convênios, que são celebrados no Conselho Nacional de Política Fazendária - 

CONFAZ
93

. Neste órgão, cada Estado-membro e o Distrito-Federal possuem representantes, 

que foram indicados pelo Chefe do Poder Executivo. Destarte, uma vez que o CONFAZ é 

composto por funcionários do Poder Executivo, é possível verificar que não se trata de órgão 

legislativo e, por tal motivo, os Convênios nele celebrados não podem ser leis. Ora, se não são 

leis, é-lhes vedado legislar em face do principio da estrita legalidade tributária. Na verdade, 

percebeu o Professor Roque Antonio Carrazza que “a Constituição Federal ao mesmo tempo 

em que discriminou as competências tributárias entre as pessoas políticas, deu-lhes a 

faculdade de não as exercitar, inclusive por intermédio da utilização do sistema de isenções 

(arts.151, III, e 155, §2º, II e XII, “g”)”. 
94

 

Sobre essa questão, entende doutrina pátria que: Em face do princípio da 

legalidade tributária (art. 5, II,e 150, I, CF), a competência dos convênios (meros acordos 

entre as unidades federadas) não vai ai ponto de criar isenções de ICMS. Daí deverem ser 

ratificados pelas Assembleias Legislativas (no caso dos estados-membros) e pela Câmara 

Legislativa (no caso do Distrito Federal). 
95

 

É por esse mesmo fundamento que se diz que não são eles que fazem nascer as 

isenções, mas apenas integram o processo legislativo indispensável às desonerações. Na 

verdade, as isenções surgem do Decreto Legislativo, que ratifica o convenio interestadual. 

Visto sob outro aspecto, pode-se afirmar que não há isenção de ICMS: a) se inexistir Decreto 

Legislativo ratificando Convênio; assim como b) se o Decreto Legislativo não for precedido 

pelo Convênio. 

Assim, não é o Convênio que concede a isenção de ICMS. Ele apenas permite que 

o legislativo de cada Estado e do Distrito Federal venha a fazê-lo. E aqui está um dos 
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problemas da isenção de ICMS: Os Estados não obedecem a esses requisitos impostos pela 

Constituição Federal. Nesse sentido observou CARRAZA96 que: 

 

uma vez que “tais Convênios para se tornarem Direito interno unidades federativas 

interessadas, precisam ser ratificados, não por Decreto do Governador- como vem 

acontecendo, (...), mas por meio de decreto legislativo baixado pela respectiva 

Assembleia legislativa ou, no Caso do Distrito Federal, por sua Câmara Legislativa. 

 

Ora, se apenas por lei o ICMS é criado, igualmente somente ela pode conceder 

isenção. Não se deve esquecer que Decreto Legislativo é lei em sentido lato ao passo que o 

Decreto do Governador é ato administrativo. 

Uma pergunta, então, pode surgir: Por que há prévia necessidade de celebração de 

Convênio interestadual? É dizer: Por que o Estado-membro ou o Distrito Federal 

simplesmente não edita lei estadual ordinária concedendo isenção de ICMS, uma vez que tal 

imposto é de competência estadual, acabando de vez com a discussão sobre a necessidade ou 

não de decreto legislativo? 

Entende-se que os “Convênios fortalecem a Federação, evitando que cada Estado-

membro ou Distrito Federal busque, por intermédio de benesses concedidas unilateralmente, 

atrair a qualquer preço, para seus territórios, contribuintes de ICMS”. 
97

 É como se os 

convênios fossem a exteriorização de um prévio consenso entre os Estados e o Distrito 

Federal, sustentando o pacto federativo. O respeito ao principio federativo, cláusula pétrea 

inserta no art. 60, §4, I, ca Carta de 1988, também se verifica na igualdade de votos entre os 

representante dos Estados e do Distrito Federal, independentemente do valor arrecadado a 

título de ICMS. Uma das principais resistências sofridas pelo CONFAZ é o fato de se exigir 

unanimidade para as aprovações, o que acaba, muitas vezes, não sendo possível. 

 

3.5 Fenômeno da Guerra Fiscal: conceito e contextualização na vigente ordem 

constitucional. 

 

Em um Estado federal, a exemplo do nosso, o ideal é que bens e serviços fossem 

submetidos a um tratamento equânime dentro dos Estados-membros, podendo livremente 

circular, despidos de barreiras fiscais impostas por uns em detrimento de outros. Com isso, 

manter-se-ia o mercado consumidor integrado e estaria preservada a unidade político-

econômica, sem violar princípios ou regras do ordenamento jurídico. Aliomar Baleeiro, ao 

                                                 
96

 Idem., Ibidem. p233.  

 
97

CARRAZA. ICMS. cit. p.503.   



 

 

37 

 

analisar o artigo 11, do Código Tributário Nacional
98

 e o art.152, da Constituição Federal de 

1988
99

, assim registrou: 

 
Obedece também ao princípio da unidade geográfica, política e econômica do 

território nacional, o art. 11, do CTN que veda discriminações dos impostos locais 

quando recaem em produtos vindos de outro Estado, Distrito Federal ou Municípios, 

ou destinados a uns ou outros. O mercado nacional fica assim protegido para todos 

os habitantes que dediquem ao comércio interestadual ou intermunicipal. Toda 

retaliação para proteger da concorrência de fora, o produtor, comerciante, ou enfim, 

contribuinte da pessoa de Direito Público tributante é inconstitucional. 
100

 

 

Ocorre, entretanto, que a realidade não é assim. Felipe Viana de Paula
101

 

observou, em sua Dissertação de Mestrado, que desde a época da transformação do IVC pelo 

ICM, na década de 60, já se visualizava características da guerra fiscal: 

 

Uma vez que o IVC já havia sido utilizado como instrumento de atração de 

empresas para determinadas regiões, através do fornecimento de algum benefício 

fiscal, a reforma tributária buscou evitar a disseminação dessas políticas. Nesse 

sentido, os legisladores pecaram ao permitir que a alíquota interna fosse deixada a 

cargo dos formadores de política a nível estadual, algo que foi parcialmente 

remediado já em 1968, quando o Senado passou a ficar responsável também pelo 

limite máximo das alíquotas internas. 

 

 

Vê-se, assim, que o problema da guerra fiscal não é novo, tanto que foi constatado 

pela Jurisprudência da Suprema Corte em meados da década de 90, ao mencionar que o 

legislador constitucional, objetivando impedir a guerra tributária entre os Estados-membros, 

impôs postulados e diretrizes gerais de caráter subordinante para formar o arcabouço 

constitucional do ICMS, de maneira que se preservasse o equilíbrio federativo e coibisse a 

guerra fiscal entre os Estados-membros. 
102
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Dessa forma, não se proíbe, de forma absoluta, a possibilidade de concessão de 

incentivos fiscais do ICMS, mas são previstos requisitos, que devem ser obedecidos pelos 

Estados-membros, para que o modelo federativo fique inviolável. 

Os Estados-membros brasileiros vêm disputando entre si a recepção de novos 

empreendimentos. Tal disputa, denominada de guerra fiscal, ocorre por meio de concessão, à 

revelia da lei, de incentivos financeiro-fiscais relacionados ao ICMS, o que vem prejudicando 

suas já deterioradas condições financeiras. 

Esclarece o Professor Hugo de Brito
103

 que “a concessão de isenção do ICMS para 

atrair investimentos novos tem sido denominada guerra fiscal”. Nessa mesma linha, José 

Afonso da Silva nos lembra que “o ICMS sempre foi fonte de conflito entre os Estados. Por 

isso dois pontos dominaram os debates sobre a matéria. O da guerra fiscal, consistente em 

Estados oferecerem isenções e benefícios atraentes a empresas que se localizassem em seu 

território, [...]. O segundo ponto refere-se ao local da incidência do imposto (...)”. 
104

 Como 

bem pontuou Carlos Francisco de Sousa Maia o que ocorre é que 

nos termos da legislação atual do ICMS, Estados consumidores estão vivenciando 

uma evasão fiscal relativa à circulação de mercadoria sem qualquer precedente. Essa 

perda aumenta a cada dia sem que haja possibilidade legal de reverter esse quadro 

em curto prazo. 
105

 

 

As guerras fiscais se inspiram no objetivo dos governos de aumentarem 

arrecadação financeira de seus respectivos Estados e dificilmente acabarão se permanecerem 

as atuais características do ICMS. Talvez, transformá-lo em um imposto em que a arrecadação 

de cada Estado dependa apenas de seu consumo, e não, como atualmente, também de sua 

produção mostre-se uma alternativa viável. 

A indagação que surge é: Por que o ICMS está tão ligado ao fenômeno da guerra 

fiscal entre os Estados-membros da Federação? 

Como se sabe, o ICMS é um imposto de competência estadual, e, em assim sendo, 

nas operações interestaduais surge o problema da tributação dele: A quem competiria? Ao 

Estado de origem? Ao de destino? Aos dois?  O certo é que é preciso evitar que uma mesma 

mercadoria seja tributada tanto no Estado-membro de origem quanto no de destino, a fim de 
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se manter a preservação da unidade territorial do mercado nacional e conferir um tratamento 

igual, livre de barreiras fiscais. 

Para solucionar esse impasse, em regra, há duas possibilidades: ou se opta pela 

aplicação do princípio da tributação exclusiva no Estado destinatário ou se adota o princípio 

da tributação exclusiva no Estado de origem. 

No Brasil, a regra é a adoção do princípio da tributação única no Estado-membro 

de origem. Roque Antonio Carraza  assim afirmou: 

Para tanto, as mercadorias e os serviços que circulam entre os Estados  e entre estes 

e o Distrito Federal não podem ser tributados na origem e no destino, exatamente 

para que concorram em igualdade de condições com aqueles que circulam no âmbito 

local. Entre nós adotou-se o sistema de tributá-los apenas na origem (isto é, no 

Estado de origem ou no Distrito Federal, se dele partirem). 
106

 

 

Misabel Abreu Machado Derzi, ao atualizar a obra de Aliomar Baleeiro, destacou 

que “inexiste controle de barreira e incidência do ICMS nas entradas interestaduais, pois a 

tributação se dá no Estado de origem. Portanto a tributação no estado de origem é a mais 

evoluída do ponto de vista de uma integração político-econômica (...)”. 

Um ponto aqui se levanta: Será que no Brasil o mercado está verdadeiramente 

integrado, a ponto de os Estados-membros competirem em igualdade de condições? É dizer: 

será que há uma igualdade dos Estados-membros no que diz respeito à produção de 

mercadorias e de serviços, gerando, assim, equivalência na arrecadação de ICMS? A resposta 

é negativa. O problema é que a adoção do princípio da tributação na origem favorece aos 

Estados-membros com maior concentração de produtores, que arrecadarão a título de ICMS 

muito mais que os Estados-membros destinatários, gerando disparidades econômico- 

regionais e, consequentemente, as guerras fiscais. 

A forte concentração de renda brasileira, existente tanto para pessoas quanto para 

Estados, acentua a natural tendência globalizada a competir pela instalação e permanência de 

empresas, mediante benefícios fiscais. Referida constatação também foi feita por Felipe Viana 

de Paula: 

Em face da tributação ser em maior medida absorvida pelo Estado produtor, cria-se 

uma relação direta entre a arrecadação do imposto e a localização das unidades 

produtivas. É essa característica que estabelece a essência da guerra fiscal, 

incentivando os Estados a criar mecanismos de atração de empresas para dentro de 

seus limites. 
107
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Apesar de a Constituição de 1988 estabelecer que a concessão de tais benefícios 

deve respeitar os requisitos previstos em Lei Complementar, a qual, por sua vez, exige a 

prévia concordância unânime dos Estados-membros mediante convênio criando incentivos  

referentes ao ICMS, tal não é o que tem ocorrido na realidade. 

Ora, a guerra fiscal ocorre justamente porque os Estados-membros de destino não 

querem diminuir sua arrecadação financeira decorrente do ICMS que, como visto antes, é sua 

a maior fonte de receita tributária. Por tal motivo, tais Estados, buscam atrair atividades 

empresárias para seu território (através de isenções fiscais, por exemplo) ou tributam 

operações que não deveriam, a exemplo do Ceará, que desde 2008, aplica a diferença da 

alíquota de ICMS sobre as mercadorias oriundas de outros Estados da Federação destinados a 

consumidor localizado no Ceará, em uma conduta violadora dos preceitos constitucionais, 

que, para este tipo de operação, impõem aplicação da alíquota interna do Estado de origem. 
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4 MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, DA LEI N.º 14.237/2008, 

DO ESTADO DO CEARÁ POR VIOLAÇÃO DO TRATAMENTO 

CONSTITUCIONAL CONFERIDO AO ICMS 

 

Nas operações interestaduais de bens e mercadorias destinados a consumidor não 

contribuinte de ICMS, a indiscutível e crescente modificação do comércio convencional em 

um comércio eletrônico, mantendo-se, entretanto, a tributação do ICMS apenas na origem 

(regime exclusivo de origem) nesse tipo de operação, tem acarretado enorme repercussão 

financeira aos cofres públicos estaduais e influenciado, a partir de então, a postura adotada 

por diversos Estados da Federação. 

 

4.1 Exposição do problema 

 

As regiões brasileiras apresentam diferentes percentuais no Produto Interno Bruto- 

PIB e registram também graus desiguais de desenvolvimento econômico A questão não é tão 

simples e por isso é causa de decisões políticas que interessam a todas as unidades federativa. 

Assim, é inegável que a produção e a atividade econômica estão muito concentradas nas 

regiões Sudeste e Sul, responsáveis por 56% e 16,6% do PIB respectivamente, conforme se 

verifica da tabela a seguir: 

Participação das Grandes Regiões no Produto Interno Bruto-PIB por Região (%)
108

 

REGIÃO 2006 2007 2008 2009 

BRASIL 100 100 100 100 

NORTE 5,1 5,0 5,1 5,0 

NORDESTE 13,1 13,1 13,1 13,5 

SUDESTE 56,5 56,4 56 55,3 

SUL 16,3 16,6 16,6 16,5 

CENTRO-OESTE 8,7 8,9 9,2 9,6 

Fonte: IBGE. Contas regionais do Brasil 2006-2009 

 

 

                                                 

108
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Participação das Grandes Regiões e Unidades da 

Federação no Produto Interno Bruto - 2005-2009. Disponível: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2009/tabelas_pdf/tab02.pdf> Acesso 

em 01 de mai  2012.  

http://www.ibge.gov.br/


 

 

42 

 

Por outro lado, nos Estados situados nas demais regiões brasileiras, encontram-se 

a maioria dos consumidores e uma menor quantidade de agentes industriais produtores. Tal 

fato, por sua vez, repercute diretamente no poder de arrecadação do ICMS por parte dos 

Estados. Verifica-se direta relação porque o Constituinte brasileiro, ao regular a matéria de 

ICMS na Constituição Federal, sobretudo no artigo 155, estabelece no art. 155, II, §2º, VII, 

alínea “b” 
109

, que nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais, não 

contribuintes de ICMS, aplica-se o regime exclusivo da origem, isto é, quando o destinatário 

não é contribuinte do ICMS, a receita do ICMS é toda do Estado de origem, remetente da 

mercadoria. 

Ora, sendo assim, a consequência é que, nos Estados onde há mais consumidor 

que produtor de mercadorias, a arrecadação de ICMS decorrente de operações interestaduais 

para destinatário não contribuinte deste imposto é bem menor que a daqueles onde existem 

mais produtores. 

No Brasil, é muito mais provável que as mercadorias objeto de operações 

interestaduais saiam de Estados da região sudeste e sul com destino aos das demais regiões. 

Assim, tal situação propicia maior arrecadação a título de ICMS aos Estados do sul e do 

sudeste, o que pode ser verificado pela tabela abaixo com informações fornecidas pelo 

CONFAZ
110

: 

 

Região 2007 (R$ mil) 2008 (R$ mil) 2009 (R$ mil) 2010 (R$ mil) 2011(R$ mil) 

Norte 10.583.454 12.446.202 12.828.456 15.506.248 18.136.390 

Nordeste 27.743.294 32.058.239 33.892.547 40.870.409 44.470.979 

Sudeste 104.075.349 124.372.695 126.691.73 149.471.073 164.261.084 

Sul 29.165.815 34.535.789 35.950.672 42.129.961 47.979.135 

Centro-oeste 16.077.356 19.175.667 20.017.739 22.748.734 26.298.971 

Brasil- total 187.645.269 222.588.592 229.381.145 270.726.425 301.146.559 
Fonte: Conselho Nacional de Política Fazendária. CONFAZ- 
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Em razão da perda na arrecadação do ICMS nesse tipo de operação, o que se 

agrava com o crescente comércio eletrônico favorecendo as operações interestaduais
111

, 

sobretudo ao longo dos últimos cinco anos, os Estados tidos por “consumidores”, ou seja, 

Estados destinos, tentam minimizar seus prejuízos, adotando posturas, muitas vezes, 

inconstitucionais. 

Por tal motivo é que, nos últimos tempos, algumas unidades federativas 

legislaram em flagrante violação a dispositivos constitucionais, sobretudo àqueles relativos ao 

imposto em comento, o que, inevitavelmente, afronta o pacto federativo e viola princípios 

adotados pelo ordenamento pátrio, a exemplo do principio da legalidade, competência 

tributária e o da vedação de limitação de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos. 

A principal medida adotada pelos Estados que não podem arrecadar ICMS nesse 

tipo de operação é a instituição da cobrança desse imposto dos consumidores não 

contribuintes neles domiciliados que adquirem mercadorias de outras unidades da Federação. 

Dentre os Estados que assim procederam, convém a este trabalho o caso do Estado do Ceará, 

que será adiante analisado. 

A partir de então, várias Ações Direta de Inconstitucionalidade foram ajuizadas 

objetivando, obviamente, a declaração de inconstitucionalidade dessas legislações estaduais 

que violam diversos preceitos constitucionais, a exemplo da ADI 1247-PA
112

, ADI 3389-

RJ
113

, ADI-MC 4565-PI
114

, e ADI 4596-CE
115

. 
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O Deputado Federal Luiz Carreira apresentou, em 21/02/2008, a Proposta de 

Emenda Constitucional-PEC n.º 227/2008
116

, com o fim de recuperar a arrecadação de ICMS 

do Estado onde é domiciliado o consumidor final não contribuinte deste imposto. Referida 

PEC foi apensada à PEC n.º 31/2007
117

, proposta pelo Deputado Vigílio Guimarães. 

 

4.2.  Artigo 11 da Lei n.º 14.237/2008, Decreto 30.542/2011 e o ICMS 

 

De início, traz-se o teor do art. 11 da Lei n.º14.237
118

, de 10 de novembro de 

2008: 

 

Art. 11. Nas entradas de mercadorias ou bens de outras unidades da Federação 

destinadas a pessoa física ou jurídica não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda 

deste Estado, em quantidade, valor ou habitualidade que caracterize ato comercial, 

será exigido o recolhimento do ICMS correspondente a uma carga tributária líquida, 

entre 3% (três por cento) e 10% (dez por cento) por cento, aplicada sobre o valor da 

operação constante do respectivo documento fiscal, conforme disposto em 

regulamento. 

 

Criou-se uma presunção legal no sentido de exigir a cobrança do ICMS, no 

percentual entre 3% e 10%, na entrada de mercadoria ou bens de outras unidades da 

Federação, destinadas à pessoa física ou jurídica não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda do 

Estado do Ceará, em quantidade, valor ou habitualidade que caracterize ato comercial.  

Tal dispositivo foi regulamentado, inicialmente, pelo Decreto n.º29.560/2008
119

, 

revogado pelo Decreto 30.542, de 23 de maio de 2011 (DOE 24/05/201) 
120

. Este, por sua vez, 

assim dispôs em seus artigos 1º e 2º que: 
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Art.1º Nas entradas de mercadorias ou bens procedentes das unidades federadas 

signatárias do Protocolo ICMS nº21/2011, em que o consumidor final adquire 

mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing, 

showroom ou qualquer outra modalidade, será exigido, nos termos deste Decreto, a 

parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS - devida na operação interestadual. 

§1º A exigência do imposto prevista no caput deste artigo, aplica-se, inclusive, nas 

operações procedentes de unidades da Federação não signatárias do referido 

protocolo. 

§2º A parcela do imposto devido a este Estado será obtida pela aplicação da alíquota 

interna aplicável ao produto, sobre o valor da respectiva operação, deduzindo-se o 

valor equivalente ao percentual aplicado sobre a base de cálculo utilizada para 

cobrança do imposto devido na origem, no máximo, nos seguintes percentuais: 

[...] 

§3º O imposto previsto neste artigo será exigível no momento do ingresso da 

mercadoria ou bem no território deste Estado, quando a operação estiver sem a 

comprovação do pagamento do imposto relativo à parcela pertencente a este Estado. 

§4º O disposto no §3º aplica-se também nas entradas procedentes de unidades 

federadas não signatária do referido protocolo. 

§5º Na hipótese do §3º, quando o destinatário for órgão público estadual, este poderá 

firmar convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, para reter o 

imposto devido pelo fornecedor. 

 

Art.2º Nas operações interestaduais destinadas as unidades federadas signatárias do 

Protocolo ICMS nº21/2011, o estabelecimento remetente, sediado neste estado, na 

condição de substituto tributário, será o responsável pela retenção e recolhimento do 

ICMS, em favor da unidade federada de destino, relativo à parcela de que trata o 

art.1º. 

§1º A parcela do imposto devido à unidade federada destinatária será obtida pela 

aplicação da sua alíquota interna, sobre o valor da respectiva operação, deduzindo-se 

o valor equivalente ao percentual de 12% (doze por cento) aplicados sobre a base de 

cálculo utilizada para cobrança do imposto de obrigação direta do emitente. 

§2º O ICMS devido a este Estado, relativo à obrigação própria do remetente, será 

calculada com a utilização da alíquota interestadual, desde que se comprove o 

recolhimento do imposto pertencente ao Estado destinatário, antes da saída da 

mercadoria ou bem, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou 

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), exceto quando o 

remetente se credencie na unidade federada de destino, hipótese em que o 

recolhimento será feito até o dia nove do mês subseqüente à ocorrência do fato 

gerador. 

 

 

De acordo com esses dispositivos, percebe-se que o Estado do Ceará instituiu a 

cobrança do ICMS nas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores 

finais não-contribuintes deste imposto residentes em seu território. É dizer: aplicou o regime 

de repartição de alíquotas de ICMS, nesse tipo de operação, quando deve ser aplicado o de 

tributação apenas na origem, conforme previsão constitucional. 

Ora, uma vez que a Carta Maior de 1988 estabeleceu o Regime Tributário no 
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Estado de origem para esse tipo de operação, qualquer alteração implicando mudança da 

sujeição passiva ao Estado de destino impõe alteração do texto constitucional, por meio de 

uma Reforma Tributária, e não unilateralmente por um Estado da Federação, como o fez 

supramencionado ente federativo. 

Assim, ao editar a lei 14.23/2008 e ao regulamentá-la nos termos do Decreto 

30.542, de 23 de maio de 2011, usando como justificativa o Protocolo ICMS 21, de 1º de abril 

de 2011
121

, o Ceará claramente violou o art. 155,§ 2º, VII, alínea “b” CF, assim como demais 

dispositivos relacionados ao tratamento constitucional conferido ao ICMS e ao Pacto 

federativo, conforme mais adiante. 

Referido Protocolo, por sua vez, embora expressamente admita que para esse tipo 

de operação a Constituição de 1988 estabelece apenas a tributação na origem, desobedeceu ao 

comando constitucional e assentou em sua cláusula primeira que: 

 

Acordam as unidades federadas signatárias deste protocolo a exigir, nos termos nele 

previstos, a favor da unidade federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS - devida na operação interestadual em que o consumidor final 

adquire mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, 

telemarketing ou showroom. 

 

Usando este Protocolo como fundamento, o Estado do Ceará editou o Decreto 

30.542/2011 nos termos colacionados anteriormente. Ocorre, entretanto, que o art. 155, II, 

§2º, VII, alínea “b”, da CF, estabelece que, nas operações interestaduais que destinam 

mercadorias a consumidores finais não-contribuintes deste imposto, apenas o regime de 

tributação exclusivo da origem deve ser aplicado, ou seja, a Carta Constitucional definiu que a 

receita do ICMS é toda do Estado onde ocorreu a operação (Estado remetente da mercadoria 

ou bem). 

Convém destacar que o regime instituído pela legislação cearense acarreta a 

bitributação do ICMS, ou seja, a sua incidência em duplicidade nas operações interestaduais, 

uma vez que, além de o Estado de origem exigi-lo com respaldo na Constituição, o mesmo 

também é cobrado pelo Ceará (Estado destino). 

Conforme já se explicou acima, houve clara desobediência ao art. 155, II, §2º, 

VII, alínea “b”, CF, mas não é só. Além dele, adiciona-se a afronta ao art. 152, segundo o qual 
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“é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 

entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”.  

Ora, a legislação estadual cearense está conferindo tratamento fiscal diferente 

exclusivamente às operações com mercadorias oriundas de outros Estados, ou seja, em razão 

de sua procedência, desobedecendo ao art. 152, que ao instituir o Principio da não-

diferenciação, estabelece a unidade político econômico nacional, com a livre circulação de 

bens e serviços entre os Estados, e protege o pacto federativo, adotado pela Constituição de 

1988. 

Na verdade, a proteção conferida por esse dispositivo não se restringe unicamente 

à manutenção dos interesses regionais, de cada Estado, mas, sobretudo, à da própria 

Federação contra possíveis manifestações essencialmente protecionistas, que pretendem 

tutelar os produtos locais de cada mercado interno. Além disso, violando o art. 152
122

, 

também ocorre a violação do art. 150, V, da CF/1988. 

Desta forma, claro está que o Ceará, quando assim agiu, impôs um obstáculo 

econômico à livre circulação de mercadorias entre os Estados, para que se aumentasse o 

consumo de bens produzidos nele, o que implica, por esse motivo, afronta o art. 152 e o 150, 

V, da Constituição Federal.  

Não bastasse o desrespeito aos artigos 155, II, §2º, VII, alínea “b”, 150, V e 152, 

todos da Constituição Federal, tal postura também está em desconformidade com o art. 150, I, 

CF, que estabelece o principio da legalidade especifica do Poder de Tributar: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...) 

 

Tal norma instituiu expressamente o princípio da estrita legalidade tributária, pelo 

qual só lei pode criar, por ser ela, segundo Professor Hugo de Brito: “A manifestação de 

vontade do povo, por seus representantes no parlamento, entende-se que o ser instituído em lei 

significa ser o tributo consentido”. 
123

 Não se deve esquecer que referido princípio tem direta 

relação com a segurança jurídica no Direito e que, ocorrendo violação daquele, comprometida 

fica a segurança. 
124
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 Oportuno lembrar que o principio da proibição de tratamento tributário diferenciado em razão da 

procedência ou destino de operações com bens e serviços sofre temperamento, como na situação de 

desoneração das operações que destinam mercadorias ao exterior (art. 155, §2º, X, CF).  
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 MACHADO. Curso de Direito Tributário. cit.. p.34 
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principio de segurança (que é garantia da liberdade). O homem não pode fazer senão o que a lei proíbe, 

não está obrigado a fazer senão o que a lei comanda. Disto resulta não poder ele ser constrangido 
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A desobediência ao art. 150, I, CF, infelizmente, verifica-se na legislação 

cearense, porque o art. 1º, §3º, do Decreto 30542/2011 estabelece que “o imposto previsto 

neste artigo será exigível no momento do ingresso da mercadoria ou bem no território deste 

Estado”. Ora, uma vez que o ICMS encontra-se submetido ao Principio da estrita Legalidade 

tributária, não cabe a um Decreto estabelecer o momento da ocorrência do fato gerador, e sim 

à lei, e apenas a ela. No momento que um decreto, ato do Poder Executivo, ultrapassa seu 

campo de competência, ele está inovando na ordem jurídica e por isso é inconstitucional.  

A Jurisprudência também vem se manifestando pela inaceitabilidade dessa 

cobrança de diferencial no caso de aquisição por consumidor final que não é contribuinte do 

tributo estadual. 
125

  

O fato é que as normas do Decreto 30.542/2011 e o art 11 da Lei n.º14.237/2008 

desrespeitam, de uma vez só, diversos comandos constitucionais, a exemplos dos que foram 

aqui analisados. 

 

4.3. Relação entre Comércio Eletrônico
126

 e ICMS 

 

Antes de se analisar a alternativa utilizada pelo Estado do Ceará com o fim de 

evitar a redução da arrecadação de ICMS causada pela nova realidade do comércio eletrônico, 

é preciso que se explique qual o papel deste nesse contexto. 

                                                                                                                                               
arbitrariamente a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, mas somente dever ficar adstrito a uma pauta 

predeterminada e pública – a da lei”.  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais 

do Direito Constitucional.  Saraiva, São Paulo, 2009, pp. 180-181.  
125

 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso em Mandado de Segurança- RMS. RMS 

31456-MA. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 01/07/2010.  "TRIBUTÁRIO. 

ICMS. REGIME ESPECIAL. VALIDADE. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE 

ALÍQUOTA. EXIGIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de inclusão 

de contribuintes em regime especial de tributação, previsto pela lei local, por conta de infração da 

legislação tributária. 2. É válida a exigência do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do 

ICMS, por ocasião da entrada da mercadoria no território do Estado de destino, conforme previsão em lei 

local. Precedentes do STJ. 3. Carece de fundamento legal o argumento de que o diferencial de alíquota 

somente seria devido em caso de aquisição por consumidor final. Para haver diferencial, basta que o 

adquirente seja contribuinte do ICMS e, portanto, sujeito à alíquota interestadual. 4. O que se veda é a 

cobrança de diferencial no caso de aquisição por consumidor final que NÃO é contribuinte do 

tributo estadual (ou seja, que não se sujeita à alíquota interestadual), como é o caso das construtoras que 

aplicam as mercadorias em suas obras.Não é a situação da recorrente, que é contribuinte do ICMS e, 

portanto, sujeita-se à alíquota interestadual. 5. Recurso Ordinário não provido." (grifos nosso) 
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 “A doutrina classifica o comércio eletrônico de acordo com a forma pela qual o produto 

comercializado é entregue ao consumidor final. Se o bem comprado for incorpóreo, estiver digitalizado e, 

sua entrega ocorrer via rede mundial, a Internet, estamos diante de comercio eletrônico direto. Se o bem 

for corpóreo, necessita de terceiros para transportá-lo, logo, estamos diante de um comercio eletrônico 

indireto”.  Neste trabalho, quando houver menção a “comércio eletrônico” refere-se à última modalidade. 

MAIA. op.. cit, p.334.  
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O empresário ou sociedade empresária, explorador da atividade de mercancia, 

durante muitos anos, fez uso e ainda faz da maneira convencional de exercício da referida 

atividade. Explicando o que se entende por comercio de maneira convencional, Carlos 

Francisco de Sousa Maia: 

 

O comerciante compra a mercadoria que deseja revender diretamente de um centro 

de distribuição ou de fabricantes estabelecidos em qualquer Estado da Federação ou 

país estrangeiro, expõe essas mercadorias em sua loja, realiza propaganda e vende 

ao cliente consumidor. 
127

 

 

Nas palavras de Fabio Ulhoa Coelho trata-se de “ir buscar o bem no produtor para 

trazê-lo ao consumidor. É a atividade de intermediação na cadeia de escoamento de 

mercadorias”. 
128

 

Ocorre que, nos últimos anos, a internet transformou-se em um verdadeiro 

instrumento eficaz para a implantação do comércio eletrônico, sendo, de acordo com o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGI.br, “considerada a mais sofisticada tecnologia de 

informação e comunicação atualmente disponível para a sociedade, em função da sua forma 

de organização e de seus impactos nas esferas tecnológicas, social, econômica e política”. 
129

 

Tamanha importancia pode ser comprovada ao se analisar a proporção de 

indivíduos que já compraram produtos pela internet nos últimos sete anos, conforme tabela 

abaixo
130

: 

Proporção de Indivíduos que já compraram produtos ou serviços pela Internet, por 

classe social – Total Brasil 2010 (%). Percentual sobre o total de pessoas que já 

acessaram a internet 
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 Idem, Ibdem, p.324.  
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 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 22ª ed. Saraiva: São 

Paulo, 2010, p.14.  
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 Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGI.br. Dimensões e Características da Web Brasileira: um 

estudo do gov.br    Disponível em: <http://www.cgi.br/publicacoes/pesquisas/govbr/cgibr-nicbr-

censoweb-govbr-2010.pdf> acesso em 01 de maio de 2012. p. 13.  
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Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGI.br. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e 
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Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGI.br 

 

Vê-se, assim, que a internet tornou-se um verdadeiro canal aberto de 

comunicação, possibilitando aos comerciantes expor e vender seus produtos, 

independentemente do local onde estejam estabelecidos. Destaca Carlos Francisco de Sousa 

Maia que: 

Com o advento da internet e sua popularização, o consumidor criou mais confiança 

para utilizá-la, fato que atraiu atenção dos empresários ou sociedade empresária, que 

se modernizaram e disponibilizaram na internet seus produtos e serviços para 

qualquer consumidor ou revendedor residente ou estabelecido em qualquer lugar, 

sem nenhum custo adicional em propaganda, instalação de filiais, escritórios ou 

representação. 
131

 

 

Assim, contribui-se para o aumento dos negócios, facilitando a venda ao 

consumidor final domiciliado, não raras vezes, em outros Estados da Federação. 

 

4.4.  Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4596/2011 

 

No dia 09 de maio de 2011, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida liminar 

contra a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o Governo do Estado do Ceará, por 

serem os responsáveis pela elaboração do art. 11 da Lei Estadual n.º 14.237/2008, aprovada 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo 

Estadual, com publicação no Diário Oficial do Estado em 13/11/2008, e os artigos 6-A, 6-B e 
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6-C, do Decreto Estadual nº 29.560/2008, acrescentado pelo Decreto Estadual nº 29.817/2099, 

cuja redação foi alterada pelos posteriores Decretos Estaduais números 29.906/2009 e 

30.115/2010. 

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade- ADI n.º 4596
132

, cujo Relator é 

o Ministro Dias Toffoli. Segundo a requerente, tais dispositivos da legislação cearense 

afrontam expressamente normas constitucionais, tanto regras quanto princípios, que 

determinam a observância, dentre outros princípios, ao da legalidade e ao do pacto federativo.  

Tal situação revela-se, por sua vez, como uma estratégia cearense para incrementar a 

arrecadação do Estado por meio da tributação dos bens, adquiridos, na maioria das vezes, 

mediante comércio eletrônico, deixando de lado, claramente, o regramento jurídico conferido 

à matéria (Constituição Federal e Código Tributário Nacional). 

Segundo a parte autora, dentre os dispositivos violados estão os artigos 150, I e V; 

155, II, §2º, IV, VI, VII, alínea “b” e VIII, todos da Constituição Federal. Na ADI em 

comento, afirmou-se ainda que a norma cearense ofende diretamente a regra matriz de 

incidência do ICMS. Isso porque o art. 155, II,§2º, inciso VII, alínea “b” estabelece que nas 

operações interestaduais destinadas a consumidores finais, não contribuintes do imposto, deve 

prevalecer o regime exclusivo de origem, ou seja, o imposto fica integralmente com o Estado 

remetente da mercadoria ou bem. Isso implica estabelecer a criação de diferença tributária em 

relação aos bens, em razão da sua procedência ou destino (art. 152), o que é vedado pela 

Constituição Federal. Assim, verifica-se ofensa ao Pacto Federativo. 

Argumentou-se também que a norma questionada faz o ICMS incidir em 

duplicidade nas operações interestaduais, porque além deste tributo ser exigido no Estado de 

origem com base em preceito constitucional, ele também o é no Estado de destino, que, no 

caso, trata-se do Ceará, por força da legislação cearense, a qual estaria invadindo a 

competência reservada ao Senado Federal para dispor sobre alíquotas de ICMS aplicável às 

operações interestaduais.Outro fundamento suscitado pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil é a limitação imposta pelo Ceará ao tráfego de bens, o que contraria o 

art. 150, V, da Carta Maior, que visa à unidade política e econômica da Federação. 
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Para a requerente, a intenção do Ceará foi tentar, unilateralmente, adaptar a 

cobrança de ICMS à nova realidade advinda do comércio eletrônico na internet, bem como 

procurar caracterizar nessa modalidade de comércio a figura de uma operação mercantil 

interestadual entre contribuintes, tendo em vista que determinados Estados signatários do 

Protocolo ICMS 21/2011
133

 têm entendido que através a internet a empresa vai à cidade do 

consumidor e lá realiza a operação, sendo o deslocamento da mercadoria mero trânsito entre 

galpão do estoqur e o endereço do destinatário. 

O Ministro Dias Toffoli, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI 

4596, ao entender relevante o objeto dessa ação e seu especial significado para a ordem social 

e a segurança jurídica, determinou a aplicação do procedimento previsto no art. 12 da Lei n.º 

9868, ou seja, uma vez prestadas as informações necessárias pelo órgão gerador do ato 

impugnado e colhidas as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral 

da República, pode o feito ser definitivamente apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal. 
134

 

A Advocacia Geral da União, em agosto de 2011, opinou, quanto ao mérito, pela 

procedência do parcial do pedido veiculado pelo requerente, devendo ser declarada a 

inconstitucionalidade do art. 11 da Lei n.º 14.237, de 10 de novembro de 2008, do Estado do 

Ceará e dos artigos 1º e 2º do Decreto n.º 30.542, de 23 de maio de 2011, do mesmo Estado. 

Por sua vez, no mês de outubro de 2011, o Ministério Público Federal, no Parecer 

n.º 5514-PGR-RG, veio aos autos da ADI4596 e manifestou-se pela procedência do pedido. 

Em fevereiro de 2012, o Relator da ADI 4596, Ministro Dias Toffoli, deferiu o 

pedido da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial-CBDL para ingressar no feito na 

qualidade de amicus curiae. Logo depois, em março de 2012, o Estado de São Paulo também 

requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, o que, até o presente momento-

maio de 2012, ainda não foi decidido pelo Ministro Relator. 

Oportuno trazer à baila a informação de que foram apensados aos autos da ADI 

4596, em comento, os da ADI 4712, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, a qual 
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foi distribuída por prevenção ao Mininistro Dias Toffoli, tendo em vista a vinculação com a 

ADI n.º 4596. 

Em assim sendo, por todo o exposto, conclusão outra não há de que, dentro do 

ordenamento jurídico pátrio, o art. 11 da Lei estadual n.º 14.237/2008, do Estado do Ceará, e 

os artigos 6-A, 6-B e 6-C, do Decreto Estadual nº 29.560/2008, acrescentado pelo Decreto 

Estadual nº 29.817/2099, com redação alterada pelos Decretos Estaduais n.ºs 29.906/2009 e 

30.115/2010, também deste ente federativo, que o regulamentam, estão claramente eivados de 

inconstitucionalidade. 

 

4.5.  Propostas de Emenda Constitucional para modificar a atual sistemática 

arrecadatória do ICMS  

 

Tramitam três Propostas de Emenda Constitucional – PEC que pretendem 

alterar a atual sistemática de arrecadação do ICMS, sobretudo quando se trata de 

operação interestadual que tem como destinatário não contribuinte do ICMS. Trata-se 

das PEC 56/2011, 103/2011 e 113/2011. 

A PEC nº 103, de 2011, de autoria do Senhor Senador Delcídio do Amaral 

tem como objetivo acrescentar o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 da Constituição 

Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas 

de forma não presencial e que destinem bens e serviços a consumidor final localizado 

em outro Estado. 

A PEC nº 56, de 2011, do Senador Luiz Henrique, e a PEC nº 113, de 2011, 

do Senador Lobão Filho também pretendem alterar o regime de tributação do ICMS nas 

operações interestaduais decorrentes de faturamento direto para o consumidor. 

Entretanto, diferem quanto à abrangência das operações a serem consideradas. A PEC 

56, abrange somente o comércio eletrônico, enquanto a PEC 113, de 2011, abrange todo 

o comércio interestadual, presencial ou não presencial. Ambas se referem a operações e 

prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro 

Estado. 



 

 

54 

 

5    CONCLUSÃO 

 

Esta monografia buscou evidenciar a inconstitucionalidade do art.11, da Lei n.º 

14. 237/2008 do Estado do Ceará, que institui o recolhimento do ICMS nas entradas de 

mercadorias de outras unidades da Federação destinadas à pessoa não contribuinte do ICMS 

no Estado do Ceará. 

Primeiramente, foram analisadas as características de um Estado Federal (caso do 

Brasil), do Federalismo Fiscal para, em um segundo momento, destacar o ICMS, sua regra 

matriz de incidência, peculiaridades, tratamento constitucional, legal, doutrinário e 

jurisprudencial conferido ao imposto em testilha. Por fim, no terceiro capítulo, o estudo 

deteve-se ao art. 11 da mencionada lei cearense, suas implicações e efeitos, sobretudo em face 

da Constituição Federal de 1988 e do Pacto Federativo. Neste capítulo também se analisou a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI n.º 4596, ajuizada pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil-CFOAB em 2011, a qual, até a conclusão do presente 

trabalho, encontra-se aguardando julgamento de mérito. 

Os resultados deste estudo, levando em consideração as premissas adotadas, assim 

como a metodologia utilizada, mostraram que o dispositivo supramencionado da lei cearense 

afronta diversos artigos da Constituição Federal de 1988 e enfraquece a Pacto Federativo 

existente no ordenamento pátrio doméstico. 

O modelo federativo esculpido na Carta Constitucional de 1988 decorre das 

inúmeras transformações sociais, políticas e econômicas vivenciadas no país com a derrocada 

da ditadura e o processo de redemocratização. A Constituição Federal de 1988 não modificou 

apenas a base Democrática do Estado, mas também as vigas mestras do Federalismo. Desse 

modo, vários organismos foram acrescidos à estrutura federal clássica: o primeiro deles foi a 

ampla autonomia dada ao Município como ente federativo. 

Percebeu-se, assim, que o Estado Moderno e o Federalismo brasileiro vivem 

momentos contraditórios diante da globalização e do regionalismo, oscilando em garantir 

elementos fomentadores do crescimento e emperradores para o desenvolvimento econômico a 

nível regional e, consequentemente, mundial. Há muito tempo que perdura a discussão acerca 

das relações travadas entre o federalismo como forma de Estado e o regionalismo. Este último 

ora é tido como o movimento que oferta sustentabilidade àquele modelo ou, ainda, é pensado 

como um processo desagregador do Estado-nação 

Ficou claro que o objetivo do Ceará foi tentar, unilateralmente, adaptar a cobrança 

de ICMS à nova realidade advinda do comércio eletrônico na internet, bem como procurar 
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caracterizar nessa modalidade de comércio a figura de uma operação mercantil interestadual 

entre contribuintes, tendo em vista que determinados Estados signatários do Protocolo ICMS 

21/2011 têm entendido que através a internet a empresa vai à cidade do consumidor e lá 

realiza a operação, sendo o deslocamento da mercadoria mero trânsito entre galpão do estoque 

e o endereço do destinatário. 
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