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DIREITO TRIBUTÁRIO III: 
IMPOSTOS ESTADUAIS: ICMS 

Prof. Thiago Gomes 

Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 O ICMS E SEUS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 Incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação. Fundamento Legal: Art. 155, II,  CF; LC 87/1996 

 Incide também sobre a energia elétrica (art. 155, §3º, CF) e sobre a 

importação de bens (art. 155, §2º, IX, a CF) . 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal.   

 É possível falar em certa extrafiscalidade em razão da possibilidade de 

instituição de alíquotas seletivas que variem de acordo com a essencialidade do 

produto ou serviço. 

 Trata-se de tributo não cumulativo. 
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Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Trata-se de tributo não cumulativo. 

 Em regra o valor compensado não pode ser objeto de correção monetária. 

 Respeita a anterioridade anual e nonagesimal. 
 A alteração das alíquotas do ICMS sobre combustíveis respeitarão apenas a 

anterioridade nonagesimal, em caso de redução ou restabelecimento de 

alíquota. (art. 155,§4º, IV, CF) 

 Modalidade do Lançamento: Homologação. 

 SUJEITO PASSIVO 
 CF afirma caber à LC os definir. A LC 87/96 (art. 4º) diz que são: 

 A) pessoas que pratiquem operações relativas à circulação de 

mercadorias; 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 SUJEITO PASSIVO 
 CF afirma caber à LC os definir. A LC 87/96 (art. 4º) diz que são: 

 B) importadores de bens de qualquer natureza; 

 C) prestadores de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal; 

 D) prestadores de serviços de comunicação 

 Além destes a lei pode estipular o pagamento do ICMS ao 

responsável tributário. 

 SUJEITO ATIVO 
 Caberá o ICMS ao Estado ou DF no qual se verificar a hipótese de 

incidência. No caso de mercadoria vinda do exterior: Estado no qual 

estiver o estabelecimento do importador. 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 FATO GERADOR 

 CLÁSSICOS 

 As operações relativas à circulação de mercadorias; 

 A prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal;  

 A prestação dos serviços de comunicação. 

No caso de herança: no caso de herança, é a transmissão de 

bens móveis ou imóveis em decorrência da morte. 

OUTRAS SITUAÇÕES QUE CARACTERIZAM FATO GERADOR 

 Energia elétrica (art. 155, §3º, CF) 

 A importação de bens (art. 155, II, parte final, da CF) 

 . 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 FATO GERADOR – COMENTÁRIOS ESPECIAIS 

 AS OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

 Não se trata da mera circulação de mercadorias. É 

necessário a mudança de titularidade, passando a 

propriedade da mercadoria de uma pessoa para outra. 
 S. 166, STJ: O simples deslocamento de mercadoria de um 

estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte não constitui 

fato gerador. 

 STF: Água canalizada não incide ICMS por este bem de domínio 

público, não havendo a transferência de titularidade. 

 Mútuo (empréstimo gratuito de coisas fungíveis) e comodato (empréstimo gratuito de coisas 

não fungíveis) não geram transferência de titularidade e portanto afastam ICMS. 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 FATO GERADOR – COMENTÁRIOS ESPECIAIS 

 AS OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

 Mercadoria é diferente de produto. 
 Mercadorias são bens móveis destinados ao comércio, 

ou seja, alienados onerosamente por uma pessoa, física ou jurídica, que tem 

nessa operação figurando no rol de suas atividades finalísticas. 
 Exemplo: O automóvel vendido por particular não está sujeito ao ICMS. 

 Exemplo II: A venda de bens do ativo fixo das empresas. 

 SV 32, STF: Não incide sobre a alienação de salvados de sinistro 

pelas seguradoras 

 Observação importante: Software de prateleira é mercadoria e incide ICMS. 

Aquele produzido por encomenda para atender necessidades de um determinado usuário 

caberá ISS. (STF) 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 FATO GERADOR – COMENTÁRIOS ESPECIAIS 

 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E ESTADUAL 

 O tributo contempla o transporte não só de pessoas como 

também de bens, mercadorias ou valores. 

 O transporte dentro do município é tributado a título de ISS. 

 Transporte intermunicipal: Considera-se ocorrido o fato gerador no 

município onde tem início a prestação do transporte. (art. 12, V, da Lei 

Complementar n. 87/96) 

 Transporte interestadual: Considera-se ocorrido o fato gerador no 

Estado onde tem início a prestação do transporte. (art. 12, V, da Lei Complementar 

n. 87/96) 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 FATO GERADOR – COMENTÁRIOS ESPECIAIS 

 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

 Considera-se para fins de tributação a título ICMS 

atividade de transmissão de informações de um 

emissor a receptores. 

 Os serviços preparatórios e acessórios não incidem ICMS. 
 S. 350, STJ. Não incide ICMS sobre o serviço de habilitação de 

telefone celular. 

 Não incide ICMS a instalação de antenas parabólicas. 

 Serviços de internet 
 S. 334, STJ: Não incide ICMS no serviço dos provedores de 

acesso à internet. 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 BASE DE CÁLCULO 

 Valor da operação no momento da saída da 

mercadoria ou o preço do serviço, nas hipóteses de comunicação, 

transporte interestadual e transporte intermunicipal. 

 ALÍQUOTA 
 Prevista em lei estadual e podem ser seletivas de acordo com a 

essencialidade do produto ou serviço. 

 O Senado pode estabelecer  
 Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas; 

 Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver 

conflito específico que envolva interesse de Estados. (art. 155, § 2º, V, 

da CF) 
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IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Há imunidade do ICMS (art. 155, §2º, X) 

 A) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre 

serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e 

o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e 

prestações anteriores; 

 B) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia 

elétrica; 

 C) sobre o ouro, enquanto ativo financeiro; 

 D) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;  


