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RESUMO 

 

GUSMÃO, Rossana Malta de Souza. Base de cálculo do ICMS e os limites constitucionais 
a sua alteração. 2004. 213p. Dissertação Mestrado – Centro de ciências 
Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
 
 
O Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Capacidade Contributiva constituem 
limitações ao poder de tributar, sendo reconhecidos como direitos fundamentais do 
contribuinte. Verifica-se afronta à Segurança Jurídica, na medida em que se desfiguram os 
modelos de tributação traçados pelo Poder Constituinte originário nas regras de 
competência tributária. Por outro lado, a capacidade contributiva é atingida quando se 
alteram os fatos signos presuntivos de riqueza eleitos pelo  Constituinte originário. Como 
direitos fundamentais, o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da  Capacidade 
Contributiva encontram-se protegidos como “cláusulas pétreas”, imunes a investidas do 
Poder Constituinte derivado que lhe atinjam a essência. O fato eleito pelo Poder 
Constituinte originário como materialidade da regra de incidência do ICMS não foi outro 
senão a realização de operações de circulação de mercadorias e a prestação de serviços de 
transportes transmunicipais e de comunicação, bem como a importação de mercadorias. A 
base de cálculo, como medida da materialidade do tributo, encontra-se delimitada na 
Constituição, apenas, podendo ser composta pelo valor das referidas operações e 
prestações. O alargamento da base de cálculo do ICMS por obra do Poder Constituinte 
derivado ou, ainda, por atuação do legislador infraconstitucional, mediante a inclusão de 
outras parcelas sem pertinência com o fato descrito na hipótese de incidência de tal tributo 
revela inconstitucionalidade por desvirtuar seu arquétipo constitucional, atingindo direitos 
fundamentais. 
 
Palavras-chave: ICMS – Base de cálculo –  Constituição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
GUSMÃO, Rossana Malta de Souza. ICMS’ taxable income and the constitutional limits 
to its alteration. 2004. 212f. Master Degree – Centro de ciências Jurídicas/Faculdade de 
Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
The Principle of Law Security and the Principle of Tax-paying Ability establish limits to 
taxing power, being known as contributor fundamental rights. It’s verified an affront to 
Law Security, when tax models delineated by the Original Constituent Power on the tax 
competence law are disfigured. Otherwise, tax-paying ability is reached when richness 
presumptive sign facts elected by the Original Constituent are altered. Like fundamental 
rights, the Principle of Law Security and the Principle of Tax-paying Ability are protected 
as “cláusulas pétreas”, immune of Derived Constituent Power’s attacks that reach their 
essence. The fact elected by the Original Constituent Power as ICMS’ incidence law’s 
materiality wasn’t another one than the realization of a ware circulation operation and a 
transmunicipal transports and communication service installment, and also ware 
importation. The taxable income, as a measurement of tax materiality, is delimited on 
Constitution, there’s just a possibility composed by the value of those above mentioned 
operation and installments. The extension of ICMS’ taxable income by the Derived 
Constituent Power’s work or, still, by the inferior constitutional legislator act, through an 
inclusion of other impertinent parcels with the descript  fact on the hypothesis of this 
tribute, reveal unconstitutional, because depreciate its constitutional models, reaching 
fundamental rights. 
 
 
Keywords: ICMS, Taxable income, Constitution  
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade normativa tributária está delimitada por princípios 

conformadores da ordem jurídica, os quais, na medida em que incidem sobre situações 

jurídicas subjetivas, podem vir a serem invocados como direitos subjetivos. Entre tais 

princípios, enfoca-se o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Capacidade 

Contributiva.  

Pretende-se vislumbrar o Princípio da Segurança Jurídica  como garantia da 

regular previsibilidade de uma carga tributária razoável, vista esta como aquela 

estabelecida pelo Poder Constituinte originário, o qual teve o cuidado de detalhar a 

competência tributária dos entes políticos, fixando, assim, na ordem jurídica, 

peremptoriamente, os tributos de que o Estado pode lançar mão quando do exercício da 

atividade arrecadatória. É na possibilidade da auto-organização, partindo da previsão de 

um ônus tributário inalterável, ainda quando diante das conveniências arrecadatórias do 

fisco, que reside a segurança do contribuinte. Ofendem, desse modo, o Princípio da 

Segurança Jurídica o ato normativo que resulte num aumento da carga tributária, a qual 

sorrateiramente abarca cada vez mais parcelas do patrimônio do contribuinte, ainda que 

não representem um confisco. 

Não se alegue, por outro lado, que os instrumentos arrecadatórios precisam 

estar sempre ao alcance do Estado para fazer face a medidas que, no momento, 

afigurem-se oportunas. A carga tributária não pode ser alvo de políticas econômicas que 

a enxerguem como tábua de salvação para os problemas financeiros do País. Deve-se 

sacrificar a praticidade, privilegiando o valor segurança. Este é o preço que se paga por 

se viver em um Estado Democrático de Direito que se assenta em princípios que lhe dão 

sustento. 

O Princípio da Capacidade Contributiva, de seu lado, constitui importante 

contraponto ao exercício da competência tributária. Invoca-se a implementação do 

Princípio da Capacidade Contributiva não apenas quando da graduação do ônus 

tributário, tendo em vista as condições pessoais-individuais do contribuinte. Atende-se 

ao Princípio da Capacidade Contributiva quando da fixação de uma carga tributária  em 
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consonância com os ditames constitucionais, ditames estes, previamente fixados pelo 

Poder Constituinte originário nas regras de competência, ao eleger, dentre os fatos do 

mundo real, aqueles que se revelaram como indicadores de riqueza econômica, 

passíveis de sofrerem tributação. Quanto a tais regras, pode-se compreender que seu 

fundamento deita raízes não apenas nos arts. 153, 155 e 156 e demais disposições, mas, 

também, no próprio Princípio da Capacidade Contributiva, direito fundamental. 

Desse modo, a imposição tributária deve desenvolver-se, unicamente, dentro 

da delimitação traçada na Constituição, a qual, à medida que  configura o poder de 

tributar estabelece, no mesmo ato, direitos públicos subjetivos, alçados à categoria de 

direitos fundamentais.  

O Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Capacidade Contributiva, 

como direitos fundamentais, não podem ser atingidos por ato do Poder Constituinte 

derivado que alcance sua essência, já que se encontram abrigados pelo manto protetor 

das “cláusulas pétreas”. São inconstitucionais, nesse contexto, os atos normativos que, a 

pretexto de exercitar competência tributária, agredirem os referidos princípios, afetando 

seu núcleo.  

Emendas à Constituição que autorizam o aumento de gravame tributário em 

descompasso com os limites impostos pelo Constituinte originário nas regras de 

competência, atingem o âmago   do Princípio da Segurança Jurídica, na medida em que 

instauram um clima de completa incerteza. De seu lado, a tributação, permitida por 

emenda, divorciada dos signos presuntivos de riqueza eleitos pelo Poder Constituinte 

originário abala a substância do Princípio da Capacidade Contributiva, comprometendo 

sua eficácia. Busca-se, pois, afastar tais atos emanados do Poder de Reforma, por vício 

de inconstitucionalidade, posto agredirem direitos super garantidos. 

Não se visa repelir, contudo, qualquer alteração nos aspectos delineados nas 

regras de competência, defendendo-se seu completo engessamento. Busca-se, apenas, a 

manutenção do ônus tributário, tal qual pré-figurado na redação originária da 

Constituição, em consonância com os fatos tributáveis que foram eleitos, não se 

impedindo  modificação sem teor agravante. 
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A estrutura lógica da norma de incidência tributária, ao menos no tocante aos 

impostos, encontra-se pré-definida na Constituição Federal, a qual apontou 

taxativamente o aspecto material de cada imposto que erigiu. Em se tratando do ICMS, 

o aspecto material escolhido pelo Constituinte consubstancia-se em realizar  operações 

de circulação de mercadorias, em prestar serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicações, bem como em importar mercadorias ou quaisquer 

bens. 

A base de cálculo, como medida da materialidade, apenas poderá ser 

construída em vinculação com o fato descrito na hipótese da regra de incidência 

tributária esculpida na Constituição, dele não podendo se afastar, sob pena de desnaturar 

o tributo que enfoca. Diante deste contexto constitucional, o exame da base de cálculo 

dos tributos não pode ser conduzido por outro caminho senão o que toma como ponto 

de partida a própria Constituição e os princípios explícitos e implícitos nela 

consignados. 

Evidencia-se o papel da base de cálculo na regra de incidência tributária, a 

qual, além de servir como elemento de mensuração do suposto de fato da hipótese, 

atuando, ainda, como afirmador, confirmador ou infirmador da materialidade, permite a 

determinação da espécie tributária. Desse modo, a base de cálculo dos impostos não 

pode ser outra, senão uma exata medida dos fatos presuntivos de riqueza referidos na 

Constituição. Não é dado, pois, ao Poder Constituinte derivado, alargar a base de 

cálculo dos impostos, acrescendo-lhes fatores outros, em descompasso com os supostos 

fáticos estabelecidos pelo Poder Constituinte originário, provocando um aumento 

desmedido da carga tributária.  

Ao legislador complementar, por sua vez, não obstante a outorga 

constitucional de competência para dispor sobre a base de cálculo, não lhe é permitido 

afastar-se da delimitação constitucional, cabendo-lhe a singela função de explicitar o 

que na Constituição encontra-se circunscrito. 

Nessa conjuntura constitucional, o presente estudo analisará a base de 

cálculo do  Imposto  sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, examinando-
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se sua composição possível de acordo com o estabelecido pelo Poder Constituinte 

originário. 

O tema ora enfocado assume importância, principalmente diante do cenário 

político e econômico do País, uma vez que os atos normativos do Poder Legislativo, 

mediante provocação do Executivo, partem sempre de um aumento da carga tributária, 

ainda que por vias inconstitucionais, ofendendo-se direitos fundamentais consagrados 

na Carta Magna. Constantes alterações na legislação tributária e na própria Constituição 

têm sido uma das ferramentas utilizadas na busca desmedida por receitas. As 

modificações no tocante ao ICMS, tributo responsável por boa parte da arrecadação 

fiscal, e entre elas o alargamento da sua base de cálculo, têm-se revelado incompatíveis 

com os princípios consagrados no ordenamento jurídico, além de contribuírem para o 

aumento exacerbado da carga tributária.  Observe-se que, segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a carga tributária (somatório dos 

tributos federais, estaduais e municipais arrecadados) em relação ao PIB  (Produto 

Interno Bruto), no primeiro semestre de 2003, atingiu 37,57%, contra 36,67% no 

primeiro semestre de 2002 e 36,26% no segundo semestre do ano anterior. O PIB a 

preços de mercados, no primeiro semestre de 2003, apresentou crescimento de 0,3% em 

relação ao mesmo período de 2002, enquanto que a carga tributária, em relação ao PIB 

neste mesmo período, apresentou crescimento de 2,45%. Em arrecadação nominal, o 

tributo mais relevante, no primeiro semestre de 2003, foi o ICMS (R$ 57,58 bi).1 

O presente estudo, embora se destine à análise de apenas um aspecto de um 

único tributo – a base de cálculo do ICMS – leva em conta a preocupação com a 

preservação de direitos fundamentais atingidos pela atividade tributária do Estado, o que 

justifica a escolha do tema. 

Objetiva o estudo ora desenvolvido apontar os equívocos levados a cabo 

pelo Poder Constituinte derivado e pelo Legislador Infraconstitucional ao dispor  sobre 

a base de cálculo do ICMS sem observar, contudo, o que foi estabelecido pelo Poder 

Constituinte originário, ao fixar a carga tributária possível de acordo com os fatos que 

                                                           
1 IBGE. Disponível em www.ibge.gov.br/home/estatística/indicadores/pib/ctrivolvalcome2t03.pdf. 
Acesso em 06.06.04. 
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entendeu relevantes e em consonância com os princípios erigidos no ordenamento 

jurídico. 

O tema suscita alguns problemas sobre os quais se discorrerá. Perquire-se se 

o Poder Constituinte derivado detém a faculdade de alterar livremente a base de cálculo,  

delimitada nas regras constitucionais de competências, de modo a modificar a estrutura 

lógica das normas de incidência tributária. Investiga-se, primeiramente, se o 

contribuinte poderia alegar como direito fundamental a segurança jurídica e a sua 

capacidade de concorrer aos gastos públicos quando diante de uma alteração irrazoável 

das regras de competência tributária. Na tentativa de corroborar tal entendimento, 

questiona-se se os direitos fundamentais podem ser encontrados fora do rol estabelecido 

no art. 5º da Constituição Federal, em outras partes do texto constitucional, como no 

caso do Capítulo I, Título VI, que cuida do Sistema Tributário Nacional. 

Se o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Capacidade 

Contributiva constituem  direitos fundamentais do contribuinte, deve-se indagar se tais 

princípios, abrangidos que estão pelo manto protetor das “cláusulas pétreas”, restariam 

esvaziados mediante ação do Poder Constituinte derivado diante de alteração dos 

aspectos previstos nas regras constitucionais de competência tributária tal como 

configuradas pelo Poder Constituinte originário. Neste diapasão, cumpre saber se 

algumas tentativas de alargamento da base de cálculo perpetradas através de emenda à 

Constituição podem restar maculadas por vício de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, tendo em vista a atribuição constitucionalmente deferida ao 

Legislador Complementar para definir a base de cálculo dos impostos previstos na 

Constituição, de acordo com o art. 143, III, a, questiona-se a margem de liberdade desse 

legislador no exercício de  tal competência. 

Chega-se, por fim, ao problema da composição da base de cálculo do ICMS, 

questionando-se a constitucionalidade de sua atual composição. Analisa-se a 

constitucionalidade das parcelas que se agregam a tal valor. Propõe-se uma composição 

simplória, constituída, unicamente, pelo valor da operação de circulação de mercadoria 

ou da prestação de serviços de transporte e de comunicação, bem como do valor da 

operação de importação.  
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Quanto ao método utilizado, adota-se o dedutivo, buscando-se soluções 

satisfatórias para os problemas levantados, não se eliminando, contudo, uma análise 

descritiva à luz da ciência do direito, tomando-se como referencial o direito positivo em 

vigor, precisamente as normas constitucionais e infraconstitucionais. A opção 

metodológica, pois, termina por circunscrever a investigação científica levada a cabo no 

presente estudo ao complexo normativo que integra a ordem jurídica. 

A individualidade das subespécies tributárias, e precisamente o ICMS, por 

serem inconfundíveis com subespécies de outros sistemas jurídicos, termina por impedir 

incursões na doutrina alienígena, já que fundamentada esta em direito positivo diverso, 

o que não impede, todavia, sua referência quando do comento de questões de natureza 

basilar do Direito Tributário, comum a todos os ordenamentos jurídicos.  

Sobre o conteúdo do estudo desenvolvido, cuida-se, inicialmente, dos 

princípios da Segurança Jurídica e da Capacidade Contributiva como limites à alteração 

das regras constitucionais de competência tributária.  Fazendo-se uso de uma 

interpretação concretista da Constituição, parte-se para o exame da teoria dos direitos 

fundamentais, focalizando-se seu conceito materialmente aberto, passível de abranger 

direitos decorrentes dos princípios albergados na Constituição, como o Princípio da 

Segurança Jurídica e o Princípio da Capacidade Contributiva. Ainda neste mesmo 

capítulo, far-se-á uma análise do Princípio da Segurança Jurídica e suas implicações na 

ordem tributária, analisando-se as probabilidades de sua violação quando da 

modificação das  referidas normas de competência. Por fim, examina-se o Princípio da 

Capacidade Contributiva como máxima informadora da atividade de elaboração da lei 

tributária, demonstrando-se sua afronta não só quando da inobservância da possibilidade 

contributiva do cidadão, mas, ainda, quando da instituição de gravames tributários 

injustos, desarrazoados e dissociados do fato signo presuntivo de riqueza eleito na 

Constituição. 

Em seguida, analisa-se a regra-matriz de incidência tributária do ICMS, ou 

norma tributária em sentido estrito (que contém em seu bojo elementos que identificam 

a obrigação tributária principal), partindo-se da teoria geral da norma jurídica, já que a 

regra jurídica tributária possui estrutura e dinamismo semelhante ao de qualquer outra 

norma jurídica, apresentando compostura própria dos juízos hipotético-condicionais. A 
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regra-matriz de incidência do ICMS, portanto, será analisada em duas partes: hipótese 

ou antecedente e conseqüente, identificando-se seus correlatos critérios, embora se 

privilegie o exame de seu critério material, já que imprescindível para a composição da 

base de cálculo. 

Dando continuidade ao estudo da regra-matriz de incidência tributária, em 

sua dimensão quantitativa, será enfocada, isoladamente, a base de cálculo, vista aqui em 

consonância com o aspecto material da hipótese de incidência, tendo em vista a 

estrutura padrão posta na redação originária da Constituição. Serão examinadas as 

possibilidades de composição da base de cálculo, ressaltando-se a importância de sua 

posição na regra de incidência tributária. 

Na seqüência, analisa-se, extensivamente, a base de cálculo do ICMS, em 

sua composição elaborada pelo Legislador Complementar, observando, ainda, os 

elementos inseridos por obra do Poder Constituinte derivado, confrontando-se sempre 

com os limites dispostos na redação originária da Constituição.  

Examina-se a constitucionalidade da inserção, antes por obra do legislador 

complementar, mas, agora, do Poder Constituinte derivado,  do valor do próprio 

imposto na base de cálculo do ICMS, que passa a apresentar composição singular no 

âmbito das demais espécies tributárias, passando a ser conhecida como base de cálculo 

“por dentro”. Analisam-se, também, as demais parcelas que, ao lado do valor da 

operação, são computadas na base de cálculo do ICMS, quais sejam o valor do frete, 

seguro e juros.  

Ainda trabalhando-se com o mesmo critério material, procura-se averiguar a 

base de cálculo do ICMS nas operações com combustíveis e lubrificantes, bem como 

nas operações com energia elétrica. No que toca às operações com combustíveis e 

lubrificantes, analisa-se a possibilidade dos convênios interestaduais de disporem  sobre 

a base de cálculo. Quanto às operações com energia elétrica, investiga-se sua base de 

cálculo e, para tal tarefa, analisa-se que etapa  seria agravada com o tributo que, por 

opção constitucional, tem incidência monofásica.  

Analisa-se, também, a constitucionalidade da inserção na base de cálculo do 

ICMS na importação dos valores de outros tributos que passam a concorrer com o valor 
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da operação no momento da entrada do produto no território nacional. Por outro lado, 

volta-se à questão da constitucionalidade do cálculo “por dentro” do ICMS, já que, no 

tocante à importação, a previsão é constitucional por força  da Emenda nº 33/2001. 

Suscita-se, ainda, a problemática da base de cálculo presumida no regime da 

substituição tributária, o qual se fundamenta no Princípio da Praticabilidade da 

Tributação. Busca-se discutir o caráter da presunção da base imponível, se absoluta, não 

admitindo questionamentos ou comprovação, se relativa, possibilitando-se ao 

contribuinte a produção de provas em contrário.  

A inserção do IPI na base de cálculo do ICMS, também, será analisada, 

considerando-se que tal inclusão constitui opção do Poder Constituinte originário, 

diante do que, não cumpre discutir sua inconstitucionalidade. Contudo, examinam-se as 

hipóteses em que a dita base de cálculo do ICMS não será integrada pelo valor do 

referido imposto de competência federal. 

Encerrando, será analisada a base de cálculo dos serviços de comunicação,  

verificando-se a questão da sua composição com valores relativos à prestação de 

serviços-meio. 

A escassez de referência ao tema desenvolvido constituiu uma dificuldade 

sempre constante no presente estudo, principalmente, no que tange a um estudo mais 

aprofundado sobre a base de cálculo. Por outro lado, a doutrina estrangeira, referente à 

matéria abordada, trouxe pouca contribuição, face o caráter próprio do ICMS, produto 

de uma construção nacional, bem como em razão da particularidade  do direito 

tributário brasileiro, cuja feição constitucional é inigualável, o que o torna sem paralelos 

em relação a outros ordenamentos jurídicos. Por outro lado, não constitui objetivo do 

presente estudo comparar o tipo tributário escolhido com outros similares em sistemas 

alienígenas, o que afasta, por si só, um estudo mais contundente de teor comparativo.  
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I. DIREITOS FUNDAMENTAIS E TRIBUTAÇÃO 

 

1.1 Direitos fundamentais: conceito materialmente aberto 

O tema dos direitos fundamentais encontra-se em estreita conexão com a 

teoria da validade das normas jurídicas. É através dos direitos fundamentais que são 

revelados os escopos pilares do Direito, os valores que sustentam o ordenamento 

jurídico, o qual encontra em tais direitos sua legitimação. Os direitos fundamentais, 

pois, são utilizados como critério para verificar-se a validade das normas no 

ordenamento, validade esta não apenas sob seu aspecto formal, mas sobretudo no que 

atine ao conteúdo do direito em sua perspectiva axiológica.2 

Os direitos fundamentais desempenham importante papel no Estado 

Democrático de Direito. Há que se referir a uma mútua interdependência, do ponto de 

vista funcional e, quiçá, ontológico, entre o Estado de Direito e os direitos 

fundamentais. O Estado, para sê-lo de Direito, deve reconhecer e garantir, através de 

suas normas, os direitos fundamentais e estes, na medida em que são efetivados, 

terminam por realizar o Estado de Direito. 

Quanto ao Estado Democrático, este se fundamenta no Princípio da 

Soberania Popular, impondo a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, 

participação esta que não se exaure na simples formação das instituições  

representativas, que constituem, apenas,   um mero estágio da evolução de tal regime 

político. Garante o Estado Democrático a participação do povo nos resultados das 

decisões tomadas no Estado, respeitando-se os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Sobre a definição de Estado Democrático, Pinto Ferreira alude a três concepções: a 

concepção clássica, afirmando que a democracia é o  governo do povo; a concepção 

liberal, sustentando que ela é o regime realizando uma técnica de liberdade através de 

                                                           
2 ZANICHELLI, Maria: “Diritti, norme, istituzioni. considerazioni a partire da una teoria funzionale dei 
diritti fondamentali”. In Revista Internazionale di Filosofia del Diritto.. Milão: Giuffrè, s. V,  anno 
LXXIX, n. 4, ottobre/dicembre, 2002, p. 623. 
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uma operação pluripartidária; e a concepção da democracia econômica, que endossa a 

opinião de que ela é uma técnica da igualdade.3 

Guarda o Estado Democrático de Direito estreita relação com os direitos 

fundamentais, na medida em que permite o desdobramento da democracia de um país. 

O modo como o Estado organiza suas instituições e o modo como são estas operadas 

pelo povo revela o substrato das normas de direitos fundamentais. Numa democracia, as 

normas de direitos fundamentais devem conferir condições bastantes de uma digna 

existência para que se possibilite uma participação ativa dos cidadãos na sociedade. Em 

outras palavras, os direitos fundamentais são pressupostos da existência do homem 

enquanto ser social e a sua atuação pública, melhor dizendo, o seu desenvolvimento 

como cidadão, tem seu exercício condicionado à preexistência de uma autonomia 

privada garantida pelos direitos fundamentais.4 Os direitos fundamentais que se 

incrementam nos princípios jurídicos da dignidade, da liberdade, da igualdade, da 

propriedade e da segurança imprimem no indivíduo uma consciência de seu estado de 

cidadão, partícipe de uma sociedade, a cujos membros é atribuída a titularidade do 

poder.  

O advento das declarações constitucionais, bem como das dos direitos, 

revelou um específico conceito de cidadania na medida em que propôs a ênfase 

individualista sobre a pessoa, esta, agora,  vista como integrante da ordem política como 

eleitor, como contribuinte.5  

Enfim, no Estado Democrático de Direito faz-se imperiosa a concretização e 

efetividade dos direitos fundamentais, aplicando-se a metodologia e os instrumentos 

adequados. Apenas onde se reconhecem e se garantem os direitos fundamentais existe 

Estado de Direito e só onde está estabelecido o Estado de Direito pode se falar de 

autêntica efetividade dos direitos fundamentais.6 

                                                           
3 FERREIRA, Pinto: Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 79. 
4 DERANI, Cristiane: “Direitos fundamentais e democracia”. In Arquivos de direitos humanos. MELLO, 
Celso D. de Albuquerque e TORRES, Ricardo Lobo (orgs.). Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 69. 
5 SALDANHA, Nelson: “Direitos humanos: Considerações histórico-críticas”. Arquivos de direitos 
humanos. MELLO, Celso D. de Albuquerque e TORRES, Ricardo Lobo (orgs.). Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 125. 
6 TREMPS, Pablo Pérez: Derecho Constitucional. 4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 135. 
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Faz-se necessário observar que as considerações aqui tecidas limitar-se-ão a 

aspectos pontuais dos direitos fundamentais, relacionados com o tema neste estudo 

discorrido, não impedindo, todavia, uma rápida incursão na teoria geral dos direitos 

fundamentais.  

Antes, deve-se salientar que a expressão utilizada no subtítulo do presente 

capítulo, “direitos fundamentais”, de antemão, já revela uma opção dentre as várias 

terminologias largamente utilizadas não só na doutrina, mas também no direito positivo, 

o que, inclusive, se percebe na própria Constituição Federal, tais como “direitos 

humanos”, “direitos do homem”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, “direitos 

subjetivos públicos”,  entre outras. A justificativa da eleição terminológica assenta-se 

justamente na idéia ampliativa que se busca defender quanto à extensão da natureza de 

tais direitos, os quais não se encontrariam limitados ao art. 5º da Carta Magna. A 

expressão “direitos fundamentais” se ajusta melhor ao que ora se propõe por aparentar 

um cunho mais amplo, abrangendo direitos outros esparsos  no texto constitucional. 

Há que se clarificar, todavia, a importante diferença entre as expressões 

“direitos fundamentais” e “direitos humanos”, já que ambas são as que mais revelam 

confusão por parte da doutrina quanto a sua verdadeira significação, embora não se 

possa olvidar que os direitos fundamentais, de certo modo, serão sempre direitos 

humanos, tendo-se em vista seu titular: o homem. Reconhece-se, assim, uma íntima 

relação entre os termos, entretanto, a distinção entre as expressões, faz-se pertinente. Os 

direitos humanos são considerados uma categoria prévia, legitimadora e informadora 

dos direitos fundamentais. Dessa forma, possuem contornos mais amplos e imprecisos. 

Podem, pois, ser compreendidos como o conjunto de faculdades e instituições que 

buscam concretizar as exigências da dignidade, da liberdade,  e da igualdade humanas. 

Já os direitos fundamentais aludem aos direitos humanos, sendo que garantidos pelo 

ordenamento jurídico positivo, principalmente na Constituição, gozando de uma tutela 

reforçada. Possuem, dessa forma, um sentido mais preciso na medida em que descrevem 

o conjunto de direitos jurídica e institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo 

direito positivo de cada Estado, o que, inclusive, lhes confere uma maior efetivação 

quando comparados aos direitos humanos, não dotados de plena eficácia. Notam-se, 

pois, delimitações de ordem espacial e temporal nos direitos fundamentais em relação 

ao ordenamento jurídico a que pertencem.  
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Convém, ainda, atentar para a noção da expressão “liberdades públicas”, 

também confundida, em algumas ocasiões, com os direitos fundamentais. Assim como 

os direitos fundamentais, as liberdades públicas relacionam-se com faculdades e 

situações subjetivas reconhecidas pelo ordenamento jurídico, atuando ambos na esfera 

da positividade, sendo que  aquelas (as liberdades públicas) referem-se a direitos de 

cunho eminentemente individual, enquanto os direitos fundamentais, de significado 

mais amplo, abrangem, ao lado das liberdades, direitos de caráter econômico, social e 

cultural.7 

Os direitos fundamentais apresentam-se na normativa constitucional como 

um conjunto de valores básicos, resultantes de um acordo entre diferentes forças sociais, 

vistos aqui sob um ângulo axiológico. Numa perspectiva subjetiva, os direitos 

fundamentais determinam o estatuto jurídico dos cidadãos, não apenas em suas relações 

com o Estado, mas, também, nas relações com os particulares, já que tais direitos 

destinam-se a tutelar  a liberdade, a autonomia e a segurança das pessoas frente ao poder 

estatal e frente aos demais membros do corpo social.  

Os direitos fundamentais, diante das mutações históricas, passaram por 

diversas transformações desde seu reconhecimento nas primeiras constituições. Sem 

desconhecer os antecedentes que terminaram por culminar na concepção jusnaturalista 

dos direitos naturais e inalienáveis dos homens,  deter-se-á adiante nas etapas que 

percorreram os direitos fundamentais  a partir de sua positivação nas constituições 

escritas. Fala-se da existência de três gerações  de direitos fundamentais. Ressalte-se, 

primeiramente, que a utilização do termo “gerações” vem sofrendo inúmeras críticas da 

doutrina, tendo-se em vista o caráter progressivo e não de alternância do 

reconhecimento dos direitos fundamentais. A crítica é procedente, todavia opta-se por 

continuar utilizando a expressão “gerações”, tendo em vista a habitualidade com que é 

empregada em geral. 

Os direitos fundamentais de primeira geração derivaram do pensamento 

liberal-burguês do século XVIII, caracterizando-se por serem individualistas e por sua 

natureza de direitos de defesa frente ao Estado, postulando-se uma não-intervenção dos 

poderes públicos na esfera privada. Atuam, assim, como direitos de caráter 
                                                           
7 LUÑO, Antônio E. Perez: Los derechos fundamentales. 7ª ed. Madri: Tecnos, 1998, p. 51. 
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preponderantemente defensivo. Diante da forte influência jusnaturalista, inserem-se 

nesta geração os direitos à vida, à liberdade,  à propriedade e à igualdade perante a lei 

(formal). Incluem-se aqui, os direitos à liberdade de expressão coletiva como o direito à 

liberdade de reunião e associação, bem como os direitos políticos. 

As profundas transformações no panorama sócio-econômico do século XIX, 

que desembocaram no Industrialismo, exigiram uma mudança de cunho político: a 

interferência do Estado, não na esfera individual, já que perniciosa, mas para realizar a 

justiça social. Caracterizam-se os direitos dessa geração por conferirem aos indivíduos 

direitos a prestações sociais por parte dos poderes públicos no que atine à assistência 

social, saúde, educação, trabalho, etc, por exemplo. Tais direitos encontram-se 

relacionados à postulação da igualdade, sendo que, aqui, em sua perspectiva material, 

igualdade na lei, a qual deve prever mecanismos capazes de tratar de maneira igual os 

iguais e de modo diferente os desiguais. Ainda nessa geração, estão previstos os direitos 

fundamentais dos trabalhadores. Observa-se que o reconhecimento dos direitos da 

segunda geração objetivava a implementação da justiça social.  

Vislumbra-se, na segunda geração, o nascimento de um novo conceito de 

direitos fundamentais, vinculado, agora, não mais a uma esfera subjetiva, todavia a uma 

dimensão objetiva, na medida em que relacionado a valores sociais que demandam 

concretização a ser implementada pelo Estado.8  Passou-se a clamar por proteção, não 

apenas de bens inerentes à condição humana, como a vida, a liberdade, mas de institutos 

que merecem, igualmente, a atenção do Estado, como o salário do trabalhador. 

Sobre tais direitos de cunho social, Robert Alexy assevera que, ao lado das 

normas que consagram os direitos fundamentais destinados a proteger posições 

subjetivas contra a intervenção do Poder Público, outras normas consagram direitos a 

prestações de índole positiva que tanto podem referir-se a prestações fáticas de índole 

positiva quanto podem referir-se a prestações normativas de índole positiva. Os direitos 

a prestações fáticas são chamados por Alexy de direitos a prestações em sentido estrito 

que, em última análise, identificam-se com os direitos sociais.9 

                                                           
8 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional. 13ª ed.  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 567. 
9 ALEXY, Robert: Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993, p. 430. 
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Na terceira geração, os direitos fundamentais, também denominados de 

direitos de solidariedade e fraternidade, caracterizam-se  como direitos de titularidade 

coletiva ou difusa, não possuindo como referencial o homem individualmente 

considerado. São direitos, portanto, de caráter transindividual. Outro traço distintivo de 

tais direitos reside justamente na sua efetivação, já que dependente esta, em boa medida, 

de esforços não mais limitadamente estatais, mas ao nível da comunidade internacional 

como um todo. O reconhecimento dos direitos dessa geração passou a ser postulado 

principalmente em face do avanço tecnológico experimentado nos últimos anos. São 

direitos fundamentais de tal geração o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado, dentre outros. 

Há quem se refira, ainda, a direitos fundamentais de quarta geração, 

consubstanciados no direito à democracia, ao pluralismo e à informação, na medida em 

que se postula por uma globalização não apenas social e econômica, mas, também, 

política.10 De acordo com  essa dimensão democrática, o Homem passa a figurar na 

plenitude da sua cidadania, legitimado a fiscalizar, nos moldes da democracia direta, a 

constitucionalidade dos direitos da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Embora 

não livre de críticas, tal posicionamento encontra guarida na própria concepção dos 

direitos fundamentais, intimamente relacionada à idéia de Estado Democrático de 

Direito, como já comentado. 

A idéia de  fundamentalidade  dos direitos fundamentais leva à questão da 

proteção dos direitos num sentido formal e num sentido material. Observa Canotilho 

que a fundamentalidade formal vincula-se à constitucionalização dos direitos 

fundamentais, o que revela alguns aspectos de tais direitos como a sua superioridade 

diante de outras normas do ordenamento jurídico, bem como constituem limites 

materiais da sua própria revisão, além de que servem de parâmetro para a prática de atos 

infraconstitucionais. Já a fundamentalidade material revela a importância constitutiva 

dos direitos fundamentais nas estruturas básicas do Estado. A fundamentalidade 

material serve de suporte para a abertura a outros direitos fundamentais, embora não 

positivados na Constituição. Tais direitos, apenas materialmente fundamentais, fariam 

                                                           
10BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional. 13ª ed.  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 572. 
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parte do mesmo regime jurídico do qual os direitos também formalmente fundamentais 

o fazem.11 

Esta abertura ventilada por Canotilho quanto aos direitos fundamentais, em 

seu aspecto material, depende da previsão na constituição de uma cláusula de abertura, 

que, na Constituição Federal de 1988, encontra-se prevista no art. 5º, § 2º, da Carta 

Magna, segundo o qual, “os direitos e garantias expressos nesta constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Depreende-se de tal 

disposição que, na Constituição, também está incluso aquilo que não foi nela 

expressamente previsto, mas que, de modo implícito e indireto, deduz-se.12 Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho assinala que da referida disposição constitucional decorre o 

caráter exemplificativo do art. 5º da Constituição, caráter este observado em todas as 

constituições brasileiras desde a de 1981.13 A problemática, ora levantada, suscita 

inúmeras controvérsias merecedoras de importantes comentários.  

Primeiramente, deve ser objeto de análise a abrangência da própria regra 

disposta no art. 5º, § 2º,  visto que se encontra situada no capítulo dos direitos 

individuais e coletivos, o que levanta a questão a respeito da viabilidade de sua extensão 

a outros direitos fundamentais previstos em outros lugares. A própria disposição 

enuncia de forma genérica “os direitos e garantias expressos nesta Constituição”, sem 

que haja qualquer limitação em relação a tais direitos e garantias quanto a sua posição 

no texto constitucional,  revelando a existência de direitos fundamentais não apenas no 

catálogo do art. 5º, mas em outras partes da Constituição. A interpretação de maior 

abrangência do disposto no § 2º, do art. 5º, deve prevalecer, já que leva em conta a 

finalidade do dispositivo. 

Importa observar, por outro lado, que a questão da abertura material do rol 

de direitos consagrados no art. 5º da Constituição traz ínsita a dificuldade de 

identificação, não apenas fora do texto constitucional, mas, ainda, dentro dele, quais os 

                                                           
11 CANOLTILHO, José Joaquim Gomes: Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1993, p. 499. 
12 SARLET, Ingo Wolfgang: A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 84. 
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves: Direitos humanos fundamentais. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 98. 
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direitos que efetivamente reúnem  as condições  para  serem considerados 

materialmente fundamentais. Parte-se, então, para a análise do conceito material de 

direitos fundamentais. 

Em face do § 2º do art. 5º, intenta-se uma classificação dos direitos 

fundamentais. Primeiramente, refere-se aos direitos individuais expressamente previstos 

no rol do art. 5º. Em seguida, chega-se aos direitos individuais implícitos, subentendidos 

em algumas disposições do próprio art. 5º. Por fim, têm-se os direitos individuais 

decorrentes do regime e de tratados internacionais.14 Há, contudo, quem proponha 

outras alternativas quando da busca do sentido e alcance da norma contida no referido § 

2º, as quais terminam por conferir um grau maior de eficácia a tal preceito. Sustenta-se a 

existência de direitos expressamente positivados e de direitos que não foram objeto de 

previsão expressa positiva. Quanto ao primeiro grupo de direitos, identificam-se os 

direitos expressamente previstos no rol do art. 5º ou em outras partes do próprio texto 

constitucional, bem como direitos expressamente contidos nos tratados internacionais. 

Já no segundo grupo (direitos despidos de previsão expressa), encontram-se os direitos 

fundamentais subentendidos nas normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais,  bem como os direitos decorrentes do regime e dos princípios pela 

Constituição adotados.15 

Fixado o alcance da regra contida no art. 5º, § 2º, resta analisar o conceito 

material de direitos fundamentais. Saliente-se, entretanto, que não se demonstrará um 

critério geral, unificado e definitivo para se chegar a tal  conceito, justamente em razão 

das dificuldades que o tema suscita. 

Deve-se partir, inicialmente, do entendimento segundo o qual toda e 

qualquer pretensão que não esteja prevista no rol do art. 5º, seja ela positivada ou não na 

Constituição ou em tratados internacionais, seja ela implícita ou decorrente do regime e 

dos princípios, para que possua o status de um autêntico direito fundamental, deverá 

equivaler em substância e importância aos direitos consagrados no referido rol. Há que 

se laborar, portanto, na edificação do conceito material de direitos fundamentais com 

                                                           
14 SILVA, José Afonso: Curso de Direito Constitucional positivo. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 
191. 
15 SARLET, Ingo Wolfgang: A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 92. 
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dois critérios, quais sejam o da importância e o substancial. Quanto ao critério da 

importância deve-se atentar para o grau de correspondência com o sentido jurídico 

dominante, já que os direitos fundamentais  decorrem de posições jurídicas de marcante 

relevância para a comunidade. Tal percepção, evidentemente, dependerá de uma certa 

medida de subjetivismo. 

Quanto ao conteúdo, deve o intérprete, ao equiparar os prováveis direitos 

fundamentais aos  previstos no rol do art. 5º,  lançar mão de um paradigma, o qual 

estará localizado em elementos comuns do conteúdo dos direitos fundamentais, 

laborando-se, aqui, também, com boa medida de subjetividade. 

Não se pode deixar de reconhecer os problemas que a cláusula de abertura 

suscita, máxime em se tratando de direitos fundamentais sem assento constitucional, 

uma vez que estabelecidos por norma infraconstitucional, de hierarquia inferior à 

Constituição.  

Deixando-se de lado a análise das demais categorias de direitos 

fundamentais  localizados fora do rol do art. 5º,  serão analisados os direitos 

fundamentais expressamente positivados no texto constitucional, os quais Canotilho 

chamaria de “direitos fundamentais formalmente constitucionais,  mas fora do 

catálogo”16. Os exemplos na doutrina são escassos, mas, não por isso, desconsideráveis. 

Há quem se refira a vários direitos  fundamentais fora do rol do art. 5º.17 Todavia, 

importa para o desenvolvimento do presente estudo, a possibilidade de constatação da 

existência de direitos fundamentais no ordenamento constitucional tributário, o que 

exige uma modificação no processo interpretativo dos direitos fundamentais, ora 

proporcionado pela Nova Hermenêutica.  

 

 

 

                                                           
16 CANOLTILHO, José Joaquim Gomes: Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1993, p. 529. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang: A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 122. 
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1.2 Interpretação concretista dos direitos fundamentais 

Toda interpretação dos direitos fundamentais vincula-se necessariamente a 

uma teoria dos direitos fundamentais, que, por sua vez, encontra-se interligada a uma 

teoria da Constituição, chegando-se, indeclinavelmente, a uma teoria relativa à 

concepção de Estado, consubstanciando uma ideologia, sem a qual tais teorias não 

alcançariam um sentido político, jurídico e social mais profundo. Tal ideologia traduz-

se em uma tábua de valores, valores estes referentes à ordem democrática do Estado de 

Direito.  

Objetiva-se, no presente item, tecer breves considerações sobre os  

posicionamentos da ciência do Direito no que tange às novas concepções 

hermenêuticas, já que um simples item é inadequado para o trato de hermenêutica e 

Constituição. Limitar-se-á, apenas a demonstrar a influência e relevância do novel 

pensamento hermenêutico na interpretação dos direitos fundamentais e no que lhe for 

correlato. 

A hermenêutica constitucional estava assentada em técnicas jurídicas que 

partiam para uma simples análise de texto, orientada  pelo dedutivismo formalista, 

decorrente da racionalidade lógica, o qual excluía da tarefa hermenêutica a consideração 

de princípios e valores, não atentando para o fato de que estes é que formam o substrato 

estrutural da Constituição. Postulou-se, então,  uma nova teoria hermenêutica, 

fundamentada nos valores e princípios constitucionais. A Nova Hermenêutica constitui 

a própria teoria da Constituição, qual seja, a teoria material da constituição, apartada dos 

conceitos provenientes do jusnaturalismo e das limitações do positivismo formal. 

Com a decadência do positivismo formalista, a teoria material da 

Constituição revelou a importância dos direitos fundamentais, coroando os valores da 

pessoa humana no seu mais elevado nível de juridicidade, estabelecendo o primado do 

Homem na ordem jurídica, enquanto titular e destinatário de todas as regras de poder. 

Por sua vez, a teoria dos direitos fundamentais, na medida em que ultrapassou a relação 

unidimensional do cidadão com o Estado, caracterizada pelo “status negativus”, 

adquiriu uma dimensão objetiva, de conteúdo indeterminado e aberto, revelando uma 

relação, agora mais ampla, pluridimensional, entre o cidadão, o Estado e a sociedade.  
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Na Nova Hermenêutica, inspirada na teoria dos valores, utiliza-se uma nova 

metodologia que se alcança mediante um processo de concretização. Com a 

concretização, os textos constitucionais, caracterizados por fórmulas amplas e vagas, 

são interpretados com certa dose de criatividade, complementar e aditiva, tendo em vista 

a completude e integração do ordenamento jurídico. 

Os direitos fundamentais não mais se interpretam, de acordo com os métodos 

tradicionais (gramatical, lógico, sistemático e histórico), já que, afastados que estão dos 

valores, portanto, neutros em sua aplicação. Os direitos fundamentais concretizam-se. 

Abandona-se, pois, a hermenêutica do positivismo que partia de uma análise formal e 

abstrata de subsunção, fundando-se num voluntarismo, subjetivo ou objetivo, 

consistente na vontade do legislador, na vontade da lei.  A técnica interpretativa passa a 

fundamentar-se em uma operação valorativa, fática e material na qual a atividade do 

intérprete  parte para uma “compreensão” do conteúdo da norma que se vai concretizar. 

Neste ato de “compreensão” da norma interferem dois elementos: a “pré-compreensão” 

e o problema concreto, para o qual se busca a aplicação da norma.18 

Percebe-se, pois, que os valores passam a assumir um importante papel na 

Nova Hermenêutica, o que se verifica pela  sua consubstanciação em princípios 

localizados no topo da hierarquia constitucional. Os princípios, portanto, passam a 

iluminar toda a hermenêutica  dos direitos fundamentais que passa a possuir um largo 

alcance interpretativo.  

Na Nova Hermenêutica, concretiza-se o preceito constitucional através de 

uma interpretação acrescida de uma medida de criatividade, prevalecendo uma operação 

cognitiva de valores que se ponderam. A consideração feita pelo intérprete é, pois, antes 

de tudo, assentada em princípios. 

Essa concretização sustenta-se em uma consciência social que resulta numa 

crença inabalável dos mandamentos constitucionais. Parte-se, então, de uma “pré-

compreensão” individual, daqueles que interpretam o direito. Essa “pré-compreensão” 

reside nas tradições sociais e é a partir dela que o intérprete realiza o processo 

                                                           
18 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional. 13ª ed.  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 604. 
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hermenêutico. Tradição vista aqui como a continuidade do saber que foi mantido no 

tempo através da linguagem, conforme asseverou Nelson Saldanha.19  

A compreensão, portanto, implica pré-compreensão que, por sua vez, vem 

previamente configurada por determinada tradição em que vive o intérprete e que  

amolda seus pré-juízos (calcados em um contexto histórico e social), sua pré-

compreensão. A pré-compreensão é produto da relação intersubjetiva entre sujeitos, que 

o intérprete tem no mundo. Depende, pois, do meio em que vive. 

Afirma Lênio Streck que a tradição, contudo, não pode ser vista como a via 

que fornece resposta certa para todas as questões colocadas. A tradição apenas dá 

limites à interpretação. Após a limitação, entra em jogo a criatividade e a razão crítica 

do intérprete.20 

A captação do conteúdo da norma não se dá fora da existência histórica, mas 

sim, dentro de uma concreta situação histórica que conforma os hábitos mentais do 

intérprete21, sua tradição, condicionando seus conhecimentos e seus pré-juízos. A 

ontologia hermenêutica da compreensão, portanto, parte da já referida  tradição. Esta, 

todavia, não é algo que subjuga o intérprete, e sim, algo que ele traz consigo, o qual 

participa do processo do seu surgimento e continua determinando-o.  

A funcionalidade do direito exigiu um repensar da dogmática jurídica  que 

passou a trabalhar numa perspectiva criativa. Passou-se a aceitar que a dogmática 

jurídica pode indagar, descobrir e criar. O labor do jurista deixa de ser visto como sendo 

o de reproduzir os sentidos previamente atribuídos. A atividade de interpretação deve 

ser vislumbrada como uma ação de dar sentido. O direito, por sua vez, deve ser 

compreendido não como um conjunto de textos com sentidos latentes, pré-construídos, 

à espera de “reprodução”, e sim, como textos que permanentemente reclamam sentidos. 

A dogmática jurídica tradicional, contudo, nega o processo de produção do sentido da 

norma, desvinculando a interpretação da norma de suas origens sociais e de suas 

                                                           
19 SALDANHA, Nelson: Ordem e hermenêutica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 226. 
20 STRECK, Lênio Luiz: Hermenêutica jurídica e (m) crise. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2003, pp. 269/270. 
21HESSE, Konrad: Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de 
Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998,  p. 61. 
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vinculações ideológicas. A tarefa do hermeneuta, portanto, resumir-se-ia, apenas, a 

trazer o sentido a lume, como uma verdade revelada. 

À revelia da revolução no campo hermenêutico,  a interpretação no Brasil 

continuou atrelada aos cânones da hermenêutica clássica. O modelo assentado na idéia 

de que a interpretação possibilita ao intérprete a obtenção do “sentido correto” ou do 

“exato sentido da norma” ainda tem prevalecido. Bem ilustra tal percepção o 

entendimento de Celso Ribeiro Bastos, para quem os métodos clássicos de interpretação 

representariam um importante instrumento a ser utilizado pelo intérprete  para alcançar 

o núcleo semântico da norma. Os métodos mais usuais seriam quatro: gramatical, 

lógico, sistemático e histórico.22 

O pensamento dogmático do Direito, portanto,  continua defendendo a idéia 

de que o intérprete  extrai o sentido da norma como se estivesse contido na própria 

norma. As palavras, assim, refleteriam a essência das coisas, sendo tarefa do intérprete 

acessar o sentido unívoco ontológico. A hermenêutica, desse modo, revela-se com o 

cunho objetivista; a compreensão, de natureza metódica. A interpretação, de seu lado, 

apresenta-se  como um processo reprodutivo, na medida em que interioriza ou traduz 

para a sua própria linguagem objetificações da mente, através de uma realidade que é 

análoga àquela que originou uma forma significativa. 

Este formalismo tecnicista, por sua vez,  afasta-se do substrato social do 

Direito e do Estado, refletindo-se  no processo de compreensão da Constituição, a qual 

perde sua substancialidade.23 

A interpretação da Constituição depende de uma pré-compreensão acerca do 

sentido da Constituição e de Constituição. A Constituição deve ser encarada como 

norma jurídica suprema que consubstancia as decisões, as orientações e os valores 

jurídicos fundamentais que se refletem direta ou indiretamente sobre os cidadãos e que, 

por isso, devem tender à perenidade. Uma precária compreensão acerca do sentido da 

                                                           
22 BASTOS, Celso Ribeiro: Hermenêutica e interpretação constitucional. 3ª ed. São Paulo: Celso Bastos, 
2002, p. 53. 
23 STRECK, Lênio Luiz: “Quinze anos da Constituição – Análise crítica da jurisdição constitucional e das 
possibilidades hermenêuticas de concretização dos direitos fundamentais sociais”. In SCAFF, Fernando 
Facury (org.): Constitucionalizando direitos. 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 128. 
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Constituição, precisamente naquilo que ela significa para o Estado Democrático de 

Direito, acarreta uma deficiente aplicação e efetividade constitucional. 

Devido à persistente visão hermenêutica de cunho formalista, a 

interpretação dos direitos fundamentais levada a cabo pela doutrina e pelos tribunais no 

Brasil, salvo algumas exceções, tem dificultado a abertura material do conceito dos 

direitos materiais, restrigindo-os, apenas, ao catálogo expresso no art. 5º da Constituição 

Federal.  

Urge, pois, o abandono da interpretação de natureza essencialmente 

tecnicista, de modo a inserir na atividade do intérprete uma apreensão do  contexto 

axiológico em que está inserido, buscando-se a construção do sentido dos direitos 

fundamentais em sintonia com os valores consagrados nos princípios pilares do 

ordenamento. 

 

1.3 Direitos fundamentais como limites à alteração da base de cálculo 

Conforme se intentou demonstrar, o conceito de direitos fundamentais, 

materialmente aberto,  por força do § 2º do art. 5º, possui uma amplitude sem igual, 

possibilitando, além da identificação, a construção jurisprudencial de direitos 

materialmente fundamentais constantes em outras partes da Constituição.24 A Nova 

Hermenêutica fornece os instrumentos necessários para o alcance deste desiderato.  

Já se encontra assentado o caráter de fundamental de alguns direitos 

constitucionais previstos fora do rol do art. 5º, entre eles, os direitos trabalhistas, 

previstos no art. 7º, os direitos políticos, econômicos e sociais. Robert Alexy procura 

resolver o problema dos direitos econômicos, sociais e culturais de maneira rigorosa e 

jurídica. A idéia é que, desde o marco constitucional, esses direitos são tão importantes 

que não podem ser deixados ao alvedrio do legislador que vota o orçamento, que define 

as políticas públicas de implementação dos direitos sociais. De acordo com o professor 

alemão, a questão acerca de quais são os direitos fundamentais sociais que o indivíduo 

possui definitivamente, é uma questão de ponderação entre princípios (princípio da 
                                                           
24 SARLET, Ingo Wolfgang: A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 91. 
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liberdade fática, princípio da divisão de poderes, da democracia e os princípios 

materiais opostos, especialmente aqueles que apontam à liberdade jurídica alheia).25 

Quanto aos direitos econômicos, assinala Perez Luño que a Constituição 

econômica representa o suporte material da atuação dos direitos fundamentais, 

encontrando-se  integrada, em grande parte, por aqueles direitos fundamentais que 

delimitam o regime da propriedade, da liberdade, da empresa, do sistema tributário, das 

relações trabalhistas e da seguridade social.26   

Diante de tal entendimento, postula-se demonstrar que as regras de 

competência tributária, fixadas pelo Poder Constituinte originário e, conseqüentemente, 

os limites à composição da base de cálculo devem estar em conformação  com direitos 

fundamentais do contribuinte, na medida em que estes refletem as balizas de uma 

tributação possível. 

Reconhecem-se, pois, direitos fundamentais localizados na Constituição 

Tributária,  consubstanciados em preceitos que regulam a atividade impositiva fiscal do 

Estado, na medida em que estabelecem os limites para a validade jurídica da atuação 

estatal. Assina Flávio Bauer Novelli que tais normas estabelecem limites jurídicos que 

vinculam, formal e materialmente, a atividade legislativa do Estado e dos demais entes 

públicos, em matéria tributária, cumprindo as referidas normas a importante função de 

garantias e direitos fundamentais.27 Tais limitações ao Poder Tributário podem 

apresentar-se explícitas ou não, mas, seja como for, constituem claras manifestações de 

direitos humanos reconhecidos universalmente e que, muitas vezes, não se plasmam em 

textos positivos.28 

                                                           
25 ALEXY, Robert: Teoria de los derechos fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 494/495. 
26 LUÑO, Antônio E. Perez: Los derechos fundamentales. 7ª ed. Madri: Tecnos, 1998, p. 20. 
27 NOVELLI, Flávio Bauer: “Segurança dos direitos individuais e tributação”. In Revista de Direito 
Tributário, a. 7, n. 25/26, jul-dez, 1983, p. 164. 
28 TRAIBEL, Montero: “Derechos humanos como limite a la potestad tributária”. In Revista de Direito 
Tributário, a. 14, n. 52, abr-jun, 1990, p. 22. 



 24

Na verdade, a concepção dos direitos fundamentais determina a própria 

significação do poder público, existindo uma íntima relação entre o papel assinado a tais 

direitos e o modo de organizar e exercer as funções estatais.29  

Sobre a relação do poder de tributar com os direitos fundamentais, Ricardo 

Lobo Torres afirma que o poder de tributar surge justamente no espaço aberto pelos 

direitos fundamentais, encontrando-se por eles completamente vinculado. O Estado, 

portanto, exerce o seu poder tributário sob a permanente limitação dos direitos 

fundamentais e sob a vigilância de suas garantias constitucionais.30 Todavia, não se 

pode perder de vista que ambos, direitos fundamentais e poder de tributar, têm seu 

nascimento na Constituição. Em outras palavras, no mesmo ato em que o Poder 

Constituinte originário instituiu o poder de tributar, estabeleceu direitos fundamentais 

que de forma reflexa ou direta delimitam tal poder, não havendo, pois, limitações 

prévias. 

Na sua perspectiva de concretização e efetividade, a problemática da 

tributação se transmuta, em direitos e deveres, limitações para o Estado que implicam 

direitos para os cidadãos. O Sistema Tributário, portanto, não diz respeito apenas ao 

direito fiscal do Estado, mas, também, à proteção das liberdades públicas e dos direitos 

fundamentais. A matéria impositiva foi submetida a um conjunto de preceitos, regras, 

instrumentos e princípios, formando um sistema. 

Como a atividade tributária excepciona o princípio constitucional que 

protege a propriedade privada (CF, art. 5º, XXII e art. 170, II), justifica-se a razão pela 

qual a Carta Magna disciplinou, de modo tão rígido, o mecanismo de funcionamento da 

tributação, ao mesmo tempo em que amparou o contribuinte com grande plexo de 

direitos e garantias contra eventuais excessos do Poder Público.31 Fica claro, desse 

modo, que a tributação apenas será válida se deitar raízes na Carta Constitucional.32  

                                                           
29 LUÑO, Antônio E. Perez: Los derechos fundamentales. 7ª ed. Madri: Tecnos, 1998, p. 20. 
30 TORRES, Ricardo Lobo: Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Os direitos 
humanos e a tributação: imunidade e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, v. 3, 1995,   p. 13. 
31 CARRAZZA, Roque Antônio: Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 377. 
32 CARRAZZA, Roque Antônio: “Constituição como fonte do Direito Tributário”. In Revista de Direito 
Tributário. São Paulo: Renovar, a. 12, n. 46, out-dez, 1988,  p. 176. 
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A Constituição Federal ocupou-se, no Capítulo I do Título VI, 

demoradamente, com a atividade arrecadatória do Estado. Para tanto, previu, 

detalhadamente, um grande número de disposições que tratam, direta ou indiretamente, 

de matérias tributárias. Ao contrário do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos, o 

Poder Constituinte originário, no Brasil, optou por estabelecer as linhas gerais do 

Sistema Tributário Brasileiro, chegando a ser, no mais das vezes, de uma especificidade 

sem igual no trato das diversas espécies tributárias que previu. 

Abrigou o texto constitucional um rígido sistema de limitações ao poder de 

tributar e das correspondentes garantias do contribuinte. Estabeleceu, o Constituinte 

originário, as máximas tributárias que possuem a função precípua de conferir lastro a 

todo ordenamento jurídico tributário, como o Princípio da Capacidade Contributiva, o 

Princípio da Legalidade, o Princípio da Irretroatividade, o Princípio da Anterioridade, só 

para citar como exemplo.  

O Princípio da Anterioridade da Lei Tributária já foi reconhecido como 

direito fundamental pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de 

constitucionalidade,33 o que revela o entendimento do Guardião da Constituição no 

sentido de considerar fundamentais também direitos dispostos no Sistema Tributário 

Constitucional. 

Há que se observar, todavia, que o entendimento do Supremo Tribunal não é 

recebido por todos, sem que haja oposição. Flávio Bauer Novelli afirma que a 

anterioridade, embora consubstancie garantia constitucional, não constitui, entretanto, 

verdadeiro direito fundamental, não se encontrando imediatamente tutelada  contra o 

exercício do poder de emenda, podendo esta restringi-la, suspendê-la e, até mesmo, 

aboli-la, desde que não venha a afetar o núcleo intangível do direito individual à 

segurança jurídica.34 Interessante notar, contudo, uma patente contradição no argumento 

aduzido, posto que, se a anterioridade é uma manifestação, na seara tributária, da 

própria segurança jurídica, inexiste, portanto, a possibilidade de abolição daquela sem 

violação desta. 

                                                           
33 STF, Pleno, Adin nº 939/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DOU de 18.03.94. 
34 NOVELLI, Flávio Bauer: “Norma constitucional inconstitucional?”. In Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, v. 1, n. 199, jan-mar, 1995, p.33. 
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Foi fixado, também, um rígido rol de competências tributárias que apenas 

podem ser interpretadas em conjunto com os princípios que encerram direitos 

fundamentais do cidadão. A competência tributária constitui uma prerrogativa 

legiferante de que são dotadas as pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de 

legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos.35 A competência tributária, 

no Brasil, é tema exclusivamente constitucional, já que o assunto foi esgotado pelo 

Poder Constituinte originário, não se encontrando nas normas infraconstitucionais 

diretrizes sobre a criação in abstracto dos tributos, as quais, quando muito, podem 

explicitar o que, porventura, implicitamente consta na Constituição. 

A Constituição, na medida em que discriminou as competências tributárias, 

estabeleceu a norma padrão de incidência de cada tipo tributário e, assim, indicou a 

hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a 

base de cálculo possível e a alíquota possível, das várias espécies e subespécies de 

tributos.36 Fixou, desse modo, a Carta Magna, paradigmas dentro dos quais a atividade 

impositiva pode desenvolver-se. 

Na lição de Ricardo Lobo Torres, as limitações ao Poder de Tributar 

abrangem também os mecanismos de partilha de competência, de sistematização de 

impostos e de fixação da base de cálculo.37 Já  Souto Maior Borges, também 

relacionando as limitações constitucionais ao poder de tributar com as demais normas 

do sistema tributário, afirma que no âmbito do sistema constitucional tributário, todas as 

normas que integram o subconjunto constituído pelas normas constitucionais tributárias, 

não exclusivamente o art. 150, que trata das limitações constitucionais ao poder de 

tributar, são assecuratórias de direitos e instituidoras de deveres.38  

Tais delimitações impostas pelo Poder Constituinte originário que informam 

uma tributação possível, buscam privilegiar direitos fundamentais. Desse modo, o 

aumento do gravame tributário, através da alteração dos critérios originariamente postos 

na  regra-matriz constitucional, reflete-se na esfera subjetiva de interesse do cidadão, na 
                                                           
35 CARVALHO, Paulo de Barros: Curso de DireitoTtributário. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 212. 
36 CARRAZZA, Roque Antônio: Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 448. 
37 TORRES, Ricardo Lobo: Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Os direitos 
humanos e a tributação: imunidade e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, v. 3, 1995,  p. 13. 
38 BORGES, José Souto Maior: “O Princípio da Segurança Jurídica na criação e aplicação do tributo”. In 
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 22, julho, 1997, p. 26. 
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medida em que atinge outros direitos fundamentais tais como a liberdade, a propriedade, 

a igualdade e a segurança. Percebe-se, pois, que as regras constitucionais de 

competência tributária encontram-se vinculadas aos direitos fundamentais. 

No que tange à base de cálculo, como aspecto quantitativo da regra-matriz 

de incidência tributária, delimitada, na regra de competência, reconhece-se que sua 

alteração pode representar uma ofensa ao direito fundamental do contribuinte de ser 

tributado nos definidos limites impostos pelo Poder Constituinte originário.  

Nesta atual fase de conscientização que inaugura o terceiro milênio, não se 

pode mais dar prevalência ao positivismo dogmático e legalista, mantendo-se o 

fenômeno da tributação, tão somente, como uma imposição do legislador. Para além da 

norma imposta pelo legislador estão os direitos fundamentais, nos quais se inserem os 

“direitos humanos” da tributação.39  

Impende analisar neste item o Princípio da Capacidade Contributiva e o 

Princípio da Segurança Jurídica Tributária como direito fundamental do contribuinte 

que conforma o poder de tributar demarcado nas regras de competência. 

 Becker, citando Emílio Betti, anota que os princípios gerais do Direito 

devem ser concebidos não apenas sob seu enfoque dogmático, como critérios que estão 

na base de soluções legislativas, uma vez que o direito positivo nele está fundamentado, 

antes, precisam ser analisados em seu aspecto dinâmico, ou seja, como exigências de 

política legislativa que não se esgotam nas soluções acolhidas, embora devam ser 

encarados como diretivas e instrumentos de interpretação.40 

 

1.3.1 Direito fundamental à segurança jurídica 

O tratamento do Princípio da Segurança Jurídica na esfera tributária requer 

uma análise prévia da noção de segurança na Constituição. O entendimento jurídico, há 
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muito, inclui a segurança e, mais precisamente, a segurança jurídica, entre os 

fundamentos do Estado e do Direito, ao lado da justiça e, mais recentemente, do bem-

estar social.  

Há quem afirme que a segurança jurídica não se encontra de maneira 

expressa na Constituição Federal, embora venha implementada em várias disposições 

constitucionais.41 Todavia, ao contrário do entendimento esboçado, o Princípio da 

Segurança Jurídica encontra previsão expressa na Constituição. O artigo 5º, caput, da 

Carta Magna dispõe sobre a garantia da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. A segurança, prevista aqui, não diz respeito 

apenas a organização da força posta ao serviço de interesses vitais, mas, também, a 

garantia à estabilidade do bem, da duração das normas e da irrevogabilidade das 

decisões do poder que importem justos interesses a respeitar, ou seja, que manifestem 

certeza.42  

A segurança jurídica, explicita ou não na Constituição, repousa na idéia de 

que o direito, sendo claro e delimitado, cria condições de certeza e igualdade que 

habilitam o cidadão a sentir-se senhor de seus próprios atos. A Constituição de 1988 

pretendeu criar no Estado um novo sistema jurídico tendente  a evitar a surpresa, o 

arbítrio da ação estatal, seja nas relações de particulares entre si, seja na relação do 

particular com o poder estatal. 

A segurança tem sido entendida como um valor predominante em todo o 

ordenamento jurídico, constituindo o valor essencial para o cumprimento dos valores de 

superior hierarquia, como a justiça. Pode-se afirmar, portanto, que a segurança jurídica é 

um aspecto insuprível do Direito Positivo.  

Em sua composição, a segurança encontra-se integrada por dois elementos 

básicos: (a) a previsibilidade das condutas próprias e alheias, bem como de seus efeitos 

e (b) a proteção frente à arbitrariedade e às violações do ordenamento jurídico.  
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A essência da segurança jurídica reside na suscetibilidade de previsão 

objetiva por parte dos particulares de suas situações jurídicas, de tal modo que estes 

possam ter uma expectativa precisa de seus direitos e deveres. 

A idéia de segurança vista como previsibilidade da ação estatal está muito 

próxima da noção de certeza, de forma que ambos os conceitos, como têm sido 

encarados, chegam a confundir-se. Por certeza, entende-se a determinação permanente 

dos efeitos que o ordenamento jurídico atribui a um dado comportamento, de modo que 

o cidadão saiba ou possa saber de antemão a conseqüência das suas próprias ações43, 

podendo organizar-se de forma contínua, o que sugere a necessidade de perenidade dos 

riscos, benefícios e encargos, afastando-se a possibilidade de mutações constantes. 

A atividade humana encontraria empecilhos e desalentos se não soubesse 

que do ato “A”, surgirão os fatos “a”, “b” e “c”, que são os efeitos jurídicos dele no 

mundo das relações  sociais. É justamente por isso que as mutações decorrentes das 

revoluções, com seus reflexos jurídicos, prejudicam toda a vida econômica e produtiva, 

afastando a certeza necessária. 

Seja como certeza ou como previsibilidade da ação estatal, a segurança 

jurídica é sobreprincípio de todo Estado que se pretenda Democrático de Direito.44 O 

cidadão precisa ter, pela Constituição, previamente delimitada a sua esfera jurídica, 

possuindo a noção de todos os direitos e deveres que lhe são impostos e, assim como 

precisa ter antecipadamente a noção de todos os benefícios que o Direito Positivo lhe 

confere, precisa, também, conhecer previamente todos os encargos que irá suportar.45 

Assinalou Ataliba que a previsibilidade da atuação estatal é, pois, 

decorrência do Princípio da Segurança Jurídica que, por sua vez, tem suas raízes no 

Princípio Republicano e no constitucionalismo moderno. A previsibilidade da ação 

estatal e a representatividade do órgão legislativo asseguram ao cidadão, mais do que os 

direitos constantes no rol do art. 5º da Constituição, a paz e o clima de confiança que lhe 

dão condições psicológicas para trabalhar, desenvolver-se, afirmar-se e expandir sua 
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personalidade. O constitucionalismo no mundo ocidental e a adoção de instituições 

republicanas criaram um sistema absolutamente incompatível com a surpresa, 

postulando-se absoluta e completa previsibilidade na atuação estatal pelos cidadãos e 

administrados.46 

Por sua vez, a eliminação da arbitrariedade expressa segurança, já que a 

arbitrariedade define-se como a negação do Direito como legalidade, mas não só isto, 

arbitrário é aquilo que se denuncia ipso facto como despido de fundamento jurídico. 

A segurança jurídica como direito  fundamental encontra consagração no 

Estado de Direito moderno. Como direito inalienável do homem, a segurança é definida 

como direito subjetivo consistente em uma esfera concreta de direito, protegida contra 

todo ataque arbitrário. Todavia, não se trata, apenas, de uma situação subjetiva 

resguardada pela Constituição, mas de uma certeza que o ordenamento jurídico deve 

oferecer. O Direito deve colocar a segurança jurídica não só como valor supremo a ser 

alcançado pelo Estado Democrático de Direito, mas como um direito fundamental, 

próprio de um sistema de garantias.  

No Direito Tributário, a segurança jurídica, por seu caráter fundamental, haja 

vista o comprometimento da propriedade particular pelo Estado, deve figurar com 

preeminência. A qualidade de primazia do Princípio da Segurança no Direito Tributário 

reconhece-se em parte pela influência da complexidade das relações econômicas no 

mundo moderno e pela necessidade de adaptação dos sistemas tributários às novas 

circunstâncias econômicas. Há uma intensidade da presença do Princípio da Segurança 

no Direito Tributário ainda que se possa aceitar, também, outros princípios, de mesma 

relevância, do ordenamento jurídico. 

Lúcia Valle Figueiredo, aludindo a diversas disposições constitucionais que 

protegem o contribuinte, constituindo seu escudo defensor, afirma que a segurança 

jurídica foi privilegiada de forma veemente, sobrepairando não só no sistema tributário, 

mas em todo ordenamento jurídico por ser sua própria razão de existência.47 
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Embora a preeminência da segurança jurídica no ordenamento tributário seja 

reconhecida, alguns fatores terminam por afastar a idéia de segurança tributária. Fala-se, 

então, de fatores que atuam sobre a estrutura e sobre o conteúdo do sistema tributário e 

sobre o desconhecimento temporal e conceitual do Direito vigente. No que tange à 

estrutura e substância do sistema vigente, resulta indispensável o uso de uma técnica 

jurídica adequada a serviço de uma clareza e coerência, afastando-se contradições e 

lacunas. Por outro lado, a influência de critérios econômicos, financeiros, sociológicos e 

políticos provoca constantes mutações, muitas vezes despropositadas e imprevisíveis, o 

que resulta numa carência de certeza sobre a normativa vigente.48 

No que tange às regras de competência tributária constitucionalmente 

fixadas, o Poder Constituinte originário, ao traçar os principais aspectos da regra de 

incidência tributária, objetivou deixar assentado o grau de carga tributária a ser 

suportado pelo contribuinte, o qual não poderia restar disponível pelo legislador 

infraconstitucional. Em tal previsão reside, pois, a segurança jurídica do contribuinte. 

Assinala Souto Maior Borges que a competência tributária é a soma da autorização e 

limitação para o exercício de funções tributárias. Sem autorização, nenhuma limitação, 

sem limitação, nenhuma autorização. Logo a segurança tributária é um produto da 

consorciação entre ambas.49 

A delimitação da certeza do direito do contribuinte provém do assento 

constitucional de todas as espécies tributárias, posto que a outorga de competência, 

praticamente todo o processo criativo do tributo, principia na Constituição.50 

O Estado deve velar pela segurança do cidadão. Não deve, pois, adotar 

decisões inopinadas que o aflijam. Em matéria tributária mais frequentemente se vê o 

Estado tentando alterações bruscas e implantação de inovações que surpreendem o 

contribuinte. As imprevistas alterações em matéria tributária podem violar a letra e o 
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espírito da Constituição, no que toca aos direitos individuais, pondo-se em gritante 

contradição com os princípios constitucionais.51  

Os objetivos da política econômica requerem que a atividade arrecadatória 

do Estado adapte-se às contínuas alterações que sofrem os mercados. Proclama-se, 

então, uma agilidade e uma comodidade na manipulação dos instrumentos jurídicos da 

política econômica, entre eles o tributo. Contudo, esta necessidade de manipulação 

facilitada não se harmoniza com a proteção outorgada aos direitos fundamentais do 

cidadão, nem com as delimitações rigidamente previstas nas regras de competência 

tributária, as quais retiram da atividade arrecadatória a flexibilidade que seria requerida 

pelas rápidas variações da conjuntura.  

É de se preferir, entretanto, o valor intangível da legitimidade ao 

pragmatismo da eficácia. A previsibilidade da ação estatal deve constituir desígnio a ser 

perseguido diante de todo o contexto de preceitos orgânicos e funcionais postos no 

âmago do sistema constitucional do Estado de Direito que se configura com a 

implementação dos direitos fundamentais. 

O Direito é, por excelência, acima de tudo, instrumento de segurança. Há 

segurança  jurídica onde houver rigorosa delimitação das competências, sobretudo no 

campo do Direito Tributário. 

A base de cálculo, por sua vez, estando delimitada nas regras de competência 

tributária, juntamente com os demais aspectos da regra-matriz constitucional, restringe a 

atividade legislativa tributária, margem esta que não pode ser ultrapassada pelos 

titulares da competência, sob pena de correrem o risco de imposição de uma carga 

tributária excessiva, instaurando, assim, um estado de insegurança. 

O Poder Constituinte originário, ao fixar as regras de competência tributária, 

elegeu a base de cálculo possível em consonância com o aspecto material, 

expressamente previsto. A base de cálculo de cada tributo e, em particular a do ICMS, 

exerce papel primordial na quantificação da carga a ser suportada pelo contribuinte. O 
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ônus tributário  não pode se afastar da previsibilidade estabelecida na redação originária 

da Constituição.  

No plano da tripartição de competências entre os entes políticos, para que se 

afastem procedimentos abusivos, distantes dos desígnios constitucionais, faz-se 

necessário para o raciocínio lógico-jurídico que se institua o zelo permanente, o cuidado 

perene, na escolha da base de cálculo e do desenho típico da hipótese de incidência,52  

Por sua vez, a manipulação aleatória da base de cálculo possível do tributo 

acaba fatalmente alterando sua regra-matriz constitucional, deixando o contribuinte sob 

o império da insegurança. 53 Além disso, tal alteração, fatalmente, acaba por instituir 

exação diversa daquela que a pessoa política é competente para criar, nos termos da 

Constituição, o que acarreta inevitável inconstitucionalidade. 

Os Estados, ao exercitarem suas competências constitucionalmente fixadas, 

relativas ao ICMS, devem observar os limites que a ordem constitucional lhes impôs. 

As conveniências arrecadatórias, que objetivam o aumento de receitas, apenas 

prevalecerão se forem legítimas, o que significa a impossibilidade de se afastar direitos 

constitucionais dos contribuintes, como o direito de ver corretamente observada a base 

de cálculo possível do ICMS.54 

O tema Segurança Jurídica exige novas reflexões que primem pela garantia 

dos direitos fundamentais face à instabilidade das instituições jurídicas. Deve-se 

privilegiar a interpretação das normas constitucionais e as do ordenamento jurídico, de 

uma maneira geral, tendo-se em vista a observância da segurança jurídica. Isso significa 

velar pela confiança, estabilidade, previsibilidade e igualdade que tornam a vida 

civilizada. O Estado, por seu lado, não deve confundir interesse público com interesses 

circunstanciais do erário. No Estado Democrático de Direito, em seu nível atual de 

concepção, não pode o Poder Público ceder à tentação de artimanhas ilegítimas, nem de 

condutas ardilosas que ludibriem o cidadão. 
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1.3.2 Direito fundamental à capacidade contributiva 

A importância vital do Princípio da Capacidade Contributiva no Direito 

Tributário é induvidosa. Dispõe a Constituição Federal, no art. 145, § 1º, que “sempre 

que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para 

conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e 

nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte.” 

A doutrina espanhola observa que ao Princípio da Capacidade Contributiva 

não se refere apenas a Constituição espanhola quando dispõe que “todos contribuirão à 

sustentação dos gastos públicos de acordo com sua capacidade econômica”, mas 

também a Lei Geral Tributária quando declara que “a ordenação dos tributos há de 

basear-se na capacidade econômica das pessoas chamadas a satisfazê-los”. Portanto, se 

diz que o tributo caracteriza-se pelo chamado Princípio da Capacidade Econômica.55 

A capacidade contributiva tem sido sempre vista como um critério para 

diferenciar entre os desiguais. Aduz-se que a capacidade contributiva, sob seu aspecto 

funcional, é vista como critério destinado a diferenciar as pessoas, de modo a fazer com 

que se possa identificar, do ponto de vista do Direito Tributário, quem são os iguais e 

quem são os desiguais, e em que medida e montante se desigualam, a fim de que, 

visando-se à aplicação do Princípio da Igualdade, se possa tratar com justiça cada um 

deles.56  

Partindo desse contexto, Tércio Sampaio Ferraz afirmou que a capacidade 

contributiva, como estipulada no art. 145 da Constituição, tem também um sentido 

político para o Poder Público. Não se trata, simplesmente, de graduar os impostos 

conforme a desigualdade de cada um, objetivando-se atingir um ponto de equilíbrio, 

mas trata-se de fazer com que o Poder Público, como agente do bem-estar social, atue 
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no sentido de minorar a desigualdade, utilizando-se a capacidade contributiva como 

instrumento para alcance de tal desiderato.57 

Não obstante, tal princípio esteja sempre relacionado ao Princípio da 

Igualdade, tem ele fundamento na justiça fiscal. É, pois, o Princípio da Capacidade 

Contributiva um critério de justiça na repartição da carga tributária. O próprio Princípio 

da Isonomia baseia-se no valor justiça. Assim, para que a isonomia seja aplicada de 

forma correta, é necessário que o tratamento além de isonômico seja justo. A isonomia 

deve sempre estar pautada pela justiça, caso contrário, não passará de uma fria regra de 

proporção. Desse modo, se a justiça distributiva consiste em dar a cada um segundo seu 

mérito, a justiça tributária, de seu lado, consiste em tomar de cada um aquilo que estiver 

em consonância com sua aptidão, ou seja, de acordo com a sua capacidade contributiva. 

Percebe-se, assim, íntima relação entre justiça, igualdade e capacidade 

contributiva. Para Carlos Palao Taboada, sendo o princípio da igualdade um princípio 

com conteúdo próprio, não necessita de concreções positivas fora dele, podendo a noção 

de “capacidade contributiva” perfeitamente desaparecer do texto constitucional sem que 

se diminuam as garantias dos particulares. Assim, a capacidade contributiva não seria 

mais do que um elemento imediatamente dedutível da idéia de justiça. 58 

A Constituição alemã não estatui critério algum de justiça para uma 

tributação justa, não chegando, nem mesmo, a mencionar o Princípio da Capacidade 

Contributiva. Todavia, como o Princípio da Igualdade, positivado na Constituição 

alemã, exige um critério adequado de comparação, a ciência tributária, com apoio em 

vários acórdãos do Tribunal Constitucional Alemão, estabelece como critério de 

comparação o Princípio da Capacidade Contributiva.59 

No Brasil, a Constituição de 1824 declarou, entre outros direitos e garantias 

contra a tributação, a extinção da imunidade da nobreza, declarando expressamente: 

“ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus 
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haveres”. O referido dispositivo foi transplantado da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, art. 13, in verbis: “Para a 

manutenção da força pública e para as despesas de administração, é indispensável uma 

contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com suas 

possibilidades”. Explicitado no art. 202 da Constituição de 1946, foi omitido nas 

Constituições Militares de 1967/1969, retornando de forma expressa na Carta de 1988, 

conforme a disposição do art. 145, § 1º, acima transcrita.60 

Cumpre observar, antes de tudo, que a Constituição Federal utilizou a 

expressão “capacidade econômica”, o que tem gerado distorções quanto ao conceito de 

capacidade contributiva, havendo quem a identifique com capacidade econômica. 

Ataliba e Cléber Giardino asseveram que o princípio em questão traduz-se na exigência 

de que a tributação seja modulada, de modo a adaptar-se à riqueza dos contribuintes. A 

“capacidade econômica” seria entendida como a real possibilidade de diminuir-se 

patrimonialmente, sem destruir-se e sem perder a possibilidade de persistir, gerando a 

riqueza  lastro à tributação.61 

Entende-se por capacidade econômica, a aptidão que os indivíduos possuem 

para auferir riquezas, a qual é exteriorizada através da obtenção de rendas, do consumo 

de bens e da aquisição e manutenção da propriedade de bens. Tem capacidade 

econômica quem puder dispor de riqueza. A capacidade econômica é pressuposto da 

capacidade contributiva, mas com esta não coincide. O conceito de capacidade 

contributiva, pois, vai muito além do conceito de capacidade econômica.62  

Baleeiro asseverou ser a capacidade contributiva o atributo que deve 

qualificar alguém aos olhos do legislador, para ser o sujeito passivo da obrigação 

tributária.63  
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Becker desfechou críticas quanto à validade científica do princípio ora 

analisado, alegando que a expressão “capacidade contributiva” não constitui um 

conceito científico, sendo, pois, um recipiente vazio que pode ser preenchido pelos mais 

diversos conteúdos. Tratar-se-ia de locução ambígua que se prestaria às mais variadas 

interpretações.64  

A ciência do Direito, não pode, entretanto, esquivar-se de enfrentar o 

problema com a escusa de que determinados termos são carentes de significação. Tem, 

sim, por tarefa explicitar o sistema lógico-normativo inserto no conjunto da legislação, 

convertendo o conjunto de normas num todo unitário e inteligível, devendo buscar o 

delineamento dos conceitos jurídicos, independentemente do grau de indeterminação 

que eles possam conter. 

A capacidade contributiva pode ser definida como o conjunto de condições 

objetivas e subjetivas que revelam alguém como apto a suportar uma parte na 

distribuição do custo dos serviços públicos. Há que se vislumbrar, então, capacidade 

contributiva em suas duas concepções: objetiva ou absoluta e subjetiva ou relativa. 

A capacidade contributiva, do ponto de vista objetivo, pressupõe que o 

indivíduo possua uma base econômica, patrimônio ou renda, apta a suportar o gravame 

tributário. Assim, a capacidade contributiva, objetivamente considerada, induziria o 

legislador a tributar proporcional ou progressivamente, segundo o valor da coisa, ou fato 

gerador. Dessa forma, dois patrimônios ou duas rendas iguais seriam gravadas da 

mesma maneira, independentemente das condições individuais do contribuinte. Regina 

Helena Costa observa que a capacidade contributiva, nessa acepção, refere-se à 

atividade de eleição, pelo legislador, de eventos que demonstrem aptidão para concorrer 

às despesas públicas, eventos estes que apontam para a existência de um sujeito passivo 

em potencial.65  

A capacidade contributiva absoluta ou objetiva funciona como pressuposto 

ou fundamento jurídico do tributo, condicionando a atividade de eleição de fatos que 

ensejarão o nascimento da obrigação tributária. Desse modo, atua, também como 
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diretriz para a eleição das hipóteses de incidência dos impostos, restringindo a discrição 

legislativa, na medida em que não autoriza, como pressuposto do imposto, a escolha de 

fatos que não sejam reveladores de alguma riqueza. Assinala Antonia Agulló Aguero 

que o legislador deve receber os conceitos elaborados pela ciência das Finanças a fim de 

assegurar a captação de índices que constituam autênticas manifestações de riqueza, 

embora nem todo índice de capacidade contributiva deva ser necessariamente gravado.66 

Por seu turno, a capacidade contributiva em seu aspecto subjetivo ou relativo 

consiste na adaptação do gravame às circunstâncias pessoais do contribuinte. O valor do 

patrimônio, ou da renda, portanto, objetivamente, por si só, não seria considerado índice 

da capacidade contributiva, devendo intervir fatores outros subjetivos para sua segura 

apreciação. A capacidade contributiva, aqui, reporta-se a um sujeito individualmente 

considerado. Alcides Jorge Costa exemplifica a capacidade contributiva, neste ângulo 

subjetivo,  aludindo à legislação brasileira, a qual  presume que, para a mesma 

quantidade de riqueza, o contribuinte com mais de sessenta e cinco anos tem menor 

capacidade contributiva e dá-lhe, em conta disso, um abatimento especial no cálculo do 

imposto de renda.67  

Opera, inicialmente, a capacidade contributiva subjetiva como critério de 

graduação dos impostos. A apuração, pois, do quantum devido, tem como medida a 

própria capacidade contributiva. 

Uma intrigante questão que se põe diante da leitura do artigo 145, § 1º da 

Constituição diz respeito ao sentido da expressão, lá disposta, “sempre que possível”. 

Questiona-se se sua relação se daria com a expressão “impostos pessoais” ou (e) com a 

expressão “capacidade contributiva”.  

Saliente-se, primeiramente, que a discussão, ora levantada, não se estenderá 

à questão da possibilidade do Princípio da Capacidade Contributiva abranger, também, 

tributos outros que não os impostos, o que, de seu lado, é defensável.68 Restringe-se, 
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pois, o debate, apenas, às espécies tributárias denominadas impostos, face à pertinência 

com o estudo desenvolvido.  

Entende-se que a cláusula “sempre que possível”, contida no art. 145, § 1º, 

da Constituição Federal, é interpretada no sentido de permitir a existência de impostos 

sem caráter pessoal e não o de permitir imposto que não seja graduado segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, já que a interpretação sistemática conduz ao 

entendimento de que há de se graduar sempre os impostos segundo a capacidade 

contributiva.69 Parece compartilhar da mesma opinião Sacha Calmon Navarro Coêlho 

ao afirmar que na Constituição de 1946 a cláusula “sempre que possível” estava ligada à 

pessoalidade, sendo de supor que atualmente (na Constituição de 1988), também esteja, 

não sendo crível a instituição de impostos sem substrato na capacidade das pessoas para 

pagá-los.70 

De fato, a graduação dos impostos conforme a capacidade contributiva do 

cidadão é o principal e mais adequado critério de comparação do Princípio da 

Igualdade, visando-se à implementação da justiça na seara tributária. Daí se deduz a 

obrigatoriedade de sua observância em relação a todos os impostos. Todavia, é de se 

observar que a pessoalidade dos impostos também é tônica no Direito Tributário, 

estando em relação com a capacidade contributiva e com o direito à igualdade, o que 

explica o dever de sua utilização. Isso não significa, entretanto, que a pessoalidade (e 

tampouco a capacidade contributiva) terão validade absoluta. Desse modo, a expressão 

“sempre que possível” constante no § 1º, art. 145, da Constituição significa que os 

impostos deverão, obrigatoriamente, ter caráter pessoal e ser graduados conforme a 

capacidade contributiva do contribuinte, salvo se, por natureza, isso for impossível.71 

Discute-se, por outro lado, sobre a natureza da norma que hospeda o 

Princípio da Capacidade Contributiva. A expressão “sempre que possível” utilizada no 

texto constitucional poderia revelar uma regra meramente programática. Becker 

relaciona um extenso rol dos que comungam do entendimento de que tal regra  seria 
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meramente programática, contendo apenas uma advertência, uma diretriz, entre eles 

Pontes de Miranda e Rubens Gomes de Sousa. O próprio Becker adota posição 

intermediária, anotando que, embora o princípio em comento constitua um notável 

“exemplo de constitucionalização do equívoco”, a regra constitucional que o alberga 

goza de um mínimo de certeza e praticabilidade, que revelam sua juridicidade, não indo, 

contudo, ao ponto de permitir a análise da efetiva existência da capacidade contributiva 

em cada situação em particular.72 

Ataliba, embora reconheça a existência de uma condição em tal disposição 

constitucional, relativa à expressão “sempre que possível”, assevera que o texto 

constitucional está fazendo uma referência a cada caso concreto. Não se refere, assim, 

ao plano normativo, ideal da hipótese de incidência, mas ao plano de sua aplicação 

concreta, o campo fático, fenomênico.73 Em sede normativa, portanto, a capacidade 

contributiva do cidadão teria que ser implementada em relação a todos os impostos.  

Aliomar Baleeiro, ao examinar o art. 202 da Constituição de 1946, 

reconhecia-lhe, não obstante seu caráter programático, a capacidade de criar direitos 

subjetivos dos interessados, comandando a atuação do legislador e do juiz.74 

 Invariavelmente, a discussão da eficácia do princípio da capacidade 

contributiva passa por cima da distinção entre princípios constitucionais e normas 

programáticas. Ensina José Afonso da Silva que tais princípios, também denominados 

de princípios constitucionais conformadores, são programáticos na medida em que 

estabelecem as bases dos fins e tarefas do Estado, todavia constituem Direito 

imediatamente vigente e são diretamente aplicáveis.75  

Constitui, pois, a norma constitucional que acolhe o Princípio da Capacidade 

Contributiva norma auto-aplicável. Sua preceptividade revela-se quando do exercício da 

competência tributária em matéria de impostos, que não poderá ser exercida em 

desapreço à capacidade econômica dos contribuintes. Por outro lado, tal regra enseja 
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medidas judiciais pertinentes, já que constitui direito fundamental à igualdade em 

matéria tributária, tendo, nos termos do § 1º do art. 5º da Carta Magna, aplicação 

imediata.  

Adota-se, portanto, o entendimento no sentido de que o § 1º, do art. 145 da 

Constituição tem conteúdo de norma cogente, obrigatória tanto para o legislador  como 

para o Judiciário.76 Mas, não apenas para estes, para o Poder Público, de uma maneira 

geral, quando da função arrecadatória. 

Vista a natureza da norma que abriga o Princípio da Capacidade 

Contributiva, cumpre verificar sua relação com a personalização dos impostos. Levanta-

se a discussão de se saber se os impostos não pessoais, como os impostos sobre o 

consumo, estariam abrangidos pela norma do § 1º do art. 145 da Constituição. Cabe, 

primeiramente, uma breve explanação sobre o que se pode entender por “impostos 

pessoais” e “impostos reais”. A doutrina italiana conceitua impostos pessoais como 

sendo aqueles que, por excelência, contêm todos os elementos da progressividade (o 

aumento do imposto de acordo com a majoração da base imponível).77 

A distinção, entretanto, apóia-se na existência de uma conexão maior ou 

menor entre a estrutura do aspecto material com o aspecto pessoal da hipótese de 

incidência. São impostos reais aqueles cujo aspecto material da hipótese de incidência 

limita-se a descrever um fato, acontecimento ou coisa, independentemente do elemento 

pessoal, ou seja, indiferentemente ao eventual sujeito passivo e suas qualidades. 

Diversamente, impostos pessoais são aqueles cujo aspecto material da hipótese de 

incidência leva em consideração certas qualidades juridicamente qualificadas do sujeito 

passivo. Para o alcance desse desiderato, utilizam-se algumas técnicas, sendo a mais 

comum  a da distinção das alíquotas e bases de cálculo. 

A pessoalidade dos impostos refere-se à possibilidade de tais tributos 

estarem relacionados ao sujeito passivo da obrigação tributária, levando-se em conta 

indícios que revelem condição econômica de arcar com o ônus tributário. A imposição 

pessoal, pela estrutura de seus pressupostos de fato, oferece possibilidades mais amplas 
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de que atue o princípio de justiça distributiva através de uma discriminação quantitativa 

da renda e de uma estimação das circunstâncias individuais do sujeito. Neste 

entendimento, a personalização do imposto há de ser observada  sempre que a estrutura 

do aspecto material da hipótese de incidência o comporte, mesmo que se esteja diante 

dos impostos reais.  Estes, por sua vez, para que se efetive o Princípio da Capacidade 

Contributiva, devem ser regulados com temperamentos pessoais. A personalização do 

imposto, neste caso, seria estruturada no sentido da graduação pela capacidade 

econômica do contribuinte.78  

Questiona-se, ainda, sobre a possibilidade de aplicação do princípio da 

capacidade contributiva aos denominados impostos indiretos que tratam do fenômeno 

da repercussão tributária. A doutrina  espanhola define os impostos indiretos como 

sendo aqueles que são arrecadados de uma pessoa distinta daquela à qual 

economicamente efeta, não se identificando o real devedor do imposto.79 

 Nesses impostos, o contribuinte de jure não é aquele que absorve o impacto 

da imposição tributária, pois o repassa ao contribuinte “de fato”. Mesmo na referida 

imposição indireta, é possível a implementação do Princípio da Capacidade 

Contributiva.  

Não se pode, entretanto deixar de reconhecer a dificuldade de se imprimir 

feição pessoal a tais impostos indiretos. Contudo, o Princípio da Capacidade 

Contributiva não opera exclusivamente ou primordialmente na área particular de cada 

exação, senão em o todo sistema tributário, considerado em seu todo. Não se pode 

perder de vista que o princípio referido, em seu ângulo objetivo, presta-se como vetor na 

eleição dos fatos-signos presuntivos de riqueza, quando da elaboração e alteração da 

hipótese de incidência tributária. 

Os tributos despidos de caráter pessoal, como os que incidem sobre o 

consumo, também são, em geral, dotados de mecanismos que tornam possível a 

implementação prática do Princípio da Igualdade. A seletividade é indicada, por 

exemplo, como um desses instrumentos. Assevera Misabel Derzi que a capacidade 
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contributiva, embora se aplique à perfeição aos impostos incidentes sobre a renda, ao 

patrimônio e seus acréscimos, sofreria algumas deformações no que tange aos impostos 

indiretos, com relação aos quais  só se pode falar em seletividade.80 

A seletividade não é, contudo, a única via possível para pôr em execução, 

nos impostos sobre o consumo, o Princípio da Capacidade Contributiva e, 

conseqüentemente, a igualdade e a justiça. A capacidade contributiva, como garantia 

fundamental do contribuinte, foi implementada, inicialmente, pelo Poder Constituinte 

originário, quando da fixação dos aspectos explícitos e implícitos da hipótese de 

incidência tributária prevista nas regras de competência tributária. A capacidade 

contributiva, em sua noção absoluta ou objetiva, relaciona-se justamente com as 

escolhas aqui levadas a cabo, das quais o legislador infraconstitucional deverá  

compulsoriamente partir quando do exercício da sua competência. 

Quanto ao aspecto subjetivo ou relativo da capacidade contributiva, no que 

tange aos impostos indiretos, esta se implementa quando da atuação do critério 

quantitativo da hipótese de incidência. Vislumbra-se a capacidade contributiva no que 

atina à aptidão de um determinado sujeito para suportar o impacto tributário, avaliável 

consoante suas possibilidades econômicas. Tal expressão econômica é mensurada pela 

base de cálculo aliada à alíquota. 

No que tange à base de cálculo, por exemplo, deverá esta reportar-se àquele 

fato  de conteúdo econômico inserto na hipótese de incidência tributária, ou seja, deverá 

guardar pertinência com a capacidade absoluta ou objetiva apreendida pelo legislador. 

No caso de ausência dessa correlação necessária entre a base de cálculo e a hipótese de 

incidência tributária, a imposição será inconstitucional, por desrespeito ao Princípio da 

Capacidade Contributiva.81 

Cumpre analisar, antes de tudo, qual seria o bem tributável nos impostos 

sobre o consumo, precisamente, no que toca ao ICMS, para, depois, averiguar que papel 

                                                           
80 DERZI, Misabel de Abreu Machado: SILVA, Edgar Neves da: “Princípios da Capacidade Contributiva 
e da Isonomia.” In Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 15, n. 56, abr-jun, 
1991, p. 162. 
81 COSTA, Regina Helena: Princípio da Capacidade Contributiva. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.77. 



 44

o Princípio da Capacidade Contributiva exerceria em tal exação para se lograr uma 

tributação justa. 

As expressões utilizadas na Constituição, “operações relativas à circulação 

de mercadorias”, consistem na sucessiva transferência da posse ou propriedade de bens 

móveis compreendidos em fundo de comércio e destinados a serem vendidos, o que 

implica dizer que tais operações exprimem um dispêndio de renda, que nada mais é do 

que consumo, revelando fatos-signos presuntivos de riqueza passíveis de tributação. Do 

mesmo modo, a “prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 

de comunicação” exige sempre, também, um dispêndio de renda do tomador, consumo, 

o que, implica, igualmente, fato-signo presuntivo de riqueza tributável.  

Assinala Douglas Yamashita, entretanto, que, no que tange aos comerciantes 

ou industriais, tal consumo é intermediário e consiste em custo ou despesa a serem 

recuperados pelas receitas geradas em suas vendas, o que não representaria um consumo 

consubstanciado em dispêndio de renda definitivo, não se manifestando, assim,  

capacidade contributiva. Apenas o consumo final, aquele realizado por contribuintes 

indiretos, provocaria sacrifício definitivo da renda. Em outras palavras, considera-se 

índice legítimo de capacidade contributiva apenas o consumo final, representado através 

do dispêndio definitivo de renda acumulada.82 

As funções que cumprem ao Princípio da Capacidade Contributiva dentro do 

Direito Tributário podem resumir-se fundamentalmente a duas, conforme se considere a 

ação do dito princípio em abstrato: como causa ou fundamento do imposto ou, em 

concreto, como critério de medição de cada imposto em particular.83 A capacidade 

contributiva como causa ou fundamento do imposto significa a aptidão dos cidadãos 

para arcar com os impostos que lhes gravam. Apenas onde existe capacidade 

contributiva pode existir o imposto, caso contrário, não encontraria este justificativa, 

razão de ser no Direito. Conseqüentemente, só possuem aptidão para serem gravadas 

por um imposto as situações econômicas que põem de manifesto a existência de uma 
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riqueza , que normalmente se traduz na percepção de uma renda, na propriedade de um 

patrimônio ou na realização de um gasto. 

A segunda função da capacidade contributiva, como medida do imposto, 

relaciona-se à exigência de que o imposto seja justo, adequado, proporcional em seu 

valor. Dito de outro modo, já não basta que exista uma renda, um patrimônio ou um 

gasto, é preciso, também, que exista uma adequação equânime, razoável, do valor do 

imposto que onera o contribuinte.  

Falar em razoabilidade dos tributos leva à questão da conformidade do 

tributo com os limites delineados na Constituição, precisamente às regras de 

competência tributária. O campo material de competência da União, Estados, e 

Municípios, diz quais são as materialidades das hipóteses de incidência dos impostos 

possíveis no sistema. De tais competências, decorre a presunção, juris et de jure, de que 

esses fatos são reveladores de capacidade contributiva.84 O Princípio da Capacidade 

Contributiva é, pois, encarado como fundamento das competências tributárias, tendo-se 

em vista o caráter da Constituição de 1988 que se apresenta como um todo harmônico e 

sistemático.85 

Na lição de Aires Barreto, vislumbra-se na Constituição a afirmação e 

reiteração de que a outorga de competência  para a criação do tributo se circunscreve a 

manifestações de capacidade contributiva, na medida em que prevê o elenco dos 

impostos, perquirindo as situações ou fatos em que estes se haverão de assentar, disto 

emergindo um rol preciso de inequívocas manifestações de capacidade contributiva.86 

Esta adequação do imposto com a regra de competência, contudo, deixa de existir no 

momento em que se elege uma base de cálculo ou uma alíquota irrazoável e, portanto, 

inconstitucionais.  

Percebe-se, então, que o Princípio da Capacidade Contributiva informa, 

necessariamente, além da definição dos fatos geradores, as respectivas bases de 
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cálculo87. Há quem afirme, inclusive, que o próprio Princípio da Capacidade 

Contributiva é concretizado, sob o aspecto objetivo, essencialmente, por meio da 

escolha e estruturação de bases de cálculo imponíveis.88 No mesmo sentido, anota 

Gilberto de Ulhôa Canto que a base de cálculo é um dado que a lei estabelece como 

padrão financeiro da capacidade contributiva do sujeito passivo na situação material que 

previu.89 É esta, também, a lição de Ferreiro Lapatza que define a base imponível como 

a dimensão ou grandeza econômica do pressuposto objetivo que permite determinar a 

capacidade contributiva.90 

Alguns diplomas legislativos, ao estabelecerem a base de cálculo de uma 

espécie tributária,  apartam, desarrazoadamente,  o fato imponível da base imponível, a 

qual passa a adquirir uma total independência, o que a converte em um elemento isolado 

do tributo. Baleeiro, citando Perez Ayla, adverte que esse erro de perspectiva deve ser 

evitado, sob pena de perder-se o mais valioso instrumento de interpretação do direito 

positivo e o único suporte válido de estruturação da dogmática do tributo que é o 

Princípio da Capacidade Contributiva.91 

Como já asseverado no presente estudo, a base de cálculo encontra-se em 

íntima relação com o aspecto material da hipótese de incidência, diante do que pode se 

concluir que a mesma possui assento na própria Constituição, ainda que implicitamente. 

Por outro lado, a inclusão de dados outros pelo legislador na base de cálculo do tributo 

termina por alterar o fato-signo presuntivo de riqueza, revelado no aspecto material da 

regra-matriz de incidência tributária desenhada pelo Constituinte originário, o que acaba 

resultando em afronta ao Princípio da Capacidade Contributiva. Cumpre, pois, ao 

legislador apenas laborar com os aspectos fáticos descritos na regra constitucional de 

competência, estipulando uma medida deles que traduza a existência de riqueza 

patrimonial. 

                                                           
87 OLIVEIRA, José Marcos Domingos: “Constituinte e Princípio da Capacidade Contributiva”. In Revista 
de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 11, n. 40, abr-jun, 1987, p. 188.   
88 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas: Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 77. 
89 CANTO, Gilberto de Ulhôa:  “A base de cálculo dos tributos”. In MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.): Caderno de Pesquisas Tributárias -  Base de Cálculo. São Paulo: Resenha Tributária, n. 7, 
1982, p. 289. 
90 LAPATAZA, José Juan Ferreiro: “Gli elementi constitutivi dell’ obbligazione tributaria”. In Trattado 
di diritto tributário.  Padova: CEDAM, v. 2, 1994, p. 44. 
91 BALEEIRO, Aliomar: Direito Tributário brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 67.  
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A inclusão, portanto, de elementos estranhos na composição da base de 

cálculo de tributos, como o ICMS, que não uma exata medida de seu aspecto material 

fixado na Constituição, ou seja, a realização de operações relativas à circulação de 

mercadorias e à prestação de serviços específicos, afasta-se do fato-signo presuntivo de 

riqueza eleito constitucionalmente em evidente transgressão ao Princípio da Capacidade 

Contributiva. 

Do mesmo modo, as ficções legais relativas à base de cálculo, 

consubstanciadas, muitas vezes, em pautas fiscais, podem acarretar uma transgressão ao 

Princípio da Capacidade Contributiva, uma vez que podem vir a se revelarem 

dissonantes com a realidade fática, à proporção em que permitem a tributação de fatos 

que podem chegar a não se constituírem em símbolo revelador de capacidade 

contributiva. 

Perez de Ayala adverte que as ficções em Direito na definição legal do fato 

imponível, dos sujeitos passivos, e das bases imponíveis podem resultar em graves 

inconvenientes para a realização do princípio da capacidade contributiva.92 

Por força do Princípio da Capacidade Contributiva em vinculação com as 

regras de competência tributária, o ICMS deve onerar apenas o consumo  e, se este  tem 

seu fundamento no valor das contraprestações por mercadorias ou serviços de transporte 

ou de comunicações, então, apenas o valor de tais contraprestações é que pode servir de 

base de cálculo do ICMS.  

Num mundo  eivado de iniquidades de toda ordem, anseia-se cada vez mais 

por igualdade e justiça, as quais apenas se tornam  efetivas, quando o legislador, ao 

instituir tributos, estabelece um sistema de contrapesos aos desequilíbrios mais 

manifestos. A realização da justiça possível apenas se alcança com um tratamento 

desigual aos desiguais, além de coerente e razoável. 

 

 

                                                           
92 PEREZ DE AYALA, José Luís: Las ficciones en el Derecho Tributário. Madrid: Editorial de Derecho 
Financiero, 1970, p. 113.  
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1.4 Base de Cálculo e os limites ao Poder de Reforma Constitucional 

Os princípios da Segurança Jurídica e da Capacidade Contributiva, 

anteriormente comentados, constituem pilares do Estado de Direito, revelando-se como 

direitos fundamentais do contribuinte. Impõe o Princípio da Segurança Jurídica que os 

cidadãos tenham condições de antecipar objetivamente seus direitos e deveres 

tributários, de modo a saber que, quanto maior a expressão econômica dos fatos 

jurídicos tributários que realizarem, maior o impacto tributário que sofrerão.93 Deve, 

pois, o ônus tributário ser razoável e transparente. O Princípio da Capacidade 

Contribuitva  exige, por sua vez, que o ônus tributário esteja em consonância com o fato 

signo presuntivo de riqueza eleito pelo Constituinte originário.  

Da questão da eficácia dos direitos fundamentais, indubitavelmente, se 

termina por inferir inúmeros problemas, na medida em que tal questão encontra-se 

relacionada à força normativa de seus preceitos. Sem que se adentre  na problemática da 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais prevista no art. 5º, § 1º, da 

Constituição, analisar-se-á  a questão da eficácia de tais direitos  em sua dimensão 

protetiva. 

Cumpre assentar, agora, que o direito fundamental apontado pertence ao 

restrito número das normas constitucionais supergarantidas, porquanto postas sob o 

abrigo dos limites materiais do poder de emenda. Indaga-se, todavia, qual seria o 

sentido e o alcance da proteção conferida por estas cláusulas  de intangibilidade. Para 

isso, deve-se perquirir o que é que cabe entender pela expressão “tendente a abolir” 

prevista no art. 60, § 4º da Constituição Federal. 

  

1.4.1 “Cláusulas Pétreas” como limites ao Poder de Reforma Constitucional 

 Antes de comentar os diversos aspectos que o tema suscita, há que 

esclarecer o que se entende por Poder Constituinte Reformador. Na lição de José 

Afonso da Silva, O Poder Constituinte de Reforma seria o poder instituído pelo Poder 

                                                           
93COSTA, Regina Helena: Princípio da Capacidade Contributiva. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
45. 
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Constituinte originário para, em seu lugar, proceder às modificações na Constituição.94 

A atuação do Poder de Reforma  pode resultar em revisão ou em emendas à 

Constituição. Na sistemática adotada pela Carta de 1988, as emendas se caracterizariam 

por possuírem natureza mais específica; a revisão, por sua vez, se apresenta como 

modificação relativamente ampla, havendo sido prevista pelo Poder Constituinte 

originário para ser realizada  uma única vez, em momento preciso. A análise da atuação 

do Poder de Reforma, por ora, limitar-se-á apenas à possibilidade de alteração da 

Constituição, no que tange aos direitos fundamentais, através das emendas. 

A experiência histórica tem demonstrado que, apenas o reconhecimento em 

uma norma constitucional, não é condição suficiente para o efetivo respeito aos direitos 

fundamentais. Desse modo, a efetividade dos direitos fundamentais depende de 

mecanismos jurídicos suscetíveis de garantir sua eficácia e proteção.95 

A eficácia protetiva dos direitos fundamentais decorre, pois, da necessidade 

da manutenção da identidade da Constituição, assim como da exigência de se preservar 

sua posição hierárquica no sistema, que deriva de sua supremacia em relação às demais 

normas, além do que evita a elaboração de uma nova Constituição pela via da reforma, 

de acordo com arbítrio do Poder Reformador. Há que se estabelecer, pois, limites ao 

Poder Constituinte Reformador, sob pena de atribuir-lhe as mesmas prerrogativas do 

Poder Constituinte originário, este, sim, ilimitado e incondicionado.    

Assinala Konrad Hesse que se poderia opor a objeção de que a limitação à 

modificação constitucional poderia ser considerada uma tentativa inservível de vincular 

gerações futuras a idéias de legitimidade, que possivelmente não são mais as delas. 

Todavia, uma Constituição, como Ordem Jurídica Fundamental da coletividade, apenas 

poderá sê-la se ela efetua fixações materiais e procedimentais e as estabelece como 

absolutas.96 

                                                           
94 SILVA, José Afonso da: Curso de Direito Constitucional positivo. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, 
p. 67. 
95 GUERRA, Luis López; ESPÍN, Eduardo e outros: Derecho Constitucional. El ordenamiento 
constitucional. Derechos e deberes de los ciudadanos. 4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, pp. 
437/438. 
96 HESSE, Konrad: Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução 
de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 511.  
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O próprio Poder Constituinte originário cuidou de estabelecer limitações 

expressas ao Poder Reformador. Em relação à possibilidade de modificação da 

Constituição através das emendas, estipularam-se limitações de ordem formal, 

circunstancial e material. As limitações formais ao Poder de Reforma dizem respeito à 

iniciativa (previstas no art. 60, incisos I, II e III), ao modo de votação (em dois turnos 

em cada casa legislativa) e ao quórum de aprovação (por maioria de 3/5).  

Quanto aos limites circunstanciais, estabeleceu o Constituinte originário a 

impossibilidade de modificação da Constituição durante a Intervenção Federal,  o 

Estado de Sítio e o Estado de Defesa, conforme dispõe o art. 61, § 1º. Estipulou-se, 

ainda, a vedação da reapresentação de projeto de emenda  que haja sido rejeitado no 

mesmo ano legislativo (art. 60, § 5º). 

Por fim, as limitações de ordem material, que ora interessam. Objetivam tais 

limitações assegurar a permanência de determinados conteúdos na Constituição tidos 

como vitais para a sua própria existência. Constituem, pois, tais matérias asseguradas  

decisões do Poder Constituinte  tidas como fundamentais, consideradas “cláusulas 

pétreas”. As “cláusulas pétreas” aludem, pois, à garantia de intangibilidade com que são 

revestidas as normas expressamente discriminadas na Constituição. Conforme o § 4º do 

art. 60, constituem “cláususlas pétreas” a forma federativa de Estado, o voto direto, 

secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias 

individuais.  

Não se pode, contudo, negar a existência de uma tensão permanente entre a 

necessidade de se preservar a Constituição e os postulados no sentido de sua alteração. 

Poderia se argumentar no sentido de que a imutabilidade da Constituição terminaria por 

torná-la ineficaz quanto à realização de seus fins, tendo-se em vista a desconformidade 

com a realidade econômica, social e cultural, não sendo recomendável, portanto, uma 

petrificação da Constituição de modo a deixá-la insensível às mudanças requeridas pelas 

gerações futuras.  

O caráter “pétreo”, contudo, foi conferido a determinadas matérias 

consideradas decisões fundamentais que traduzem a essência da própria Constituição  e, 
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ao declará-las intocáveis, colocou-as,  o Constituinte originário, a salvo, inclusive, de 

ocasionais maiorias parlamentares. 

Não se poderia deixar de observar o entendimento no sentido da existência 

de limites materiais implícitos aos quais são atribuídos  a mesma força jurídica dos 

limites expressos. As limitações implícitas ou tácitas são aquelas que se referem a 

alguns aspectos da reforma constitucional. Fala-se em limitação tácita à extensão da 

reforma, já que a Constituição não poderia sofrer uma modificação integral, incluindo-

se aqui, também, a modificação, ainda que restrita a um único dispositivo, mas com 

poder de quebrantar todo espírito que anima a ordem constitucional, justamente por 

atingir algum princípio básico que lhe fornece esteio . Uma outra limitação implícita 

seria a impossibilidade de modificação do processo de reforma constitucional, matéria 

de competência exclusiva do Poder Constituinte originário97.  Pinto Ferreira acrescenta, 

ainda, a impossibilidade de matérias alusivas ao próprio titular do Poder Constituinte, já 

que não se poderia mudar o titular do poder que criou o poder reformador.98 

Quanto aos direitos fundamentais, que ora interessam, matéria igualmente 

imune à reforma constitucional, o Poder Constituinte originário erigiu os direitos e 

garantias individuais à condição de “cláusula pétrea”, conforme art. 60, § 4º, inciso IV, 

da Carta Magna, o que constitui uma das conquistas mais relevantes na esfera da 

proteção dos direitos fundamentais. 

Direitos fundamentais e “cláusulas pétreas” estão intrinsecamente 

vinculados. A qualidade específica que  confere aos direitos fundamentais um status 

especial decorre da proteção que a Constituição lhes outorga através do manto protetor 

das cláusulas pétreas. Poder-se-ia afirmar que a fórmula direitos subjetivos 

privilegiados derivaria da garantia de imunidade de tais direitos, em face do poder 

legislativo ordinário. Assinala Pedro Cruz Villalón que a garantia específica dos direitos 

fundamentais é, sem dúvida, a vinculação efetiva do legislador. Em outras palavras, a 

capacidade de vincular o legislador é o que faz de um direito um direito fundamental.99 

Embora esta seja uma realidade indiscutível, não é suficiente para singularizar os 

                                                           
97 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 202. 
98 FERREIRA, Pinto: Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 608. 
99 VILLALÓN, Pedro Cruz: La curiosidad del jurista persa, y outros estudios sobre la Constitución. 
Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, p. 235. 
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direitos fundamentais, já que tal característica seria atribuída a todas as normas da 

Constituição. 

Poderia, ainda, ser erigida como característica das normas jusfundamentais a 

dificuldade de alteração, típica das constituições rígidas, como a da Carta de 1988, 

através do procedimento legislativo agravado. Contudo, tal procedimento para a 

aprovação de emendas não pode ser considerado uma qualidade capaz  de extremar os 

direitos subjetivos de outros que não o são, posto que qualquer norma constitucional, 

para ser emendada validamente, exige o mesmo procedimento qualificado. 

São, pois, verdadeiramente fundamentais aqueles direitos subjetivos imunes 

ao Poder de  Reforma  constitucional, por força da “cláusula pétrea”.100 Portanto, 

quando a Lei Maior inclui apenas alguns direitos subjetivos no rol dos conteúdos 

normativos considerados insuscetíveis de abolição, procede, automaticamente, a uma 

separação dos inúmeros direitos que prevê em dois seguimentos distintos: os direitos 

protegidos pelas “cláusulas pétreas” e aqueles que não estão. Isso não implica dizer que 

os direitos fundamentais são fundamentais porque são intangíveis. Antes, são 

intangíveis porque são fundamentais. A fundamentalidade é, pois, característica 

precípua.  

Cumpre, ainda, perceber que os limites materiais previstos no § 4º do art. 60 

não impedem a imutabilidade absoluta dos conteúdos lá referidos. Referiu-se a 

Constituição apenas à impossibilidade de abolição (ou uma mera tendência à abolição) 

dos princípios e direitos nas “cláusulas pétreas” protegidos. Em outras palavras, busca-

se preservar  a essência de tais preceitos, não se proibindo alterações que não os afetem 

substancialmente.  

Por outro lado, infere-se da citada regra que não se requer, para a análise da 

transgressão aos limites materiais, a promulgação da emenda. Intentou o Poder 

Constituinte originário fulminar a emenda em seu nascedouro, o que revela a 

possibilidade  do manejo do controle de constitucionalidade preventivo. 

                                                           
100 MARTINS NETO, João dos Passos: Direitos fundamentais. Conceito, função e tipos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 87. 
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No que tange  ao alcance das “cláusulas pétreas”, numa exegese literal, 

poderia se afirmar que a proteção abrangeria apenas direitos e garantias especificamente 

individuais. Essa interpretação, confinada única e exclusivamente àqueles direitos e 

garantias, deriva da concepção peculiar do Liberalismo, cuja doutrina individualista 

assentava-se no binômio indivíduo e Estado. Tal concepção não está em consonância 

com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, cujo conceito há passado por 

reformas substanciais. Anota Paulo Bonavides que a interpretação restritiva do § 4º 

revela a face de um constitucionalismo já, há muito, superado e controvertido em suas 

fronteiras materiais e em suas antigas bases de legitimidade; constitucionalismo não 

preparado para o advento de novos direitos que surgem na consciência jurídica atual, 

impondo-se a necessidade de conferir-lhes o mesmo grau de reconhecimento, em termos 

de aplicabilidade.101 

Surge, pois, a necessidade de se aplicar a Nova Hermenêutica constitucional 

em socorro dos direitos fundamentais não inclusos no rol do art. 5º, outorgando-lhes 

proteção suficiente para que possam ser levados a sério e concretizados em 

ordenamentos em que se postulem justiça, igualdade e segurança. 

Há que se ter em  vista que a função das denominadas  “cláusulas pétreas” é 

a de proteger a destruição dos elementos  vitais da Constituição, integrantes das 

decisões fundamentais do Poder Constituinte originário.  Assinala Perez Luño que os 

direitos fundamentais são parte do núcleo definitivo da própria Constituição, cuja 

permanência se faz necessária para manter e salvaguardar a identidade do texto 

constitucional. Daí que de uma mera mutação, ainda que parcial, poderia decorrer a 

substituição de uma Constituição por outra.102 

É justamente diante desse contexto que não se poderia admitir o argumento 

de que uma interpretação extensiva do art. 60, § 4º, terminaria por petrificar a 

Constituição, impedindo sua adaptação às mutações sociais e econômicas. Devem 

prevalecer os direitos basilares que informam o Estado Democrático de Direito e é 

apenas sua abolição (e não sua alteração) que o Constituinte originário visou evitar. 

 
                                                           
101 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 638. 
102 LUÑO, Antonio E. Perez: Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 1998, p. 68. 
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1.4.2 Limites constitucionais à alteração da base de cálculo 

Sustenta-se que os limites impostos ao exercício do Poder de Tributar se 

dirigem exclusivamente aos sujeitos ativos desse poder, nos respectivos âmbitos de 

competência: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não se destinando ao Poder 

de Reforma Constitucional, que se caracterizaria por ser um poder extraordinário.103 

 O Poder Constituinte derivado, contudo, deve sempre agir com cautela no 

manejo das emendas constitucionais, só podendo laborar no espaço permitido pelo 

Constituinte originário. Tal margem de liberdade não abrange matérias reputadas 

decisões fundamentais do Poder Constituinte originário, entre elas, a carga tributária 

que previu. 

A Assembléia Constituinte em 1988 optou por tratar a matéria tributária com 

extrema minúcia, na medida em que desenhou uma estrutura detalhada, informando 

quais as características do sistema constitucional tributário, entre elas os princípios 

gerais e os específicos, além das regras-matrizes dos tributos. Observa Marcelo Viana 

Salomão  que o detalhamento constitucional do sistema tributário só se justifica por uma 

razão: aumentar a segurança do cidadão, no sentido de deixar cristalinas suas garantias 

enquanto contribuinte, evidenciando que é o sistema constitucional que estruturará toda 

a tributação no Brasil, razão pela qual não pode ser alterado por nenhuma lei, nem por 

emenda constitucional, no que pertine aos princípios e regras-matrizes.104 

Os direitos fundamentais, decorrentes do Princípio da Segurança Jurídica e 

do Princípio da Capacidade Contributiva, encontrados no sistema tributário 

constitucional estão incluídos no âmbito de proteção das “cláusulas pétreas”. A carga 

tributária fixada pelo Poder Constituinte originário não pode ser agravada, ainda que 

reflexamente, por meio de emenda constitucional que altere irrazoavelmente os aspectos 

da regra-matriz constitucional fixados nas regras constitucionais de competência 

tributária, exacerbando a carga tributária. 

                                                           
103 NOVELLI, Flávio Bauer: “Norma constitucional inconstitucional?”. In Revista de direito 
administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, v. 1, n. 199, jan-mar, 1995, p. 42. 
104 SALOMÃO, Marcelo Viana: “O ICMS na importação após a Emenda Constitucional nº  33/2001”. In  
ROCHA, Valdir de Oliveira  (Coord.):  O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, p. 157. 
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Assinala Clélio Chiesa que as regras de competência tributária, incluída a 

norma estabelecida no art. 154 da Constituição, que fixa as normas para o exercício da 

competência residual da União, encerram o sistema constitucional tributário brasileiro, 

constituindo, pois, diretriz fundamental para todo o sistema, não podendo ser eliminada  

ou restringida por emenda à Constituição, diretriz esta que confere maior eficácia aos 

princípios da Capacidade Contributiva, ao que assegura o direito de propriedade e ao 

que veda a instituição de tributos com efeito de confisco. Integra, assim, o conjunto de 

direitos e garantias asseguradas ao cidadão em matéria tributária e, como tal, não pode 

ser amesquinhada nem mesmo por emenda.105  

Saliente-se, contudo, que não está vedada a alteração dos aspectos 

constitucionais da regra-matriz de incidência a serem observados pelo legislador 

tributário. Esta é permitida, desde que não torne mais pesada ou desproporcional a carga 

imposta pelo Constituinte originário.  

Os limites do poder de emenda não são em absoluto transgredidos tão 

somente porque se dá às matérias postas ao abrigo daqueles limites uma disciplina 

diversa. Tais limites propriamente não se transgridem, senão quando a modificação ou a 

restrição trazida pela emenda terminar por atingir o cerne, o conteúdo essencial dos 

interesses, valores ou princípios tutelados. Foi isso o que o Poder Constituinte quis dizer 

ao utilizar no art. 60, § 4º, a expressão “tendente a abolir”. Em suma, a inviolabilidade 

dos direitos fundamentais não significa, desenganadamente, pura e simples 

imodificabilidade ou uma “imendabilidade”.  

Permitem-se, portanto, modificações nas regras de competência tributária e, 

conseqüentemente, na base de cálculo nelas subentendidas, desde que atendidos dois 

pressupostos: (a) que não se configure uma sobrecarga tributária, arbitrária, dissonante 

daquela na redação originária da Constituição, privilegiando-se, assim, a segurança 

jurídica e (b) que tais alterações se atenham aos fatos-signos presuntivos de riqueza 

eleitos pelo Poder Constituinte originário, de modo a respeitar a capacidade contributiva 

do cidadão já projetada quando da elaboração da Constituição. 

                                                           
105 CHIESA, Clélio: “ICMS incidente na aquisição de bens ou mercadorias importadas do exterior e 
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A base de cálculo do ICMS, por sua vez, apenas poderá corresponder a uma 

medida das “operações de circulação de mercadorias e serviços”, que, como já 

observado, não poderia ser outra senão seu valor. Qualquer elemento estranho a tal 

valor, se onerar ainda mais a carga tributária ou  destoar da referida materialidade, não 

denotando capacidade contributiva, será considerado inconstitucional, passível de ser 

afastado em sede de controle de constitucionalidade. 

A possibilidade de alcance pelas “cláusulas pétreas” do Princípio da 

Segurança Jurídica e do Princípio da Capacidade Contributiva que, conforme foi 

defendido, encerram direitos fundamentais, a abrangência destas cláusulas de rigidez 

absoluta previstas no art. 60, § 4º da Carta Magna, depende de atividade interpretativa. 

É, pois, matéria deixada à tarefa de concretização.106 

A discussão ora levantada sobre a impossibilidade de alteração da carga 

tributária prevista pelo Poder Constituinte originário suscita a questão de saber se o 

Poder Constituinte derivado poderia, através de emenda, ampliar as competências dos 

Estados e Municípios estabelecendo novos impostos além daqueles já fixados pelo 

constituinte de 1988. A questão merece ser comentada, uma vez que o aumento da carga 

tributária pode decorrer não apenas da ampliação da base de cálculo  ou do aumento das 

alíquotas, mas, também, da criação de novos impostos. 

Ficaram estabelecidas pelo Poder Constituinte originário as competências 

tributárias de cada ente político, havendo sido atribuído unicamente à União uma 

competência residual para instituir impostos outros, desde que não tenham fato gerador 

e base de cálculo próprios dos impostos  constitucionalmente discriminados. No que 

tange à competência dos Estados e Municípios, não há abertura na Constituição Federal 

para a instituição de novos impostos além daqueles cuja competência  lhes foi outorgada 

pelo Constituinte originário. Não poderia, pois, o Poder Constituinte derivado alargar a 

outorga de competência constitucional dos Estados e Municípios aumentando ainda 

mais a carga tributária imposta ao contribuinte.  

Assinala Clélio Chiesa que o art. 155 da Constituição assegura ao 

contribuinte o direito subjetivo de somente ser tributado pelos Estados-membros e 
                                                           
106 MARTINS NETO, João dos Passos: Direitos fundamentais. Conceito, função e tipos. São Paulo: 
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Distrito Federal por meio de impostos nele enumerados. A competência para a 

instituição de novos impostos é apenas da União. 

Ao Poder Constituinte derivado é conferida apenas a faculdade de alterar as 

normas constitucionais de tributação desde que reste intacta a carga tributária prevista 

pelo constituinte originário, como se deu na Emenda 42/2003, que permitiu a 

transferência da capacidade tributária da União para os Municípios, no que tange à 

cobrança do Imposto Territorial Rural, conforme nova redação do art. 153, § 4º, da 

Constituição, sem com isso aumentar o ônus tributário imposto ao contribuinte. 

A intangibilidade das matérias protegidas pelas “cláusulas pétreas” decorre 

da própria natureza da Constituição que possui vocação de permanência e estabilidade, 

em contraste com a mutabilidade da legislação ordinária.107 

Na medida em que a Constituição configura um sistema inteiro que nela se 

baseia, possui uma pretensão de durabilidade que lhe assegura uma superioridade sobre 

as normas ordinárias carentes de uma intenção tão relevante.108 

A estabilidade e a razoabilidade são pressupostos fundamentais para que o 

direito seja certo e justo. Embora se admita uma mutabilidade na Constituição, deve-se 

privilegiar a segurança jurídica, a justiça e a igualdade.  Tal resguardo encontra-se 

disposto nas “cláusulas pétreas”.  
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II. ESTRUTURA LÓGICA DA REGRA DE INCIDÊNCIA DO ICMS 

 

2.1. Norma jurídica tributária: estrutura lógica e dinâmica 

Cuida o presente tópico da análise lógico-estrutural da norma tributária que 

define a incidência do tributo, também denominada de regra-matriz de incidência 

tributária, a qual descreve o fato e estipula os sujeitos da relação, como também os 

termos determinativos da dívida. 

 A fenomenologia jurídica tem como instrumento a regra de conduta pré-

determinada, cuja estrutura lógica e atuação dinâmica decorrem da estrutura do 

pensamento humano. Toda fenomenologia jurídica, portanto, desencadeia-se no mundo 

do pensamento. Pontes de Miranda, citado por Becker, afirma que as relações jurídicas, 

assim como os direitos subjetivos, os deveres e qualidades jurídicas tanto das pessoas 

como das coisas não se passam no mundo das percepções visuais, auditivas, gustativas 

ou táteis; passam-se no mundo do pensamento, que é parte do mundo total, razão por 

que se vinculam a fatos do mundo perceptível, de forma que se pode provar.109 

Do ponto de vista dogmático analítico, a norma jurídica poder ser vista como 

um diretivo vinculante, coercivo no sentido de institucionalizado, bilateral, que estatui 

uma hipótese  normativa (facti species) à qual imputa-se uma conseqüência jurídica 

(que pode ser ou não uma sanção), e que funciona como um critério para tomada de 

decisão (decidibilidade)110. 

As normas jurídicas, em geral, revestem-se verbalmente de estruturas 

gramaticais variadas de acordo com a peculiaridade de cada idioma. Reduzindo-se as 

múltiplas modalidades gramaticais que a norma toma à estrutura  formalizada da 

linguagem lógica, obtém-se a seguinte fórmula “se se dá um fato F qualquer, então o 

sujeito S’  deve fazer ou deve omitir ou pode fazer ou omitir conduta C ante outro 
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sujeito S”. Percebe-se nesta fórmula um pressuposto e uma conseqüência que podem ser 

denominadas de hipótese  e tese ou conseqüência111.  

A estrutura interna da proposição jurídica articula-se em forma lógica de 

implicação, ou seja, a hipótese implica a tese, constituindo o descritor de possível 

situação fática no mundo, cuja ocorrência verifica o que  foi descrito. A hipótese, pois, 

encontra-se em conexão com a tese ou conseqüência, a qual prescreve os efeitos que 

emergirão no mundo jurídico em se confirmando factualmente a hipótese. Importa 

salientar que a hipótese não pode ser interpretada como proposição prescritiva, já que 

nada prescreve, apenas descreve, sem, contudo, qualquer valor veritativo. A tese, por 

sua vez, é válida independentemente de a realidade confirmar ou verificar o esquema 

tipificado na hipótese, ou de a conduta prescrita na tese ocorrer como deve ocorrer. 

A norma jurídica, portanto, pode ser conceituada como a proposição 

deôntica, mediante a qual se imputa uma conseqüência a um antecedente ou suposto. 

Manifesta-se, pois, sob a estrutura dos juízos hipotéticos, contendo sempre dois 

elementos: hipótese ou suposto e conseqüência. O Direito, pois, enlaça ao 

acontecimento de um fato determinada conseqüência que consiste justamente na 

disciplina do comportamento humano. 

Ataliba afirma que haveria  dois momentos lógicos e cronológicos para que a 

norma pudesse produzir seus efeitos. Em primeiro lugar, a lei descreveria um fato e 

determinaria que o acontecimento desse fato seria potencialmente capaz de gerar uma 

obrigação. Em um segundo momento, tal fato efetivamente ocorreria. Para que 

desencadeie a obrigação jurídica de levar dinheiro aos cofres públicos é necessário que 

tal fato revista-se das características, ou melhor, dos aspectos anterior e hipoteticamente 

descritos na lei. 

A norma tributária assumiria a seguinte configuração:  
Hipótese: “se acontecer o fato Y” 
Mandamento: “pague X, em dinheiro, ao Estado”112 
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O conector deôntico, dever-ser, não reside na hipótese como tal, mas no 

vínculo entre a hipótese e a tese. A hipótese da proposição normativa do Direito tem um 

valor específico, possuindo validade jurídica, uma vez que foi posta consoante um 

processo previsto no interior do sistema jurídico. 

Convém, por ora, tecer considerações especificamente sobre a norma 

tributária que cuida do fenômeno da incidência do tributo. Passa-se, assim, ao estudo 

dessa norma, precisamente como ela se configura no Direito Tributário. Examinar-se-á 

sua estrutura, principais características e sua função em seus aspectos dinâmicos e 

estáticos. 

A regra jurídica tributária tem estrutura lógica e dinamismo como qualquer 

outra regra jurídica, podendo ser analisada em seus dois momentos: o estático e o 

dinâmico. Estaticamente, a norma jurídica é apreciada em sua normatividade, a partir de 

sua promulgação, quando se define legalmente o fato tributário, com a previsibilidade 

de seus efeitos jurídicos. Labora-se, aqui, tão somente, com os critérios abstratamente 

previstos na norma, os quais, na hipótese, favorecem a identificação de um fato quando 

acontecido no mundo da realidade física, e, na conseqüência, individualizam a relação 

jurídica que se instalará com o acontecimento previsto no suposto. A norma jurídica 

também pode ser estudada de acordo com seu caráter dinâmico, ou seja, após a 

concretização do fato hipoteticamente previsto, também chamado fato imponível. O fato 

imponível é o acontecimento fático, sensível, palpável, concreto, material, 

correspondente à imagem abstrata da lei. São, pois, dois planos diferentes: um 

hipotético, normativo; outro, concreto, fático.113  

A fenomenologia da incidência da norma jurídico-tributária em sentido 

estrito  efetiva-se com a concreção do fato previsto na hipótese (ou antecedente da 

norma), propalando seus efeitos jurídicos prescritivos no mandamento (ou 

conseqüência). Saliente-se que a subsunção do fato à norma deve guardar absoluta 

identidade com o desenho normativo disposto na hipótese. Em outras palavras, o 

enquadramento do fato, a ocorrência no mundo real, à hipótese normativa tem de ser 
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completo, satisfazendo todos os critérios identificadores tipificados na hipótese da 

norma geral e abstrata. 

Assinala Edvaldo Brito que a obrigação tributária  apenas existirá se a 

incidência decorrer do casamento da hipótese e o fato a que ela atribui o efeito de gerar  

o dever de pagar o tributo, se ocorrido tal qual hipoteticamente previsto.114 

Percebe-se que a norma tributária em sentido estrito ou regra-matriz de 

incidência tributária apresenta compostura própria dos juízos hipotético-condicionais, 

trazendo em seu bojo uma hipótese (suposto ou antecedente), a que se conjuga um 

mandamento ou conseqüência. O conector que relaciona ambos os momentos 

normativos é a cópula deôtica do dever-ser, caracterizando uma imputação jurídico-

normativa.   

A norma em torno da qual o Direito Tributário se estrutura é a que contém o 

comando “entregue a importância se de direito ao Estado” É importante  notar que dessa 

estrutura lógica da norma tributária estão excluídas as situações contratuais, cuja 

hipótese se perfaz pelo decisivo concurso de vontade livre das partes, bem como a 

situação decorrente da obrigação de indenizar, configuradora da sanção por ato ilícito. O 

comando contido na norma tributária só é obrigatório na medida em que se configure 

concreta e atualmente o fato ou estado de fato, previsto na hipótese legal.  

Ataliba designa “hipótese de incidência” o conceito legal, ou seja, a 

descrição legal, hipotética, de um fato, estado de fato ou conjunto de circunstâncias de 

fato e “fato imponível” o fato efetivamente acontecido num determinado tempo e lugar 

que corresponda de forma rigorosa à hipótese de incidência. A hipótese de incidência 

apenas recolhe certos caracteres isoladamente extraídos dos fatos que descreve, 

negligenciando outros caracteres do mesmo que não sejam reputados essenciais. A 

hipótese de incidência descreve uma situação jurídica ou um fato e não um ato, ato no 

sentido de não ser relevante a vontade das partes, mesmo que a lei preveja como aspecto 

material da hipótese de incidência um fato que, de acordo com outros ramos do direito, 

depende da concorrência da vontade. Para o Direito Tributário, esse fato será fato 
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jurídico independentemente da vontade dos sujeitos. A vontade no Direito Tributário é 

irrelevante. 

A hipótese de incidência devido ao seu caráter lógico-jurídico, segundo 

Ataliba, seria unitária e incindível, embora constituída de uma multiplicidade de 

elementos do fato que por ela é descrito, os quais passam a juridicamente constituir uma 

unidade, um todo, que não se pode decompor, sem vir a perder a sua característica 

unitária. Como conseqüência dessa incindibilidade tem-se que cada hipótese de 

incidência só guarda identidade consigo mesma, não se confundindo com nenhuma 

outra.  

Para Ataliba, os aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária são: 

a) o aspecto pessoal; b) o aspecto material; c) o aspecto temporal e d) o aspecto 

espacial. Os aspectos da hipótese de incidência, portanto, seriam as qualidades que esta 

tem de determinar hipoteticamente os sujeitos da obrigação tributária, bem como seu 

conteúdo substancial, local e momento de nascimento.115 

A doutrina clássica do Direito Tributário, inspirada em Ataliba, insiste em 

concentrar na hipótese ou suposto da endonorma todos os elementos e critérios que 

permitem as construções tributárias possíveis. Contudo, como descrição hipotética e 

abstrata de um fato, a hipótese de incidência constitui apenas parte da norma tributária.  

Importa imprimir uma dosagem de precaução na análise dos elementos 

estruturais da norma jurídica, contidos no antecedente ou suposto e na conseqüência, na 

medida em que cada parte pode hospedar. Os princípios fundamentais da ciência 

jurídica demonstram que as posições clássicas não guardam coerência com a moderna 

estrutura do Direito, o qual tem na norma um juízo hipotético. 

No suposto, ou antecedente, ou hipótese o que há, meramente, é a descrição 

de um fato com o estabelecimento de critérios suficientes para o reconhecimento desse 

evento quando concretizado. Na medida em que alude a um fato, a hipótese traz ínsitos 

seus critérios, elementos ou dados identificativos (situação material, tempo e espaço). 

Por sua vez, a conseqüência consubstancia a descrição de um vínculo jurídico, mediante 
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o qual uma pessoa designada sujeito ativo, terá o direito de exigir de outra chamada 

sujeito passivo certa prestação de natureza patrimonial.116  

Os critérios que permitem a identificação do fato lícito, no suposto ou 

antecedente,  são apenas os critérios material, espacial e temporal, não se encontrando 

nenhum outro elemento estranho. No conseqüente, por sua vez, serão identificados os 

critérios relativos à relação jurídica que se instaurará com a ocorrência do fato, 

apontando-se, apenas, o critério para a identificação dos sujeitos do vínculo jurídico, 

assim como os critérios que fixam o conteúdo do objeto da relação, o critério 

quantitativo. 

Exemplificando, Paulo de Barros Carvalho, aludindo ao antigo ICM, sugere 

a seguinte equação jurídica: 

“Hipótese – ‘promover operações relativas à circulação de mercadorias, nos 

limites internos do Estado ou do Distrito Federal, identificadas no momento da saída’ 

Conseqüência – ‘instaurar-se-á uma relação jurídica, consoante a qual o 

Estado ou o Distrito Federal ficará investido do direito subjetivo público de exigir do 

comerciante, produtor, industrial, a importância correspondente a 14% sobre o valor da 

operação de que decorrer a saída.”117 

 

2.2 Critérios da hipótese de incidência do ICMS 

O estudo da estrutura lógica da regra de incidência do ICMS é de 

fundamental importância, já que se depende dele para cumprir cientificamente a tarefa 

de estudar a base de cálculo desse imposto, que é complexa e, por conta disso, gera 

inúmeras controvérsias. O êxito do estudo da base de cálculo do ICMS dependerá da 

compreensão da configuração da respectiva norma de incidência tributária. Advirta-se, 

entretanto, que a análise da norma de incidência do ICMS, levada a cabo no presente 
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tópico, estará assentada na regra constitucional de competência, estabelecida no art. 

155, II da Carta Magna, já que o Poder Constituinte originário assumiu, praticamente, a 

fixação de todas as diretrizes, princípios e regras concernentes a esse imposto. Erige-se, 

pois, esta matéria em tema preferencialmente constitucional. Ao se referirem ao ICM, já 

afirmavam Ataliba e Cléber Giardino que sua interpretação à margem da Constituição 

inviabilizava qualquer análise jurídica.118 

Saliente-se que, no presente estudo, não será dada atenção, com mais vagar, 

a todos os aspectos da estrutura lógica da hipótese de incidência do imposto em questão, 

embora cada um desperte, conforme suas peculiaridades, discussões doutrinárias de 

relevante cunho jurídico. Deter-se-á mais demoradamente na análise do aspecto material 

da regra-matriz de incidência do ICMS, face sua íntima relação com a base de cálculo.   

A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Estados-membros e ao Distrito 

Federal a competência para instituir ICMS. Ao mesmo tempo que manteve a 

competência outorgada pela Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda de 

1969) para a instituição do imposto sobre  operação de circulação de mercadorias, 

ampliou as hipóteses de incidência para atingir outras que, até então, estavam sujeitas à 

competência tributária da União Federal: os serviços de transporte (excetos os 

municipais que eram, e permaneceram, na competência impositiva dos Municípios) e de 

comunicação. 

Conforme o artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, os Estados e o 

Distrito Federal poderão instituir imposto “sobre 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.” 

Da análise do artigo 155 da Constituição Federal, poderiam ser destacados,  

três impostos: (a) sobre a operação de circulação de mercadorias; (b) sobre a prestação 

de serviços de transporte intermunicipal e interestadual; (c) sobre serviços de 

comunicação.119 
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Roque Carrazza, entretanto, entende que da referida disposição 

constitucional se extraem não apenas três, mas cinco impostos diferentes, de acordo 

com as especificidades dos respectivos fatos geradores e bases de cálculo, quais sejam: 

(a) imposto sobre operações mercantis; (b) imposto sobre serviço de transporte 

interestadual e intermunicipal; (c) imposto sobre serviços de comunicação; (d) imposto 

sobre a produção, importação, circulação e distribuição ou consumo de lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica e (e) imposto sobre a extração, 

circulação, distribuição ou consumo de minerais.120 É de se privilegiar tal 

posicionamento, já que parte do exame do binômio fato gerador/base de cálculo;  

contudo, caso se adote tal linha de entendimento, não se poderá esquecer a incidência do 

ICMS na importação, agora estendida, por força da Emenda Constitucional n° 33/2003, 

conforme nova redação do art. 155, § 2°, inciso IX, a, à entrada de qualquer bem ou 

serviço, cuja base de cálculo contém peculiaridade que não se confunde com a dos 

demais. 

Entretanto, as considerações a seguir tecidas partem do desenho da regra de 

incidência do ICMS constante na regra constitucional de competência tributária (art. 

155, II). Depreende-se, precisamente, do texto constitucional, que sob a sigla ICMS 

estão abrigados, impostos distintos, conforme a análise do critério material e da base de 

cálculo da hipótese de incidência de cada um deles, já que possuem características que 

lhes imprimem identidade própria. Se são distintos os impostos, melhor seria que a 

Constituição tivesse procedido a uma discriminação em separado, facilitando não 

apenas a  compreensão do fenômeno da incidência tributária, mas e, fundamentalmente, 

em razão de propiciar uma visão mais nítida da discriminação de competência. 

As hipóteses de incidência, por serem distintas e inconfundíveis, terminam 

por implicar a determinação de bases de cálculo também distintas, conferindo-se a cada 

qual uma individualidade que lhe é própria. Sendo assim, é coerente falar em imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços; imposto sobre serviço 

de transporte intermunicipal e interestadual e imposto sobre serviços de comunicação. 

Há que se acrescentar, ainda, o ICMS incidente nas importações, face a suas 

características peculiares. 
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2.2.1 Antecedente da norma de incidência tributária do ICMS 

No suposto ou antecedente, os critérios que permitem a identificação do fato 

lícito são apenas os critérios material, espacial e temporal, não se encontrando nenhum 

outro elemento estranho. Há de significar a descrição normativa de um evento que, 

concretizado no plano das realidades materiais, fará irromper o vínculo abstrato que o 

legislador estipulou na conseqüência. Descreve-se, no antecedente, um fato passível de 

ocorrer no quadro do relacionamento social, dentro de específicas condições de espaço e 

de tempo, podendo ser captadas por meio dos órgãos sensores.121 

2.2.1.1 Critério material 

É o núcleo da hipótese de incidência que corresponde ao evento que, uma 

vez condicionado no tempo e no espaço, vem a se transformar no fato hipoteticamente 

previsto. Abstraindo-se os critérios de tempo e lugar, restam, na hipótese de incidência, 

expressões genéricas que designam comportamentos de pessoas, encerrando um fazer, 

ou um dar, ou um estado. Compõe-se, assim, do verbo e de seu complemento, já que a 

regra-matriz de incidência tributária é, por excelência, uma regra de comportamento, 

pré-ordenada que está a disciplinar a conduta do sujeito devedor da prestação fiscal, 

perante o sujeito pretensor, titular do direito de crédito. Importante, contudo, não 

confundir o critério material com a descrição objetiva do fato. A descrição objetiva do 

fato revela a compostura integral da hipótese tributária, tendo como componente lógico 

o critério material. 

O critério material encerra expressões relativas ao comportamento humano 

equivalentes tanto a atividades refletidas (verbos que exprimem ação) como atividades 

espontâneas (verbos ser, estar, permanecer). Aqui, estão excluídos os verbos impessoais 

ou sem sujeito, posto que  comprometem  o objetivo normativo. Importa é que se trate 

de um verbo pessoal que exija a presença de um complemento. Têm-se, dessa forma, 

expressões como “realizar operações de circulação de mercadorias”, “ser proprietário de 

imóvel”, “doar bens imóveis ou móveis”.  

                                                           
121 CARVALHO, Paulo de Barros: Curso de Direito Tributário. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 242. 



 67

No que tange ao critério material da hipótese de incidência do ICMS, pode-

se visualizar na Constituição que fatos são passíveis de sua incidência. A propósito, 

afirmou Ataliba que é a Constituição que dá a tônica indicativa da materialidade da 

hipótese de incidência, ou seja, daquilo que é essencial no fato descrito a ser 

considerado pelo aplicador da norma.122 

Desse modo, conforme estabelece o art. 155 da Carta Magna, tal imposto 

incidirá: sobre operações de circulação de mercadorias; sobre a prestação de serviços de 

transporte intermunicipal e interestadual; sobre serviços de comunicação e sobre a 

entrada de mercadoria importada do exterior.  

Há que se salientar  que a técnica adotada pela constituição de 1988, de 

aglutinar impostos diferentes debaixo de um mesmo rótulo (ICMS), além de não ser das 

mais louváveis, sob o aspecto técnico, está, na prática, causando grandes confusões, já 

que se tem dispensado o mesmo tratamento jurídico aos distintos fatos econômicos que 

o imposto pode alcançar. Todavia, a escolha do Poder Constituinte não impede ao 

cientista do Direito desvelar os contornos de cada um dos impostos previstos na 

Constituição e extrair as conseqüências daí advindas. 

Cada um dos fatos hipoteticamente elencados na Constituição serão 

analisados  a seguir. A técnica que se adotará para se determinar o critério material da 

hipótese de incidência parte da conjugação de seus elementos: verbo e o complemento 

verbal. 

Operações relativas à circulação de mercadorias 

No que tange ao núcleo do critério material da hipótese de incidência do 

ICMS, a Constituição de 1988 não é explícita, ao contrário da Constituição  anterior 

que, ao tratar do ICMS, apontava claramente o verbo e seu complemento: realizar 

operações de circulação de mercadorias. Não se vê qualquer impossibilidade para a 

utilização do verbo “realizar” como núcleo do critério material do ICMS, já que, por seu 

próprio significado tal verbo encerra uma ação de fazer acontecer determinado fato: 

operações de circulação de mercadorias. 
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O verbo “realizar” não constitui peculiaridade do ICMS. Por exemplo, no 

caso específico do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o núcleo do critério 

material desse imposto é realizar, significando tornar real, efetivo, existente; pôr em 

marcha, efetuar, efetivar; criar, construir etc.123  

Conclui-se que a ação humana, ou o núcleo dessa, que dará ensejo à 

incidência da norma tributária do ICMS, será a realização, a efetivação de operações 

relativas à circulação de mercadorias. Por outro lado, pode-se afirmar que o significado 

do verbo “realizar” condiz com o complemento que lhe é necessário, já que o verbo, por 

si só, não é suficiente para a identificação do núcleo do critério material da hipótese de 

incidência do tributo em exame. Com isso, se quer dizer que o verbo componente do 

núcleo do critério material da hipótese de incidência deverá ser perseguido em 

consonância com o complemento que lhe dá sentido, e vice-versa. E, no caso em 

análise, o verbo realizar condiz com seu  complemento, qual seja, operações relativas à 

circulação de mercadorias. 

É acertado afirmar que o complemento verbal é uno e incidível. Seu 

significado, antes de ser a soma dos significados de cada uma das palavras que o 

compõe, é a resultante da interpretação que se faz de cada uma das expressões 

confrontadas entre si. Ou seja, não é possível dissociar o significado de cada um dos 

termos (“operações”, “relativas”, “à”, “circulação”, “de” e “mercadorias”). Mesmo 

porque, se assim o fosse, estar-se-ia admitindo valorizar uma das expressões em 

detrimento das demais, como se o significado de “operações” fosse mais relevante do 

que “circulação”, ou do que “mercadorias”, por exemplo. Permitindo-se a possibilidade 

dessa eleição, seria ela subjetiva e dependente de escolhas nem sempre científicas do 

intérprete. Pode-se afirmar, portanto, que é da integridade lógica do conceito do 

complemento verbal que se extrai o cunho minimamente jurídico-científico da 

prescrição normativa. 

No que tange ao vocábulo “operações”, estas somente poderão ter o 

significado de ato jurídico mercantil. Tal termo somente poderá ser considerado 

enquanto significado de operações jurídicas. E a explicação é simples. Se elementos 
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estão sendo estudados à luz da ciência do Direito, só é possível encará-los enquanto 

elementos do mundo do Direito. Assim, qualquer outra forma de operações (por 

exemplo, operações econômicas) não é relevante para o exame. 

Por outro lado, a Constituição não consente, não permite, não tolera que o 

tributo recaia sobre outra coisa que não seja ato jurídico. Como afirma Ataliba, a dicção 

constitucional deve ser interpretada juridicamente com critérios jurídicos, interpretação, 

portanto, informada por categorias e técnicas da ciência do Direito.124 O termo 

operações, presente no texto constitucional como parte do critério material da hipótese 

de incidência, deverá, portanto, ser sempre e necessariamente entendido como 

operações jurídicas. 

Sobre o termo “circulação”, há que se distinguir circulação econômica e 

circulação jurídica. Para que haja circulação jurídica (da mercadoria) deve haver uma 

transmissão ou transferência de sua propriedade, isto é, uma mudança do titular do bem. 

Circular, no sentido jurídico, diz respeito à transferência de propriedade da mercadoria. 

Ao contrário, a circulação econômica não resulta necessariamente em uma transferência 

de propriedade.  

Afirma Hugo de Brito Machado que o mero deslocamento de mercadoria 

implicaria um fato imponível do tributo em comento. Sustenta que a expressão 

circulação corresponde a uma movimentação econômica, estando caracterizada a 

circulação quando ocorrer o deslocamento, a saída, da mercadoria da posse da unidade 

econômica, no trajeto da produção ao consumo.125 

Não se pode, contudo, desvincular a circulação da operação, a qual lhe é 

lógica e cronologicamente anterior. A expressão circulação, em si mesma considerada, 

pode levar ao entendimento de que trata apenas do tráfico físico das mercadorias. Por 

outro lado, conjugando-se o termo “operações” com a expressão “relativas à 

circulação”, esse termo passa a compreender não apenas o fenômeno econômico, mas o 
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fenômeno jurídico que o antecede (operações). Daí porque se pode afirmar, sem sombra 

de dúvida, que “circulação” quer dizer circulação jurídica. É nesse sentido que Betina 

Treiger Grupenmacher destaca que a expressão “operação” deve ser entendida como 

sinônimo de negócio jurídico e a expressão “circulação” como transferência de 

titularidade do direito de disposição da mercadoria.126 No mesmo sentido, Carlos da 

Rocha Guimarães afirma que a circulação há de ser jurídica, sendo necessário que se 

faça circular, entre pessoas, o direito sobre o bem, isto é, que esse direito passe de uma 

pessoa para outra. 127 

Nesse passo, não é permitido compreender a circulação como mero 

deslocamento físico da mercadoria, como o faz a Lei Complementar nº 87/96, que 

determina que a ocorrência do fato gerador do imposto pode se dar no momento da 

saída da mercadoria de estabelecimento do contribuinte para outro do mesmo titular 

(art. 12, I). Mais do que isso, esse deslocamento é fruto de uma operação jurídica que a 

antecede, atribuindo-se à “circulação” uma conotação jurídica, no sentido de que deve 

implicar a transferência de propriedade. 

Ataliba corrobora o entendimento, afirmando que “circulação” não é um 

conceito econômico, para o texto constitucional e para o intérprete da Constituição. 

Circulação em Direito quer dizer mudança da titularidade de uma coisa  Aduz, ainda, 

que é radical a diferença entre circulação em Direito e em Economia, já que para a 

Economia é evidente que os imóveis não circulam, mas para o Direito os imóveis 

circulam, pois circular em Direito quer dizer mudança de titular.128 

Quanto ao vocábulo mercadoria, não há no ordenamento jurídico brasileiro 

positivado qualquer conceito de mercadoria, embora se busque apreendê-lo no artigo 

191 do Código Comercial. A palavra mercadoria não tem, contudo, sentido definido, ora 

é empregada em antítese a coisas, móveis, dinheiro, papéis de crédito, ora compreende 

qualquer objeto que, tendo valor de troca, pode entrar na circulação comercial.  
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128 ATALIBA, Geraldo: “Matriz constitucional do ICM”. In Revista de Direito Tributário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, a. 9, n. 32, abr-jun, 1985, p. 153. 



 71

Mercadorias são coisas móveis, isto é, aquelas que podem ser transportadas 

por si mesmas ou por força do homem. A mercadoria é espécie da qual o bem móvel é o 

gênero. Todavia, somente será mercadoria o bem móvel objeto de mercância. Isto é, a 

destinação dada ao bem móvel é que qualificará dito bem em mercância. Seguem esse 

entendimento Marco Aurélio Greco e Anna Paola Zonari ao afirmarem que a distinção 

entre mercadorias e bens móveis, em geral, está na sua finalidade e na maneira pela qual 

estão integrados ao processo produtivo. Nesse sentido, a destinação é aferida pela 

qualificação que subjetivamente as partes lhe atribuem no contexto de uma relação de 

comércio, segundo a qual um bem pode ser mercadoria para o vendedor e mero bem 

para o comprador.129 

No Direito Tributário, o conceito de mercadoria é o mesmo adotado pelo 

Código Comercial. Anota Roque Carrazza que o conceito de mercadoria, no que diz 

respeito ao ICMS, há de ser entendido como em Direito Comercial.130 Em outra ocasião, 

afirmou que não é mercadoria qualquer bem móvel, mas apenas aquele que se submete 

à mercância, defluindo a natureza mercantil não de suas propriedades intrínsecas, mas 

da destinação que se lhe dê.131 Hugo de Brito Machado define mercadorias como coisas 

móveis. São coisas móveis porque bens corpóreos, que valem por si e não pelo que 

representam, não se incluindo aqui os imóveis, objeto de disciplinamento diverso, 

excluídos que estão do conceito de mercadorias.132 

No Direito Tributário, “mercadoria” é, tradicionalmente, bem corpóreo da 

atividade empresarial do produtor, industrial e comerciante, tendo como objeto sua 

distribuição para o consumo, compreendendo-se no estoque da empresa, distinguindo-se 

das coisas que tenham qualificação diversa, segundo a ciência contábil, como é o caso 

do ativo permanente. Tal conceito, todavia, encontra-se mitigado, já que a Constituição 

Federal submeteu o fornecimento de energia elétrica (coisa incorpórea) ao âmbito de 

incidência do ICMS, enquadrando-o no perfil mercantil (art. 155, § 3°, CF). 
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Poderia se afirmar que o objeto do “download” (transporte de arquivos da 

Internet para outro computador, ou transferência de dados  de um micro a outro micro, 

como é o caso de fornecimento de programa de computador, filmes, músicas, etc.,) 

poderia caracterizar “mercadoria”. Assinala, contudo, José Eduardo Soares de Melo, 

que o bem adquirido por “download”, configura bem digital, não consubstanciando as 

características de âmbito legal (art. 191 do Código Comercial) e constitucional (art. 155, 

§ 3°), de mercadoria, além do que o respectivo “software” representa um produto 

intelectual, objeto de cessão de direitos, de distinta natureza jurídica, o que resultaria em 

alteração normativa.133 

De tudo o que foi exposto sobre o critério material em análise, há que se 

advertir que os conceitos de “circulação”, “operação”, e “mercadoria” permanecem 

umbilicalmente ligados, devendo os intérpretes e os destinatários do ICMS, tomá-los em 

sua acepção jurídica para efeito de caracterização e incidência. 

Sobre a entrada de mercadoria importada do exterior 

Cabe discutir, primeiramente, a natureza jurídica do ICMS sobre a operação 

de importação. A Emenda Constitucional nº 23/83 foi o veículo introdutor do imposto 

de importação estadual no sistema constitucional anterior, sendo mantido pelo atual. O 

Constituinte de 1988, por sua vez, contemplou, também, o ato de importar como evento 

tributado, sob o rótulo de ICMS. Contra tal previsão,  poderia desfechar-se crítica, já 

que não seria de boa técnica contemplar a tributação de eventos diferentes sob um 

mesmo rótulo. Todavia, como é cediço, não há limites ao Poder Constituinte originário, 

ao qual cabe a sistematização que lhe aprouver, sem que termine por incorrer em 

qualquer irregularidade jurídica. Cumpre, contudo, tecer breves comentários sobre a 

estrutura lógica da norma de incidência do ICMS, incidente sobre o ato de importação. 

Da análise conjunta da hipótese de incidência do ICMS na importação, 

precisamente seu aspecto material, com a base de cálculo, pode-se concluir que o 

imposto que se configura, no caso, não é um tributo sobre operação relativa à circulação 

de mercadorias, mas, sim, um autêntico imposto de importação. O binômio aspecto 

material e base de cálculo que se vislumbra no art. 155, IX, a, assimila-se ao mesmo 
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binômio existente na regra-matriz de incidência do imposto sobre importação, de 

competência da União Federal. 

Anota Marcelo Viana Salomão que o próprio legislador constituinte 

percebeu que o imposto desenhado na alínea a, inciso IX, § 2º do artigo 155 da 

Constituição Federal, não era o mesmo traçado no inciso II do mesmo artigo. A prova é 

que, ao tratar do fenômeno da importação no artigo 155, § 2º, a, utilizou a expressão 

“incidirá também”, o que revela que em tal disposição constitucional estaria configurada 

diferente espécie da que estava definida no caput daquele artigo.134 Caso não houvesse 

diferença entre as espécies analisadas, o disposto no caput seria o suficiente para 

abranger todos os fatos passíveis de incidência do ICMS, o que, todavia, não ocorre 

com a importação.  

Saliente-se que a EC 33/2001 alterou radicalmente a hipótese de incidência 

do ICMS na importação, passando a permitir a oneração da importação de bem,  

qualquer que seja sua destinação, realizada por pessoa física ou não contribuinte do 

ICMS. Dispõe a nova redação do art. 155, IX, a:  

“IX – incidirá também: 

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja 

a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao 

Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da 

mercadoria, bem ou serviço;” 

Percebe-se, de acordo com o novo texto constitucional, que restaram mais 

estreitas as diferenças entre ICMS na importação e o Imposto sobre a Importação de 

competência da União. No caso específico deste, por sua própria sistemática, não é 

necessário que haja uma posterior operação para que se configure fato tributável. No 

caso do ICMS na importação, exigia-se a posterior realização de um negócio jurídico 

que implicasse a mudança da titularidade da mercadoria, estando a cobrança do imposto 

vinculado à noção de estabelecimento comercial, não podendo ser exigido de 
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particulares135, o que não se apresenta mais necessário, já que, agora, tributa-se, a 

entrada do bem no País, independentemente da sua finalidade.  

Por outro lado, até o advento da EC 33/2001, o ICMS apenas incidia sobre 

negócios jurídicos que importassem na transferência da titularidade de mercadorias, ou 

seja, bens objetos de atos mercantis,  enquanto o imposto de importação pode abranger a 

entrada no País de quaisquer bens. Com a modificação constitucional, semelhantemente 

ao IPI, qualquer bem será objeto de tributação pelo ICMS, não apenas a mercadoria. 

O que há de fato é a incidência de duas espécies tributárias sobre um mesmo 

fato jurígeno: a importação de mercadorias. O legislador constituinte de 1988 outorgou 

aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituírem, além do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias, imposto sobre a importação das 

mesmas.  

Note-se, ainda, que o mesmo se dá com o IPI, que incide também sobre a 

importação. Tem-se, assim, um único fato jurígeno e a incidência concomitante  de três 

tipos de tributos. 

O ICMS incide sobre as operações de circulação de mercadorias e sobre as 

operações de importação de bens, mercadorias ou não. O nome comum ICMS para 

ambas as hipóteses não significa que o imposto teve seu critério material ampliado. 

Revelam-se, na verdade, dois impostos distintos que se sujeitam às mesmas regras de 

estruturação. A confirmação de que são distintos é facilmente constatada através da 

análise do binômio hipótese de incidência/base de cálculo. O fato descrito no art. 155, § 

2º, inciso IX, letra a, não se sujeita ao imposto que incide sobre operações relativas à 

circulação mercantil, nem ao que tributa os serviços de determinados transportes e 

comunicação. Apesar de o nome ser o mesmo recebido por tais impostos, ICMS, na 

verdade, esse dispositivo, apenas, outorga competência para que os Estados e o Distrito 

Federal instituam um imposto sobre importação. 
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Sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de 
comunicação 

Como a natureza e a identificação do imposto depende da conjugação da 

hipótese de incidência e da base de cálculo, resta procurar definir se a prestação de 

serviços de transporte intermunicipal e interestadual e a prestação de serviços de 

comunicações constituem-se também em novas hipóteses de incidência. Se assim o 

forem, necessitarão de base de cálculo diversa, e, com certeza, estar-se-á diante de 

impostos diversos, mas igualmente de competência dos Estados-membros. 

Quando se referiu às operações relativas à circulação de mercadorias, foi 

dificultado o trabalho de identificar o verbo na descrição normativa, tendo-se chegando 

à conclusão de que a partícula faltante é realizar, uma vez que exprime uma ação 

positiva de fazer acontecer as operações relativas à circulação de mercadorias. Aqui, o 

trabalho torna-se mais fácil, uma vez que a Constituição indicou o verbo que tem como 

complemento serviços de transporte intermunicipal e interestadual: prestar. Quando se 

fala em prestar serviços de transporte ou em prestar serviços de comunicação, fala-se 

em fazer para outrem que o contrate, um determinado serviço: o de transporte ou o de 

comunicação. Pode-se, então, verificar o complemento verbal que dá sentido ao verbo. 

Aqui, depara-se com dois complementos ao verbo prestar: serviços de 

transporte, seja ele prestado no espaço intermunicipal ou interestadual, e o serviço de 

comunicações. Observe-se que ambos os complementos possuem uma partícula em 

comum: serviço. 

Marçal Justem Filho assevera que serviço designa a atividade humana de 

prestar utilidade a outrem, tenha esta atividade por conteúdo o esforço físico ou 

intelectual, tenha por finalidade o resultado, ou seja, um fim em si mesmo.136 No mesmo 

sentido, entende Ataliba, ao tratar do ICMS, que serviço é todo esforço humano em 

benefício de terceiro, com conteúdo econômico, debaixo de um regime jurídico privado, 

constituindo o esforço humano o núcleo da noção de serviço.137 
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Deve-se salientar que a Constituição quando se refere a serviços emprega o 

termo com significado próprio, que não se pode confundir com o sentido vulgar da 

expressão. O sentido de serviço deve implicar que a atividade seja prestada, 

necessariamente, em proveito de outrem. O serviço prestado a si mesmo não revela 

qualquer fato signo-presuntivo de riqueza, condição necessária à tributação. Desse 

modo, pode se afirmar que, no plano jurídico, por serviço entende-se aquela atividade 

prestada por alguém em proveito de outrem, em caráter contratual sujeito às normas 

cíveis e comerciais.  

Vista a significação do vocábulo “serviços”, pode-se, agora, analisar o 

conceito  da expressão “serviços de transporte”. Quando se fala em serviço de 

transporte, o conceito que vem à tona é aquele contido no contrato de transporte, 

elaborado pelo Direito Comercial, o qual, todavia, apenas cuida do transporte marítimo.  

A análise de tal conceito faz-se necessária para a distinção precisa de qual prestação de 

utilidade a outrem é relevante para o Direito Tributário, mais precisamente para 

autorizar a incidência da regra jurídica do ICMS. 

É relevante para o Direito Tributário e, precisamente, para a incidência do 

ICMS, a presença dos elementos configuradores do contrato de transporte. O contrato 

de transporte pode ser definido como sendo a convenção pela qual uma pessoa, 

chamada transportador, se obriga, mediante uma remuneração, a entregar em outro lugar 

uma coisa que lhe foi posta aos cuidados ou fazer uma pessoa percorrer um determinado 

itinerário. 

Advirta-se, primeiramente, que o critério do profissionalismo do prestador 

do serviço de transporte é fundamental para a identificação da hipótese de incidência do 

ICMS, de tal sorte que é irrelevante para esse imposto o fato de o transporte ser 

promovido, realizado, por quem não exercita, com habitualidade e, portanto, com 

profissionalismo, essa atividade.  

Orlando Gomes define que o contrato de transporte é bilateral, consensual e 

oneroso.138 No mesmo sentido, Caio Mário apenas acrescenta o elemento comutativo e 

define o contrato de transporte como sendo aquele pelo qual alguém se obriga a receber 
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pessoas ou coisas para levá-las ao lugar acordado, com segurança, presteza e 

conforto.139 

É legítimo concluir que a Constituição, quando se refere a serviço de 

transporte intermunicipal e interestadual, está se referindo a uma prestação de serviço 

decorrente de um contrato de transporte que tem por elementos a bilateralidade, a 

onerosidade e a comutatividade. Ausentes tais elementos, a prestação é irrelevante para 

a incidência da norma tributária do ICMS. 

Assinala Hugo de Brito Machado que o serviço de transporte que é tributável 

é apenas aquele objeto de remuneração específica. Assim, se alguém vende mercadorias 

e as entrega no local determinado pelo comprador sem cobrar pelo transporte qualquer 

remuneração, na verdade, não ocorreu prestação do serviço, mas, simplesmente, a venda 

da mercadoria, que teve como condição a entrega no local indicado pelo comprador.140 

Saliente-se que, tratando-se de serviços de transporte intermunicipal e 

interestadual, afastam-se, pois, os serviços desta natureza realizados dentro dos limites 

do Município. Estes são tributados pelo Município por meio do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN). Note-se que a essência do serviço prestado é a mesma, 

diferenciando-se, entretanto, no pertinente à extensão dos serviços. No caso do ICMS, a 

extensão da prestação do serviço deve transceder os limites do Município, sob pena de 

se tornar um fato em nada relevante para a norma jurídica estadual. A questão, aqui, se 

resolve não pela materialidade da prestação do serviço, mas pelo critério espacial da 

hipótese de incidência. 

Quanto ao conceito de serviço de comunicação, afirma Marco Aurélio Greco 

e Anna Paola Zonari que presta serviço de comunicação, não aquele que participa da 

própria  relação comunicativa, mas sim aquele que se obriga a realizar uma atividade, 

cuja prestação é dar condições materiais para que uma relação comunicativa 

(transmissão de mensagens entre interlocutores) se instaure. Desse modo, presta o 

serviço aquele que se obriga a fornecer a infra-estrutura mecânica, eletrônica e técnica 
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para a comunicação, instalando equipamentos e sistemas que permitam tal relação, 

como no caso dos serviços de telefonia, telex, telegrafia etc.141 

Deve-se observar a existência de dois componentes importantes: de um lado, 

a prestação de serviço, ou seja, a prestação de utilidade a outrem; e, de outro, a 

comunicação, em si mesma considerada. É importante essa distinção para não incorrer 

no equívoco de atribuir a quem comunica, ou ao ato de comunicação, o núcleo da 

hipótese de incidência tributária. O emitente da mensagem não presta o serviço de 

comunicação. Nem aquele que recebe a comunicação é o destinatário do serviço 

prestado. Prestará, pois, o serviço de comunicação aquele que disponibilizar a outrem 

(prestar utilidade a outrem) os meios necessários para que se instaure uma relação 

comunicativa. A prestação dos serviços pode ser vista como uma intermediação entre o 

destinatário e o receptor da mensagem.  

Em relação ao vocábulo “comunicação”, tal expressão, empregada pela 

Constituição, constitui gênero de todas as formas pelas quais uma pessoa tem condições 

de tornar comum, participar, fazer saber, acerca de uma determinada informação. A 

comunicação tem, assim, o sentido de ciência ou conhecimento que se dá a outrem de 

certo fato ocorrido, ou de certo ato praticado.  

Para se delimitar o campo de incidência do ICMS nos serviços de 

comunicação há que, primeiramente, distinguir as modalidades de comunicação: 

comunicação social e demais meios de comunicação. A comunicação social 

corresponde à comunicação de massas, comunicação difusa, em geral, exercida pelas 

emissoras de rádio e televisão e, agora, pela Internet. A toda evidência, tais serviços de 

comunicação não podem ser confundidos com os demais serviços de comunicação que 

visam atender interesses de particulares, meramente pessoais em que há um emitente e 

um receptor perfeitamente identificado e onde se pode aferir exatamente o quantum 

comunicado e o quantum recepcionado. São estes, pois, os serviços de comunicação 

telefônica, telegráfica, postais, de telex, etc., que, naturalmente, não se confundem com 

os serviços de comunicação social, de que são exemplos os serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens. 
                                                           
141 GRECO, Marco Aurélio; ZONARI, Anna Paola: “ICMS – materialidade e princípios constitucionais.” 
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Os serviços de comunicação social, ao contrário dos serviços de 

comunicação prestados pessoalmente, não representam obrigação de fazer. Não há 

qualquer tipo de ajuste obrigacional entre as emissoras de rádio e televisão, ou 

semelhante meio, com os destinatários de tal comunicação. Nesta modalidade (difusão) 

de serviço não há um destinatário certo da mensagem veiculada, daí porque não se pode 

confundir com serviços de comunicação que exigem um (ou mais de um) destinatário 

certo e determinado. 

Embora o Regulamento Geral da  Lei nº 4117/62 (Código Brasileiro de 

Teleconicações), o Decreto nº 97.057/88, estabeleça, em seu art. 6º, 17, que 

comunicação constitui “a transferência unilateral ou bilateral de informação por meio de 

sinais convencionados”, não se consideram os serviços unilaterais de comunicação, 

como a radiodifusão, passíveis de tributação pelo ICMS. A Constituição Federal, ao 

atribuir competência estadual e distrital para a instituição do imposto sobre a prestação 

de serviços de comunicação, não admite a incidência desse imposto sobre qualquer 

fenômeno, pois exige que se construam as normas em consonância com o sistema 

jurídico.142 

O ICMS apenas incide sobre a prestação de serviço de comunicação de 

caráter oneroso. Em outras palavras, é necessário que haja um negócio jurídico, onde 

determinada parte contrate outra para prover serviços de comunicação, mediante 

pagamento de uma certa e determinada quantia.143 Na lição de Hugo de Brito Machado, 

a atividade de radiodifusão não se pode incluir no conceito jurídico de comunicação. 

Enquanto esta estabelece uma ligação entre quem comunica e o destinatário da 

comunicação, aquela consiste na expedição de mensagem a destinatários diversos, não 

identificados. Consiste na difusão da mensagem e não no envio desta a destinatário  

certo e determinado.144 
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Nesse contexto, não se podem conceber tributáveis os serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, face a ausência do caráter oneroso, condição 

da imposição tributária.  

O Supremo Tribunal Federal entendeu tributáveis os serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, em sede de controle de constitucionalidade, 

aludindo à previsão do art. 1º da LC 87/96 que reitera a incidência do ICMS sobre todo 

e qualquer serviço de comunicação, antes prevista na Lei Complementar nº 24 de 

07.01.75.145 

Contudo, a Emenda nº 42/2003 retirou do campo de incidência do ICMS tais 

serviços de comunicação, havendo inserido a alínea d, no inciso X, § 2º, do art. 155 da 

Constituição, afastando sua cobrança  “nas prestações de serviço de comunicação nas 

modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita”. 

Por fim, a Constituição assegura, ainda, a incidência do ICMS sobre 

“serviços prestados no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço” (art. 155, § 2°, IX, a). É 

necessário dizer que o imposto não incide sobre o serviço prestado no exterior, mas, 

sim, em razão da prestação de serviços efetuada no exterior. Vale dizer, também, que 

não é todo ou qualquer serviço, senão apenas aquele que se insere na competência 

tributária dos Estados e do Distrito Federal: serviços de transporte e de comunicação. 

Não se pode, contudo, identificar na espécie uma aparente exceção ao 

princípio da territorialidade da lei tributária. A norma interna jamais alcançará pessoas 

ou situações que estejam para além dos limites territoriais do ente tributante. A questão 

não é relativa à materialidade da hipótese de incidência. Perceba-se que a dúvida não se 

responde partindo da investigação do critério material da hipótese de incidência, mas do 

seu critério espacial. 

A melhor exegese aplicável à norma em questão assenta-se na compreensão 

de que, para que haja a incidência do ICMS nas prestações de serviços no exterior, o 

serviço deve ter sido iniciado no território nacional, tributando-se, assim, a integralidade 
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da operação e não apenas a parte que fora realizada internamente, ou, por outro lado, os 

serviços que terão por destino o território nacional.   

2.2.1.2 Critério espacial 

Já foi visto que o comportamento humano, seguido do seu complemento, 

encontra-se limitado por condicionantes de tempo e de lugar. Assim, o critério espacial 

da hipótese de incidência encerra, justamente, elementos que permitem reconhecer a 

circunstância de lugar que limita, no espaço, a ocorrência do evento. 

Não se pode desconsiderar que há regras jurídicas que não aludem a locais 

determinados, embora carreguem indícios implícitos  que assinalam o lugar onde se 

considera realizada aquela ação. Percebe-se  que a indicação ou não do lugar pertence à 

esfera discricionária do legislador.  Os elementos que referem o critério espacial podem 

assumir no direito brasileiro três formas: 

1) menção a determinado local para a ocorrência do fato típico, em que se 

precisa, demoradamente, pontos predeterminados, como as repartições alfandegárias; 

2) alusão a áreas específicas, de tal sorte que o acontecimento apenas 

ocorrerá se dentro dela estiver geograficamente contido, em qualquer de seus pontos; 

3) generalidade, em que todo e qualquer fato que suceda sob o manto da 

vigência territorial da lei instituidora estará apto a desencadear seus efeitos peculiares. 

Aqui, o critério espacial confunde-se com o âmbito de validade territorial da lei. 

O ICMS inclui-se dentre aquelas hipóteses  de critério espacial genérico, de 

tal sorte que qualquer fato correspondente  a esse tributo, ocorrido  em todo o território 

do Estado que o instituiu, fará irromper os efeitos jurídicos que lhe são próprios.  

Observa José Eduardo Soares de Melo que, em relação ao aspecto espacial, 

assume importância a noção de estabelecimento.146 A LC 87/96, por exemplo, 

estabelece, entre outros casos, que, relativamente ao serviço de comunicação prestado 

por satélite, será considerado como local de prestação o do estabelecimento ou 

domicílio do prestador (art. 11, c-1). A mesma referência há, na Constituição, para as 
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operações de importação, conforme art. 155, § 2º, IX, a. Estabelecimento é o conjunto 

de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário une para o exercício de sua atividade, 

constituindo um instrumento da atividade empresarial.147 

2.2.1.3 Critério temporal 

O aspecto temporal, em sua função condicionadora do critério material, pode 

ser vislumbrado como o conjunto de elementos que possibilita a identificação do evento 

fático limitado no tempo. É importante, na medida em que define o exato momento em 

que se instaura a relação jurídica, precisando a ocasião em que surge para o Estado o 

direito público subjetivo de exigir a prestação pecuniária e para o sujeito passivo o 

dever de recolher dinheiro aos cofres públicos. Na lição de Ferreiro Lapatza, é o 

momento da realização do fato imponível que determina o momento em que surge a 

obrigação tributária. A obrigação tributária nasce quando tal fato se realiza.148 

Além disso, a relevância do aspecto temporal deve-se a três motivos: 

primeiramente, fixa a lei aplicável; em segundo, colabora com a incidência do Princípio 

da Irretroatividade e da Anterioridade (art. 150, inciso III, a e b); por fim, possibilita a 

contagem dos prazos de decadência e de prescrição. 

Encontra-se, portanto, no âmbito de discricionariedade do legislador a 

fixação do momento a ser levado em consideração para se reputar consumado um fato 

imponível, havendo, contudo, um limite constitucional intransponível por tal 

discricionariedade: não pode a lei fixar como aspecto temporal momento anterior à 

consumação do fato, sob pena de violação do Princípio da Irretroatividade da Lei (art. 

150, III). 

Costuma-se classificar os fatos geradores quanto ao momento de seu 

acontecimento. É comum a classificação tripartida em fatos geradores instantâneos,  

complexivos e continuados.149 Instantâneos seriam os fatos geradores que ocorrem num 

dado momento de tempo, dando cada ocorrência lugar para o surgimento de uma 

relação obrigacional tributária autônoma. Complexivos seriam os fatos geradores que 
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dependem da formação de um ciclo que se completa dentro de um determinado período 

de tempo, constituído, assim, por um conjunto de fatos. Continuados, por sua vez, 

seriam os fatos geradores, representados por situação que se mantém no tempo e que é 

mensurada em cortes de tempo. Não se pode, contudo, esquecer que a lei tributária 

possui sempre incidência automática. O ordenamento jurídico não vai reconhecendo aos 

poucos os fatos que vão acontecendo para, ao final do período, reconhecê-los por 

completo. A lei tributária apenas leva em consideração o fato gerador no momento em 

que o mesmo se encontra completo e esta completude haverá de ocorrer em 

determinado período de tempo e é justamente neste momento que surge a obrigação 

tributária. 

Não se busca, aqui, computar fatos isolados ocorridos ao longo do tempo, 

para agregá-los num todo idealmente orgânico. O fato gerador continuado, por exemplo, 

do mesmo modo que o instantâneo, considera-se ocorrido num determinado dia, sem 

que  importe  as características presentes no dia em que o fato se considera ocorrido. 

Paulo de Barros Carvalho critica essa teoria, negando os fatos geradores 

complexivos. Entende que  o acontecimento só se afigura capaz de gerar o efeito da 

prestação fiscal, ainda que composto de vários fatores aos quais se conjuga, quando 

todos os fatores estiverem concretizados de acordo com a forma legalmente relatada. 

Sugere, então, a classificação das leis em: a) hipóteses de incidência que prevêem o 

momento exato para a ocorrência do fato  imponível e b) hipóteses de incidência que 

não fazem alusão ao momento em que deva ocorrer o fato imponível.150 

Não raro, o legislador deixa implícita a indicação do critério temporal, 

legando ao labor científico a tarefa de identificá-lo, sabendo-se que não há fato que não 

se realize num momento preciso, este indicado ou não na lei. Outras vezes, o legislador 

entende por bem indicar expressamente o limite temporal, ou seja, o exato momento em 

que se reputa consumado o fato hipotético, não deixando, assim, margem para a 

atividade interpretativa.  

Quanto ao critério temporal do ICMS, afirma Ataliba que, neste caso, a lei 

menciona uma circunstância determinável no tempo. Sua hipótese de incidência é a 
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realização, por comerciante ou equiparado, de operação jurídica mercantil que importe 

(impulsione, provoque) circulação, entendida esta como mudança de titular de 

mercadoria. O aspecto temporal da hipótese de incidência é explicitamente disposto  

pela lei como sendo a sua saída do estabelecimento do sujeito passivo. A referência à 

saída constitui mera indicação, não da materialidade, mas do momento em que deve ser 

reputado consumado o fato imponível. Se a lei assim não dispusesse expressamente, o 

momento a ser considerado seria o da prática do ato jurídico mercantil posto como 

aspecto material da hipótese de incidência.151 

Diante de tal entendimento, parece não assistir razão a Edvaldo Brito, 

quando afirma que o imposto de operações relativas à circulação de mercadorias tem 

como fato gerador a saída física de mercadorias de um estabelecimento.152 A saída 

representa, apenas, o aspecto temporal da regra de incidência, não tendo relação com o 

fato gerador. 

Há, todavia, algumas situações em que a mera saída de bens do 

estabelecimento não tem o condão de obrigar ao lançamento do tributo, como a saída 

para estocagem, guarda e conservação. O STJ já se pronunciou no sentido de que a 

simples saída para estocagem não constitui fato gerador de ICMS.153 

A saída, além de não estar explicitada no texto constitucional, por si só, não 

constitui  situação exclusiva e fundamental para a compreensão do tributo, pois torna-se 

imprescindível a anterior realização do negócio jurídico.154 

Conclui-se que o critério temporal da hipótese de incidência do ICMS é, via 

de regra, o átimo de tempo que marca a saída da mercadoria do estabelecimento 

comercial. Por certo, que mais difícil será determinar esse critério quando se tem em 

mente as outras hipóteses de incidência desse imposto: prestação de serviços de 

comunicação e de transportes interestaduais e intermunicipais. Todavia, nesse caso, 

pode se eleger como momento da ocorrência do fato gerador o momento da conclusão 
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da prestação do serviço. Exige-se, pois, sua efetiva prestação, como a entrega da 

mercadoria. A Lei Complementar 87/96 discrepa de tal entendimento no que tange aos 

serviços de transporte, estabelecendo como critério material o início da prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal, conforme art. 12, V. 

 

2.2.2 Conseqüente  da norma de incidência tributária do ICMS 

Vistos os componentes do antecedente da norma de incidência tributária, 

cumpre discorrer seu conseqüente, peça do juízo hipotético que estipula a regulação da 

conduta, prescrevendo direitos e obrigações para os sujeitos envolvidos. 

A conseqüência, uma vez imputada à hipótese através da cópula deôntica, 

constitui o conjunto de critérios que permite a identificação do vínculo jurídico que 

regerá comportamentos humanos, inaugurado em virtude da ocorrência do fato jurídico. 

Cumpre salientar que a conseqüência imputada nas endonormas  tributárias contém 

critérios que reconhecem um vínculo de natureza eminentemente obrigacional 

consubstanciado numa prestação de dar, haja vista a possibilidade de redução do 

vínculo jurídico-tributário a uma expressão econômica. 

A relação jurídica que se reveste da característica de um vínculo 

obrigacional, instaurada diante de um acontecimento fático, é composta por dois 

critérios: (a) o critério pessoal, que se destina ao reconhecimento dos sujeitos da relação 

jurídica e (b) o critério quantitativo, que indica o conteúdo do dever jurídico a ser 

satisfeito. 

Assevera Sacha Calmon Navarro Coelho que, no comando, ou conseqüência, 

ou preceito, ou mandamento da norma, aloja-se a relação jurídica decorrente ou a 

obrigação propriamente dita, contendo os sujeitos ativo e passivo e o vinculum juris 

entre eles existente para a realização da prestação: dar dinheiro ao Estado.155 Ferreiro 
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Lapatza já havia ensinado que a obrigação tributária é uma obrigação de dar, cujo objeto 

é a entrega de uma soma de dinheiro, prestação, portanto de caráter pecuniário.156 

2.2.2.1 Critério pessoal  

O critério pessoal constitui o conjunto de elementos que permite a 

identificação dos sujeitos da relação jurídica instaurada com o acontecimento do fato 

hipotético.  

O sujeito ativo, na maioria das vezes, vem implicitamente indicado na norma 

tributária, requerendo uma atividade interpretativa da norma conjugada com a 

competência impositiva estabelecida pela Constituição Federal. É que o exame  da 

discriminação constitucional de competências tributárias termina por apontar a pessoa 

titular da capacidade para exigir o cumprimento da obrigação tributária. O legislador 

apenas assinala explicitamente o sujeito ativo, quando pretende atribuir a outra pessoa a 

capacidade tributária para exigir a prestação do sujeito passivo, como no caso dos 

tributos parafiscais. 

No caso particular do ICMS, o sujeito ativo é o titular da competência 

outorgada pela Constituição para a sua instituição: os Estados ou o Distrito Federal, que 

também poderá exercer competências exclusivas dos Estados. 

O sujeito passivo, por sua vez, apenas pode ser aquele já constitucionalmente 

destinado, posto que, no sistema constitucional vigente, o legislador, na sua tarefa de 

indicar o pólo passivo da obrigação tributária, encontra-se vinculado ao que for 

estabelecido na Constituição Federal, ainda que implicitamente. A Constituição Federal 

fixa o destinatário da carga tributária na medida em que descreve a materialidade da 

hipótese de incidência que só pode ser concretizada por quem realiza o verbo, núcleo de 

tal aspecto.  

A identificação do sujeito passivo pelo legislador não constitui atividade 

arbitrária. Está o legislador adstrito a indicar como tal apenas aquele que realiza, que 

desencadeia a materialidade  da hipótese de incidência constitucionalmente prevista. Por 
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simples comodidade, não pode o legislador afastar esta para, discricionariamente, eleger 

outra. 

A Constituição Federal, portanto, encerrou conteúdos normativos 

rigorosamente desejados, prescrevendo explícita ou implicitamente os sujeitos passivos 

da obrigação tributária. O fato, porém, da designação do sujeito passivo ser implícita 

não torna o comando constitucional menos eficaz ou menos categórico. Já vem, 

portanto, previsto na Constituição Federal que a capacidade contributiva atingida pelo 

tributo é a de determinado sujeito. A determinação do sujeito passivo da obrigação 

tributária, portanto, depende da hipótese de incidência que é estabelecida na 

Constituição. 

A análise do critério pessoal da conseqüência  das endonormas tributárias 

não possibilita, de imediato, a individualização do sujeito passivo, fornecendo apenas 

um esquema de raciocínio que, diante das circunstâncias que cercam o acontecimento 

do fato jurídico, possibilita a precisão do referido sujeito.  

Em se tratando de ICMS, no contexto constitucional, apenas pode ser 

contribuinte quem está coligado com a regra-matriz desse tributo, quer dizer, quem 

pratica operações mercantis. Desse modo, apenas estarão compelidos a recolher o 

tributo o produtor, industrial ou o comerciante. Afirma Roque Carrazza que não apenas 

as pessoas dotadas de personalidade jurídica de comerciante, industrial ou produtor, 

conforme as regras de Direito Privado podem ser consideradas sujeito passivo do ICMS, 

mas também pode ser alcançado por este imposto o comerciante de fato, o comerciante 

irregular, que, mesmo de modo clandestino, promova em caráter de habitualidade atos 

de comércio e, ainda, um menor que, repetidamente, pratique operações mercantis.157 

Não se pode esquecer que é também contribuinte de ICMS quem presta 

serviços de transporte transmunicipal ou presta serviços de comunicação e, ainda, quem 

importa mercadorias ou bens. No que tange ao prestador dos serviços referidos, há de se 

exigir habitualidade do prestador, ou seja, deve ser próprio da sua atividade econômica 

tal prestação. Quanto à importação, a EC nº 33/2001 estabeleceu como contribuinte do 

imposto qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do 
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imposto, qualquer que seja a finalidade que dê ensejo à entrada de mercadoria ou bem, 

conforme nova redação do art. 155, § 2º, IX, a.  

Saliente-se que as operações com energia elétrica possuem suas 

peculiaridades. Anota José Eduardo Soares de Melo, que, neste caso, como o 

fornecimento de energia elétrica deixou de ser  monopólio estatal, enquadram-se como 

contribuintes as concessionárias, as distribuidoras, os produtores independentes e os 

autoprodutores (estes quando comercializam as sobras dos produtos), tendo a LC 

102/2000 também qualificado como contribuinte o adquirente de energia elétrica 

oriunda de outro Estado, quando não destinada à comercialização.158 Adota-se, 

entretanto, o entendimento de que o contribuinte de direito, in casu, é o consumidor 

final, atuando as distribuidoras como substitutas.159 

O sujeito passivo é a pessoa que está em relação econômica com o fato 

jurídico tributário, dele extraindo suas vantagens. Há que se considerar, todavia, que, às 

vezes, o Estado tem interesse ou necessidade de cobrar tributo de pessoa diferente. 

Surge, então, a sujeição passiva indireta que se apresenta através de duas modalidades: 

transferência e substituição, comportando a primeira três hipóteses: solidariedade, 

sucessão e responsabilidade.  Em se tratando de ICMS, importa destacar a substituição. 

A Emenda Constitucional nº 03/93 instituiu a figura do substituto tributário. 

A substituição tributária constitui instituto excepcional, exigindo da parte do legislador 

ordinário cautela no manejo do instituto, sob pena de incidir em inconstitucionalidade 

por violação dos preceitos expressa ou implicitamente consagrados na Constituição. No 

caso da substituição, uma vez ocorrido o fato imponível, é posto no pólo passivo da 

relação jurídica tributária não o promovente do fato descrito na hipótese de incidência, 

mas um terceiro escolhido pela lei. Paga-se, nesse caso, tributo alheio, no sentido de 

tributo, originariamente, devido por outrem. 

Por não ser o realizador do fato imponível, o substituto não deverá suportar a 

carga tributária. Deve a lei, portanto, estabelecer um mecanismo que resulte numa 
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compensação, podendo descontar do verdadeiro contribuinte o valor do tributo que 

pagará por conta dele. Para que isso aconteça, a responsabilidade tributária apenas pode 

ser imputada a quem esteja vinculado ao fato imponível. Só quem, de algum modo, 

participa do fato jurígeno pode conhecer suas caraterísticas objetivas e subjetivas, de 

forma  a poder exercer seu direito regressivo contra o real provocador do fato sujeito à 

incidência. Alcides Jorge Costa, todavia, pondera que inexiste substituição e que esta 

denominação só pode ter resultado de equívoco do legislador, já que nem o industrial, 

nem o atacadista, nem o produtor têm qualquer espécie de vínculo com as operações 

que o varejista realiza com terceiros.160 No mesmo sentido é o entendimento de Roberto 

Siqueira Campos.161 

Ensina Ataliba que a Constituição requer da lei a satisfação de três 

exigências no caso de substituição tributária. A primeira é a observância do Princípio da 

Igualdade, da qual decorre o Princípio da Capacidade Contributiva. Se é o substituído 

que realiza o fato imponível, dele é a manifestação da capacidade contributiva. A 

segunda, o mecanismo da substituição tributária não pode implicar  confisco. Por 

último, há que se considerar que a Constituição Federal, por haver designado, ainda que 

implicitamente, o sujeito passivo do tributo, obriga um regime estrito e excepcional para 

o caso de substituição tributária, limitando sua aplicação.162 

Assinala Marçal Justem Filho que será inconstitucional qualquer disposição 

que eleja como destinatário constitucional tributário, pessoa que não esteja envolvida na 

situação signo-presuntivo de riqueza inserida na materialidade da hipótese de incidência 

tributária, por escolha da própria Constituição Federal. O Princípio da Capacidade 

Contributiva, relativamente às determinações subjetivas e objetivas, impõe que o 

mandamento seja coerente e proporcionado com a hipótese de incidência, não sendo 

viável uma base imponível incompatível com a materialidade da hipótese, e nem é 
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admissível uma desvinculação entre o sujeito passivo tributário e o sujeito passivo 

envolvido na situação descrita na hipótese de incidência.163  

2.2.2.2 Critério quantitativo 

Em virtude do cunho eminentemente obrigacional das relações tributárias 

principais, susceptível de avaliação pecuniária, cumpre ao legislador, no desempenho da 

atividade impositiva fiscal, inserir na norma jurídica elementos que possibilitem a 

determinação do conteúdo do dever jurídico a cargo do sujeito passivo, ou seja, o 

quantum a ser recolhido aos cofres públicos. Ao conjunto de tais elementos denomina-

se critério quantitativo. O critério quantitativo é composto pela conjugação da base de 

cálculo com a alíquota. 

Base de cálculo 

A base de cálculo, melhor comentada adiante, deve ater-se, irrestritamente, 

aos parâmetros constitucionais e, peremptoriamente, ao fato imponível, sendo que, a 

circunstância de a Constituição não ter especificado a base de cálculo dos tributos, não 

significa que o legislador ordinário esteja livre para quantificá-lo, como melhor lhe 

aprouver. 

O conceito mais adequado para a base de cálculo parece ser o de Misabel 

Derzi, para quem a base de cálculo de um tributo é a ordem de grandeza que, posta na 

conseqüência da norma criadora do tributo, presta-se a mensurar o fato descrito na 

hipótese, possibilitando a quantificação do dever tributário, sua graduação proporcional 

à capacidade contributiva do sujeito passivo e a definição da espécie tributária.164  

Deve a base imponível manter consideração íntima não apenas com o objeto 

tributário, mas correlação com a capacidade econômica do contribuinte, inerente ao seu 

aspecto pessoal e intimamente vinculada ao fato tributário previsto normativamente. 
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Juan Ramallo Massanet ensina que a desvinculação entre o objeto do tributo e 

pressuposto de fato, produz uma distorção no sistema tributário.165 

É, pois, a base de cálculo um elemento fundamental na composição da regra 

jurídica tributária, inclusive, como paradigma de adequação aos princípios 

constitucionais conformadores do exercício da competência tributária. 

Alíquota 

Assevera Ataliba que a alíquota integra a parte mandamental da norma, não 

estando na hipótese legal, mas no mandamento.166 

A obrigação tributária caracteriza-se por ter certo valor que só pode ser 

determinado mediante a combinação de dois critérios numéricos: base imponível, 

grandeza ínsita à coisa tributada, e alíquota, ordem de grandeza exterior que o legislador 

estabelece normativamente e que, combinada com a base imponível, diante do fato 

concreto, permite determinar o quantum do objeto da obrigação tributária.  

A alíquota tem sido definida, em geral como a parcela, parte, fatia do fato 

tributário, quantitativamente mensurado. Tal conceito, todavia, merece ser reformulado. 

A alíquota não pode ser encarada como parcela do fato hipoteticamente descrito.  Na 

medida em que a alíquota se associa à base de cálculo descrita na lei, apresenta-se, do 

mesmo modo que esta, abstrata. Para que venha a ser concretamente considerada, a 

alíquota dependerá do acontecimento do fato, quando, então, se falará em base 

calculada. Por ser a alíquota a relação existente entre a base de cálculo, manifesta-se 

apenas  como o indicador da proporção que se  leva em conta  na apreciação da base de 

cálculo.167 Exemplificando, não é 5% (cinco por cento) que é considerado um pedaço da 

base de cálculo de valor equivalente a R$ 200,00. Parcela desses R$ 200,00 são os R$ 

10,00 obtidos na multiplicação do fator 5% pela base de cálculo R$ 200,00. 
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Há que se analisar a alíquota no plano normativo e no plano concreto, 

quando do acontecimento fático. No plano normativo, a alíquota, como já acentuado, 

apenas constitui o indicador da proporção a ser tomada da base de cálculo. Constitui, 

pois, um mero indicador, já que estará conjugada a um dado abstrato: a base de cálculo. 

Enquanto não ocorrido no plano concreto o comportamento previsto no critério material 

da hipótese de incidência a ser mensurado, a alíquota não será utilizada para a obtenção 

do quantum devido a título de tributo, posto que aliada que está  a um dado, ainda, 

indeterminável.  

Portanto, no plano normativo, em se tratando, por exemplo, do ICMS apenas 

se pode falar de x por cento do valor da operação (base de cálculo  do ICMS). Aqui, não 

se pode ir além da constatação de que sobre a base de cálculo x, aplica-se a alíquota de 

10%, não se chegando, ainda, ao quantum debetur. 

Roque Carrazza alerta para a importância do estabelecimento da alíquota no 

plano normativo, ensinando que, se, por qualquer razão, a lei omite a alíquota de um 

dado tributo, ele ainda não existe in abstracto, não podendo, portanto, nascer in 

concrecto. 168 

No plano concreto, no átimo da aplicação da lei ao fato realizado, é que se 

chegará à real parcela do fato descrito na hipótese, ou seja, o quantum debetur, que será 

obtido pela multiplicação da base de cálculo, agora conhecida (o valor da operação 

efetivada, por exemplo), pelo indicador proporcional na lei considerado: a alíquota. 

Quanto à classificação das alíquotas, embora seja comum distinguir-se os 

tributos em proporcionais e progressivos, tal qualidade advém das alíquotas. 

Classificam-se, pois, as alíquotas em proporcionais, progressivas e regressivas. 

Proporcional é a alíquota que não varia, embora oscile o valor da matéria tributável. 

Tem-se, assim, alíquota invariável com base de cálculo calculada variável, de sorte que 

o imposto devido está na razão direta do maior ou menor valor da base calculada.  

Progressivas são as alíquotas que aumentam, à medida que cresce a base 

calculada. A progressividade das alíquotas comporta subdivisão em simples e graduada. 
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Progressão simples é aquela em que cada alíquota maior se aplica por inteiro a toda a 

matéria tributável. Progressão graduada é aquela em que cada alíquota maior se calcula 

apenas sobre a parcela do valor compreendida entre um limite e outro superior, de modo 

que é preciso aplicar tantas alíquotas quantas sejam as parcelas de valor e depois todos 

esses resultados parciais para obter o imposto total a pagar. 

Há que se referir, ainda, às alíquotas regressivas. Estas variam para menor, 

consoante o crescimento da base calculada, a partir de um determinado piso. 

Em relação ao ICMS, fixa a Constituição Federal alíquotas não uniformes. 

Salienta Alcides Jorge Costa que a uniformidade foi abolida, podendo ser as alíquotas 

diferenciadas, mediante fixação por cada Estado.169 Estabelece a Constituição no art. 

155, § 2º:  

“IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República 

ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de 

exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução 

de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito 

específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às 

previstas para as operações interestaduais; 
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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; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna 

e a interestadual;” 

Relativamente às operações com combustíveis e lubrificantes definidos em 

lei complementar, a Emenda Constitucional nº 33/01 inseriu o § 4º no art. 155, passando 

a dispor o seguinte: 

“IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos 

Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte: 

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas 

por produto; 

b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, 

incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar 

alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; 

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no 

art. 150, III, b.” 

O novo mandamento desvirtua o tradicional modelo constitucional, na 

medida em que suprime a competência privativa do Senado Federal para estabelecer as 

alíquotas do ICMS em operações interestaduais (inciso IV, § 2º do art. 155) e para fixar 

as alíquotas mínimas e máximas, em específicas situações nas operações internas 

(incisos V e VI, § 2º do art. 155). Suprimiu, ainda, a competência das unidades 

federativas  relativamente à normal fixação das alíquotas internas. 
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III. BASE DE CÁLCULO CONFORME  A REGRA DE COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA 

 
 

Conforme já analisado no capítulo anterior, a base de cálculo  é a ordem de 

grandeza que  possibilita  a quantificação do dever tributário, auxiliando na 

determinação da prestação a cargo do sujeito passivo da obrigação tributária. Baleeiro 

manifestou preocupação em individualizar o papel da base de cálculo na norma de 

incidência tributária, aduzindo que a base de cálculo constitui realidade juridicamente 

distinta do fato gerador.170  

Será demonstrada a razão da relevância da base de cálculo, diante da sua 

função na regra-matriz de incidência tributária. Parte-se da análise das funções 

desempenhadas pela base de cálculo para se chegar ao exame da sua composição 

possível, de acordo com os ditames constitucionais. 

Primeiramente, cumpre observar que, em que pesem seus taxativos 

contornos constitucionais, a base de cálculo, como elemento essencial da norma jurídica 

tributária, está submetida ao princípio da legalidade ou da tipicidade, exigindo a 

Constituição reserva de lei para o trato de sua composição. Dispõe o artigo 97 do 

Código Tributário Nacional que “somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota 

do tributo e a sua base de cálculo” e, reportando-se, ainda, à influência do Princípio da 

Legalidade na base de cálculo dos tributos, dispõe seus parágrafos que “equipara-se à 

majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo 

mais oneroso” e que “não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no 

inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”. 

Esta rigidez normativa no tratamento da base de cálculo decorre do prestígio 

que a mesma logra na norma de incidência tributária, chegando, inclusive, a ser 

confundida com o próprio núcleo desta. 

 Entende-se que a base de cálculo cumpriria apenas dois papéis na regra de 

incidência tributária: (a) quantificar o dever tributário (através da medição da hipótese 
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quanto a seu aspecto objetivo ou material), servindo de base para a aplicação da alíquota 

e (b) indicar a natureza jurídica do tributo.171  

Todavia, propõe-se uma análise tripartida das funções da base de cálculo. 

Presta-se a base de cálculo a: a) servir como elemento de mensuração do critério 

material do suposto normativo; b) permitir a determinação da espécie tributária e c) 

afirmar, confirmar ou infirmar o critério material da hipótese tributária. A terceira 

função levada a cabo pela base de cálculo, pouco aludida pela doutrina em geral, é 

relatada por Paulo de Barros Carvalho. 

 

3.1 Base de cálculo como elemento informador da  espécie tributária 

Antes de tecer considerações relativas à determinação da índole jurídica dos 

tributos, convém salientar a importância da distinção entre as diferentes espécies 

tributárias. A natureza peculiar de cada espécie tributária possui íntima relação com a 

discriminação constitucional de competências impositivas estabelecida pelo Poder 

Constituinte originário. Quase sempre, o legislador tem confundido  as distintas 

naturezas dos tributos, o que termina por burlar a repartição de competências assentada 

na Constituição.  Faz-se mister, portanto, ingressar na intimidade estrutural da figura 

tributária para que se possa identificar a correta natureza tributária, algumas vezes, 

camuflada pela artimanha legislativa.   

Utiliza-se como critério de classificação dos tributos o liame existente entre 

o tributo e a existência ou não de uma atividade estatal.  Consiste essa classificação em 

distinguir os tributos em basicamente duas espécies, levando-se em conta o critério 

material da hipótese de incidência.  A hipótese de incidência, em seu aspecto material, 

permite classificar os tributos em vinculados e não vinculados, consoante consistam ou 

não na descrição de uma atuação estatal. 

Vinculados seriam os tributos cuja hipótese de incidência consiste na 

descrição  de uma atuação estatal, a qual situa-se, precisamente, no aspecto material da 
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hipótese de incidência.  Já os tributos não vinculados são aqueles cuja hipótese de 

incidência  consiste na descrição de um fato qualquer que não seja atuação estatal. 

Nesse caso, a lei estabelece como aspecto material da hipótese de incidência um fato 

qualquer não consistente em atividade estatal.  

Diante do que foi exposto, pode-se entender que a determinação da natureza 

da espécie tributária concentra-se sempre no fato previsto na hipótese de incidência, o 

qual, se consistir  num fato lícito qualquer, que não uma atuação do Estado, resultará 

num tributo não vinculado a uma atuação estatal ou,  caso se revele como um fato 

consistente em uma atuação estatal referida ao obrigado, terminará por configurar um 

tributo vinculado.  

A despeito da importante influência do critério material na determinação da 

espécie tributária, atribui-se à base de cálculo relevância decisiva  na fixação da espécie 

tributária. Desse modo, a materialidade e a base de cálculo podem apresentar-se situadas 

no mesmo plano de relevância legal, diante do que se poderia concluir que a base de 

cálculo teria o mesmo valor dogmático na caracterização do tributo que o fato gerador-

tipo. Este é, pois, o problema que se passa a analisar. 

A denominação do tributo, conforme dispôs o legislador no art. 4º do CTN, 

prevista na lei, não confere ao mesmo sua peculiar natureza jurídica. Esta apenas pode 

ser depreendida da hipótese de incidência. Muitos posicionamentos têm emergido, no 

sentido de indicar qual o critério adequado para se chegar à natureza jurídica do tributo. 

Peca-se, contudo, ao não se demonstrar a suficiência e objetividade de tal critério. Esse 

deve revestir-se, também, de cientificidade, sendo, além de objetivo, jurídico, 

trabalhando com existências e fenomenologias do mundo jurídico, analisados pela 

ciência jurídica. 

Como já observado anteriormente, a investigação do critério objetivo e 

jurídico que possibilita a distinção da espécie jurídica de cada tributo justifica-se, uma 

vez que a ausência do verdadeiro critério fulmina a discriminação constitucional de 

competências. 

A posição doutrinária, no que tange à base de cálculo, oscila entre aqueles 

que a consideram elemento tão fundamental na relação jurídico-tributária que a cada 
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tributo deve corresponder uma base de cálculo específica, considerando que, pela base 

de cálculo, pode-se caracterizar o fato-gerador-tipo e aqueles que a consideram mero 

instrumento técnico para apurar o montante do crédito tributário. 

Segundo Ataliba, a base imponível é a perspectiva dimensional da hipótese 

de incidência, sendo, portanto, ínsita a esta, tendo como finalidade a de fixar critério 

para a determinação, em cada obrigação concreta, do quantum debetur. É, pois, um 

padrão ou referência para medir um fato tributário, constituindo uma ordem de grandeza 

própria do aspecto material da hipótese de incidência, sendo uma medida sua. O 

referido autor, termina por reconhecer, contudo, que a função da base de cálculo não se 

limita apenas à fixação do valor da prestação, objeto da obrigação tributária. A base 

imponível refleteria sua decisiva importância, na medida em que identifica o gênero do 

tributo, transformando-o em imposto, taxa, ou contribuição, bem como especifica a sua 

natureza, revelando-o como um imposto sobre a renda, imposto sobre o patrimônio,  etc.  

Portanto, conforme a base de cálculo adotada pelo legislador, pode-se reconhecer 

configurada esta ou aquela espécie ou subespécie tributária.172 

Em sentido contrário, alega-se que a escolha do que seja primordial na 

caracterização do tributo deve partir da fixação do que seja essencial para o nascimento 

da relação jurídico-tributária. O fato gerador seria, então, este elemento primordial, já 

que  mais ligado à essência do tributo. O fundamento de tal entendimento residiria no 

fato de que poderia haver tributo sem base de cálculo, porém inexiste base de cálculo 

sem tributo, o que bem demonstraria ser a base de cálculo elemento incidente na relação 

jurídico-tributária e não um pressuposto imprescindível. Além do mais, não seria 

necessário, do ponto de vista dogmático, que a cada tributo corresponda uma única base 

de cálculo, dado que dois ou mais tributos podem ter a mesma base de cálculo.173 

Contrariando tal posicionamento, Alfredo Augusto Becker, em sua obra 

“Teoria Geral do Direito Tributário”, atribui à base de cálculo prevalência quando da 

                                                           
172 ATALIBA, Geraldo: Hipótese de incidência tributária. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, 
p. 112 
173 GUIMARÃES, Carlos da Rocha: “Fato gerador e base de cálculo dos tributos” In Revista de Direito 
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sentido, GUIMARÃES, Carlos da Rocha: “ICM – Hipótese de incidência”. In Revista de Direito 
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 2, n. 05, jul-set,  1978, p. 63. 
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determinação da  espécie tributária174, entendimento este que será ora discorrido em sua 

total extensão, face  à propriedade com que o tema foi tratado. 

Na norma de incidência tributária o que haveria de mais importante seria o 

núcleo e é justamente a natureza jurídica deste que ensejaria individualização das 

espécies tributárias. O núcleo seria representado pela base de cálculo. Ao lado do núcleo 

estariam presentes um ou mais elementos a adjetivá-lo e seriam esses elementos que 

iriam conferir ao núcleo maior ou menor especificidade. Contudo, destaca Becker que 

para a configuração da norma tributária de incidência, seriam essenciais, assim como o 

núcleo, os elementos adjetivos. 

Becker pretende demonstrar que, na hipótese de incidência, o aspecto 

material é insuficiente para determinar o gênero e a espécie do tributo.  O  aspecto 

material da hipótese de incidência quase nunca se apresenta consubstanciado em apenas 

um fato. Em geral, é formado pelo acontecimento sucessivo ou simultâneo de dois ou 

mais fatos que se relacionam a duas ou mais coisas (bens), estando ligados a duas ou 

mais pessoas.  Desta multiplicidade e variedade dos elementos que compõem o aspecto 

material, resulta que a eleição da base de cálculo, quando da quantificação da hipótese 

de incidência, decorre de uma valorização de qualquer elemento dentre os múltiplos que 

integram o referido aspecto. Este leque de possibilidades de eleição da base de cálculo 

dentre vários elementos torna a escolha arbitrária, invalidando o critério, já que cada 

intérprete poderia optar pela base imponível que julgasse conveniente.  

O entendimento de Becker será melhor clarificado com o exemplo que se 

segue. Um imposto que incidisse sobre a propriedade imobiliária, poderia possuir como 

base imponível o valor anual do aluguel que lhe coubesse, bem como o valor estipulado 

no negócio jurídico que deu origem a sua aquisição ou, ainda, o valor atual de venda do 

imóvel. No primeiro caso, restaria configurado um imposto sobre a renda, no segundo, 

um imposto sobre a transmissão imobiliária e, no último caso, restaria a possibilidade de 

configurar-se um imposto sobre a propriedade. 

Rubens Gomes de Souza, citado por Becker, afirma que a base de cálculo 

pode se confundir com o pressuposto material da incidência, caso contrário, é essencial 
                                                           
174 BECKER, Alfredo Augusto: Teoria geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p.. 
362/369. 
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que os fatores ou circunstâncias adotados pela lei como base de cálculo sejam elementos 

integrantes ou decorrências necessárias daquele pressuposto, sob pena de se incorrer 

numa descaracterização do próprio imposto, o qual passará  a ter uma natureza jurídica 

modificada, diante da adoção de uma base de cálculo incompatível. A alteração da 

natureza jurídica do imposto resulta de uma inversão da ordem natural das coisas.175 

Dessa forma, a base de cálculo viria definida pelo pressuposto material da 

incidência que com ele se confunde ou dele decorre. Todavia, quando a base de cálculo 

não guarda identidade com o pressuposto material da hipótese de incidência e nem dele 

decorre, preponderará, a ponto de passar a definir o próprio pressuposto material e, 

conseqüentemente, revelará a natureza jurídica do tributo. Neste caso,  a natureza 

jurídica do tributo deixará de orientar-se conforme o pressuposto material, passando a 

corresponder àquela informada pela base de cálculo  que for adotada. 

Becker, no entanto, criticou a tese tradicional defendida por Rubens Gomes 

de Souza, que entendia que, para se chegar ao gênero correspondente do tributo, dever-

se-ia ter como base de cálculo: ou  (a) o elemento “x” dentre os múltiplos que integram 

o seu pressuposto material; ou (b) uma decorrência necessária, dentre as numerosas 

decorrências necessárias do pressuposto material; ou (c) o próprio pressuposto material; 

ou (d), indiferentemente, qualquer uma das três diferentes (A, B e C) bases de cálculo, 

sem que o uso desta ou daquela pudesse desvirtuar o gênero jurídico do tributo que 

permaneceria o mesmo. Esta escolha da base de cálculo dentre os elementos ou da 

decorrência do pressuposto material com fundamento no critério importância desaguaria 

num retorno ao subjetivismo que Becker denomina de “malabarismo de vocábulos”176. 

Becker, primeiramente, propõe que o critério científico seja, antes, objetivo, 

independendo, portanto, de uma apreciação subjetiva arbitrária. A base de cálculo seria, 

assim, o único critério objetivo e jurídico que confere o gênero jurídico ao tributo. Neste 

diapasão, não seria possível que um tributo possuísse diferentes bases de cálculo. O 

tributo possui apenas uma base imponível,  cuja conversão posterior em cifra pode 

variar de acordo com o método adotado: ou peso, ou medida, ou valor. A regra jurídica 
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176 BECKER, Alfredo Augusto: Teoria geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 369. 



 101

de tributação teria, dessa forma, um núcleo consubstanciado na base de cálculo, sendo 

os demais elementos apenas adjetivos. 

A base de cálculo, de seu lado, seria composta de dois elementos. Conforme 

Alfredo Becker, um deles é denominado método de conversão, constituindo a ordem de 

grandeza que permite quantificar a prestação  tributária, podendo consubstanciar-se no 

metro, peso, altura ou valor. O segundo elemento da base de cálculo refere-se ao fato 

que constitui a situação, o modo de ser, o estado a ser mensurado, transformado ou 

convertido, o qual, antes de tudo, deve adequar-se à natureza do fato descrito na 

hipótese, por lhe ser ínsito. Assim, é na base de cálculo que se identificaria o próprio 

fato gerador ou, em outras palavras, o fato descrito na hipótese em seu aspecto material. 

No que tange ao enfoque da relevância da base de cálculo na definição da 

espécie tributária, apresentam-se, os argumentos de Becker, perfilhados de coerência, 

embora opiniões existam considerando o aspecto material como o critério responsável 

pela classificação dos tributos. Becker peca, todavia, ao se referir a elementos da 

hipótese de incidência,  o que não se coaduna com seu caráter uno e indecomponível.  A 

hipótese de incidência não se decompõe, pois, em elementos.177 

Entende-se que, para a configuração da hipótese de incidência, do ponto de 

vista lógico-tributário, é necessário que ela manifeste todos os seus aspectos. Não há, 

pois, que se falar em níveis de  relevância dos referidos critérios, posto que todos são 

considerados essenciais  e a supressão de um pode levar à amputação da hipótese de 

incidência mesma. Tal entendimento, contudo, não esmorece o posicionamento de 

Becker no sentido da importância da base de cálculo na definição da espécie tributária.  

Ricardo Mariz Oliveira parece corroborar o entendimento de Becker quanto 

à  preponderância da base de cálculo. Anota que a base de cálculo deve correlacionar-se 

com o fato gerador do tributo, representando uma grandeza econômica ou a valoração 

do fato gerador e, se assim não for, a base escolhida pela lei para cálculo do tributo 
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 102

determinará seu gênero e ou a espécie, independentemente do “nomem juris” atribuído 

ao tributo.178  

A própria Carta Magna tem tomado a base de cálculo como referência para 

a identificação da natureza do tributo, utilizando-a, inclusive, como instrumento para 

distinguir as espécies tributárias.179 Sobre isso também está acorde Hugo de Brito 

Machado asseverando que, como a fixação da base de cálculo do tributo é inerente à 

própria descrição do aspecto material do seu fato gerador, seria ela que definiria a 

natureza específica do imposto a que se refere.180 

Há que se registrar, contudo, posicionamentos em contrário como o de 

Sacha Calmon Navarro Coêlho que discorda da preponderância da base de cálculo e da 

tese sustentada por Becker de que haveria tantas espécies quantas base de cálculo 

existissem, alegando que tal entendimento levaria a dois paradoxos: (a) impostos em 

processo de cissiparidade e (b) vários impostos conglobados num só.181 

De fato, o leque de possibilidades de admissão de maior número de bases de 

cálculo é tendência que o ordenamento jurídico tributário tem evitado. Por exemplo, na 

instituição de taxas, não se poderá adotar como base de cálculo a que tenha servido para 

a incidência dos impostos (Constituição Federal, art. 145, § 2º).  O mesmo se dá com a 

competência residual da União, a qual não poderá instituir outros impostos contendo 

como base de cálculo a dos impostos já discriminados na Constituição (Constituição 

Federal, art. 154, I). 

Paulo de Barros Carvalho adota entendimento conciliatório, aduzindo que a 

fisionomia do tributo parte sempre do exame do fato disposto na hipótese, contudo 

entende-se que seria através da base de cálculo que a índole tributária toma, por fim, sua 

feição. Sua lição, portanto, é no sentido da conjugação do critério que estabelece o 
                                                           
178 OLIVEIRA, Ricardo Mariz: “A base de cálculo dos tributos”. In MARTINS, Ives Gandra da Silva 
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comportamento tributário com a base de cálculo, compondo-se, assim, o binômio 

diferenciador dos tributos.182 Em outra oportunidade, todavia, parece corroborar o 

entendimento de Becker, no que tange à preponderância da base de cálculo na 

determinação da espécie tributária, alegando que a jurisprudência e a doutrina já vêm 

afirmando, de maneira reiterada, que, sempre que houver descompasso entre a hipótese 

de incidência apontada pelo legislador e a base de cálculo por ele escolhida, esta última 

há de predominar, orientando o intérprete para construir o sentido da autêntica natureza 

do tributo.183 

A base de cálculo, para ser legítima, deve amoldar-se à natureza do fato 

gerador da relação jurídica, todavia, não havendo tal conformidade, o fato gerador 

poderá restar desnaturado, desnaturando, em conseqüência, a própria relação jurídica 

tributária. A relação entre o aspecto material e a base de cálculo dos tributos é de caráter 

ontológico. A própria natureza do fato descrito na hipótese de incidência indicaria a 

base de cálculo que pode ser utilizada para a apuração da importância devida ao fisco. 

Há que se reconhecer, portanto, íntima relação entre ambos os aspectos da hipótese de 

incidência, o que revela a qualidade de imprescindibilidade dos mesmos.  

Na lição de Ricardo Lobo Torres, a base de cálculo está intimamente ligada 

ao aspecto material do fato gerador, com o qual, às vezes, se confunde. Uma base de 

cálculo inadequada pode desvirtuar o próprio núcleo do tributo.184 

Assevera Ives Gandra que a competência impositiva não está relacionada 

apenas ao fato gerador da obrigação tributária, isto é, à sua hipótese de imposição, visto 

que é cediço, em direito tributário, que a base de cálculo e o fato gerador são elementos 

integrativos do mesmo fenômeno para todos os tributos, calculados à luz de uma 

expressão quantificável pela dimensão da operação ou situação. São, pois, fato gerador 

e base de cálculo inseparáveis irmãos siameses.185 
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3.2 Base de cálculo como critério de mensuração do aspecto material do susposto 
normativo 

3.2.1 Base de cálculo no plano normativo 

Há quem diga que a materialidade de cada tributo seria critério suficiente 

para se medir normativamente o quantum a ser devido pelo sujeito passivo da obrigação 

tributária.186 

Entende-se, contudo, haver no critério material da hipótese de incidência, 

unicamente, uma possibilidade de sua mensuração, uma suscetibilidade de sua 

transformação em expressão numérica. A base de cálculo é que exerce o papel 

primordial para a determinação do quantum a ser levado aos cofres públicos, atuando o 

critério material apenas como coadjuvante. 

A base de cálculo, no plano normativo, poderia ser entendida como a 

perspectiva dimensível do aspecto material da hipótese de incidência. A asseveração 

apresenta-se controversa, no entanto. 

Não restam dúvidas sobre o entendimento que vislumbra a hipótese de 

incidência como a descrição abstrata de um fato suscetível de tributação, indicando o 

critério material, em que comportamento ou conduta, consistiria esse fato. Todavia, 

diante da própria abstração da hipótese de incidência prevista na norma, não se concebe 

a possibilidade de sua medição. A base de cálculo, portanto, apenas pode ser 

conceituada como a definição legal do padrão, critério ou referência para medir, para 

quantificar a grandeza financeira de um  fato tributário, consistindo, assim, igualmente à 

descrição hipotética do fato, num critério  abstrato. Uma vez ocorrido o fato 

hipoteticamente descrito, é que surge, então, a possibilidade de mensuração da 

intensidade do comportamento humano que será feita com base no critério genérico 

estabelecido abstratamente. 

Dispõe o legislador infraconstitucional  de um arsenal de opções para a 

escolha do critério de aferição que constituirá a base de cálculo. Diante das várias 
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possibilidades de construção da base de cálculo, deve, porém, o legislador verificar se o 

critério eleito guarda compatibilidade com o texto constitucional.  

Pode se afirmar que a base de cálculo, para que se compatibilize com o texto 

constitucional, somente poderá ser expressa em valor. Se a base de cálculo possui como 

função, entre outras, permitir a quantificação da obrigação tributária, já que é aceita 

como critério de quantificação financeira do tributo, será apenas através do valor que se 

alcançará o montante do dinheiro a ser entregue  ao Estado.187 Dino Jarach ratifica o 

entendimento, alegando que a base imponível é constituída pelo valor monetário, como 

expressão fiel da riqueza que evidencia uma determinada capacidade contributiva.188 

Pode parecer, no entanto, que em determinadas situações o critério eleito 

para a base de cálculo apresente-se como uma unidade de medida, como o tamanho, o 

peso, a capacidade, etc. Contudo, o verdadeiro critério, ainda, permanece sendo o valor. 

Em casos tais, a base de cálculo não é construída pelo metro, pelo litro, pelo peso, mas 

por seu valor, valor este por unidade de medida a ser entregue ao Estado. É bem verdade 

que, por ocasião da determinação, no caso concreto, da base de cálculo, haverá de ser 

levado aos cofres do Estado aquilo que corresponder a x quilos, x metros, mas sempre se 

partirá do valor do metro, do valor do quilo, do valor do litro. 

Pode-se afirmar que existe uma correspondência lógica, uma interligação, 

entre o critério material da hipótese de incidência tributária com a base de cálculo, 

integrante de seu aspecto quantitativo. 

Amílcar de Araújo Falcão alude a uma relação de pertinência ou inerência  

da base de cálculo à hipótese, por ele denominada fato gerador, constituindo a 

inadequação da base de cálculo uma distorção do fato gerador.189 A base de cálculo, 

portanto, deve primar por constituir uma circunstância inerente ao fato gerador, devendo 

figurar como sua verdadeira e autêntica expressão econômica. O fato gerador é decisivo 
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para a definição da base de cálculo do tributo, ou seja, daquela grandeza econômica ou 

numérica sobre a qual se aplica a alíquota para se obter o quantum  a pagar. 

Dessa forma, numa lei correta, do ponto de vista técnico, a base de cálculo  

determina o retorno ao fato descrito na hipótese de incidência. Portanto, o fato a ser 

considerado na base de cálculo deverá ser o mesmo posto na hipótese. 

A base imponível, diante do objeto em que a hipótese de incidência se 

constitui pode se apresentar sob três formas: a) ou abrange inteiramente as perspectivas 

dimensíveis do fato; b) ou abarca apenas algumas dessas perspectivas; c) ou dá aos 

aspectos dimensíveis do fato configuração jurídica própria, diversa da que na realidade 

eles possuem. 

É impossível, todavia, a circunstância de um tributo ter em sua base 

imponível uma grandeza que não esteja ínsita na materialidade de sua hipótese de 

incidência. Assim, não há possibilidade lógico-jurídica de que um tributo sobre o lucro 

tenha por base de cálculo o montante resultante de operações jurídicas praticadas pelo 

contribuinte. Do mesmo modo, uma taxa cobrada a título de manutenção de vias 

públicas não pode ter por base imponível o valor do veículo do sujeito passivo, o que 

configuraria, in casu, um imposto sobre o patrimônio, precisamente a propriedade de 

veículos automotores. 

Em outras palavras, se o tributo é sobre a renda, sua base de cálculo deverá, 

necessariamente, levar em conta uma medida da renda (renda líquida); se o tributo é 

sobre a propriedade, sua base de cálculo apenas pode considerar uma medida da 

propriedade; se o tributo é sobre  serviços, sua base de cálculo obrigatoriamente partirá 

de uma medida do serviço prestado (seu valor). 

A composição da base de cálculo com magnitudes alheias ao aspecto 

material da hipótese de incidência ainda é questão controvertida. Sustenta-se que o 

elemento de medida da prestação tributária pode apresentar-se claramente diferenciado 

da hipótese de incidência, não se podendo afirmar que a medição do objeto material do 
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fato imponível seja a única via através da qual se pode chegar à determinação do 

montante do imposto ou a quantia da prestação impositiva.190  

Não se pode perder de vista, entretanto, conforme já ficou assentado, a 

relação lógica que, no plano normativo deve existir entre o fato descrito na hipótese de 

incidência e a base de cálculo, como conseqüência, inclusive, do Princípio da 

Capacidade Contributiva, já que é exigência constitucional, ao menos no que tange aos 

impostos, que a base de cálculo seja reflexo da capacidade contributiva revelada com 

auxílio do fato descrito na hipótese. 

Nos tributos não vinculados, o critério material da hipótese de incidência 

repousa  num fato lícito, seja uma ação ou um estado, de origem do sujeito passivo da 

relação tributária. Tal fato, na medida em que expressa um signo econômico, é capaz de 

ser mensurado, valorado, diante do caso concreto, através do critério dimensor posto na 

base de cálculo.  

Em se tratando de tributo vinculado, o aspecto material da hipótese de 

incidência é fato consistente  em atuação estatal. A hipótese de incidência dos tributos 

vinculados vem demarcada por uma descrição legislativa que consiste sempre numa 

atuação do Estado, diretamente ou indiretamente referida ao obrigado. Alinham-se 

como tributos  vinculados as taxas e as contribuições. Os traços distintivos entre as duas 

espécies tributárias residem, justamente, nas peculiaridades das respectivas hipóteses de 

incidência tributária: nas taxas, a atuação do Estado está voltada diretamente ao 

obrigado; nas contribuições, essa referibilidade é mediata, ou seja, indireta.  Tem-se, 

assim, que sempre que a atuação estatal estiver referida direta, imediatamente, ao 

obrigado, configura-se a taxa. Diversamente, quando essa referibilidade não for 

imediata, mas mediata, indireta, configurada estará a contribuição. 

Quanto à taxa, de modo particular, faz-se pertinente traçar suas 

características. Embora possuam as taxas  semelhanças em relação aos impostos, já que 

um e outro são prestações pecuniárias decorrentes da lei que não se constituem em 

sanção de ato ilícito, localizam-se as referidas espécies tributárias em posições 

diametralmente opostas. A consistência material do imposto reside em um fato lícito, 
                                                           
190 VALCÁRCEL, Ernesto Lejeune: “Reflexões sobre a noção de base”. In Revista de Direito Tributário. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 3, n. 6, jan/jun, 1979, p. 12. 
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não consistente em uma atuação estatal, cuja realização no mundo fenomênico se 

enquadra por inteiro na descrição legislativa hipotética; em se tratando das taxas, o 

aspecto material da hipótese de incidência é um fato consistente em atuação estatal 

diretamente referida ao obrigado, seja em razão do exercício do poder de polícia, seja 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, nas condições 

constitucionalmente descritas. 

No que toca aos tributos vinculados, o  critério dimensível da hipótese de 

incidência é a atuação do Estado. A perspectiva dimensível da hipótese de incidência já 

não é mais a de um fato lícito qualquer, como no caso dos tributos não vinculados, mas 

uma grandeza de um fato equivalente a uma atuação estatal, uma grandeza ínsita, 

portanto, à atividade pública que justifica a cobrança do tributo. Tal ordem de grandeza, 

no caso dos tributos vinculados a uma atuação estatal, só pode ser o valor da atividade 

do Estado.  

Faz-se mister referir, aqui,  entendimento que não vislumbra  na regra de 

incidência tributária das taxas o critério quantitativo. Assim negam a presença em tal 

espécie tributária da base de cálculo e da alíquota.191 

Efetivamente, a atividade do Estado há de ser dimensionada, quantificada, o 

que se dá em razão de critérios que permitam a sua conversão em cifra e o único critério 

possível é o valor.  Não importa aqui se o critério de referência  para chegar-se ao valor 

decorreu  da sua aferição em razão do volume, peso, ou qualquer outra medida. Tais 

fatores servem apenas como suportes, acessórios, portanto, ao valor. Os tributos, pois, 

sejam de que espécie forem, fundamentam-se em signos presuntivos de riqueza.  

A variação dos fatores acessórios poderão influenciar o valor a ser indicado 

na lei que se apresentará sob a forma de unidade de serviço (ou de atividade), fruível 

pelo administrado em regime de Direito Público. O peso,  volume,  medida de superfície 

e etc, caso fossem admitidos como base de cálculo, importaria atribuir ao Estado, 

quando da arrecadação, uma proporção do volume, do peso, consistindo uma prestação 

in specie, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, já que o 

tributo apenas pode consistir em uma prestação pecuniária (art. 3º do Código Tributário 
                                                           
191 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro: Curso de Direito Tributário brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 283. 
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Nacional). A base de cálculo, portanto, é sempre o valor  ao qual se atribui uma 

proporção ao Estado. 

O valor da atuação poderá estar representado pelo custo efetivo, presumido, 

estimado, arbitrado ou social da atuação e a sua fixação poderá levar em conta a 

intensidade ou qualquer medida da atuação, mas estas constituirão apenas parâmetros  

para determinar-se o valor e não a própria base de cálculo. Pode aparentar, em uma 

análise apressada, que os valores constantes nas leis, por estarem referidos a unidades 

de superfície, volume, perímetro, etc. representariam, conjugados, a base de cálculo. 

Contudo, a base de cálculo é composta unicamente do valor.  

Nos tributos vinculados, a base de cálculo é composta do valor da atuação 

estatal e, nesse caso,  a base de cálculo apresenta-se única, no sentido de que o valor da 

atuação estatal por constituir fato interno à Administração, não levando em conta 

atributos relativos ao sujeito passivo, é um fato único, de dimensão única. Não existe, 

pois, a apuração da base de cálculo para cada fato. Por ser sempre, a base de cálculo, o 

valor da atuação do Poder Público, só poderá vir expressa em valores, por unidade de 

atuação. Tais unidades de medida, por sua vez, consubstanciam as alíquotas.  

Ao contrário dos impostos, em que a base de cálculo é específica, apurável 

caso a caso e a alíquota é genérica; nas taxas, a base de cálculo é genérica (o valor da 

atuação estatal); a alíquota é específica, verificável caso a caso.  O critério de referência 

estará contido na lei (metro quadrado, testada, quilo, alqueire), mas a apuração do 

número de metros quadrados, de testada, de quilos, de alqueires, é tarefa de ordem 

administrativa, na constatação, investigação mesma do caso concreto. 

A cifra, ou seja, a expressão monetária, inserida na lei nada mais representa 

do que o valor da unidade de serviço, o custo por unidade de serviço fruível pelos 

administrados em regime de direito público. Percebe-se, então, que nas taxas, a lei 

estabelece a expressão monetária da base de cálculo, dando o critério para a aferição, 

em cada caso  concreto, da alíquota, diferentemente dos impostos, em que a lei 

estabelece a expressão numérica da alíquota, dando o critério para a aferição, em cada 

caso concreto, da base de cálculo. 



 110

Quanto às contribuições, um tributo integrará tal categoria quando sua 

hipótese de incidência encerrar atuação estatal indiretamente vinculada ao contribuinte. 

É bem verdade que as contribuições, de uma maneira geral, apresentam-se, comumente, 

destinadas a determinadas finalidades específicas, podendo-se alegar que sua cobrança 

apenas se legitimaria diante do fim a que se destinam. Entretanto, a afetação que lhe é 

conferida ou, em outras palavras, o destino da arrecadação, pouca relevância manifesta 

na identificação da natureza do tributo. Ressalta Sacha Calmon Navarro Coelho que a 

finalidade, nas contribuinções, por si só, não as autoriza como espécie tributária, 

havendo necessidade, para a existência de uma contribuição, de uma atuação estatal 

eleita como fato gerador, seja ela mediata ou não.192 

Por revelar inúmeras controvérsias quanto às naturezas que comportam, já 

que as contribuições são espécies de tributo e, de modo geral, são gênero, possuindo 

como espécie, entre outras, as contribuições de melhoria, restringe-se aqui, a análise à 

contribuição de melhoria.  

A hipótese de incidência da contribuição de melhoria é a valorização de bem 

imóvel, decorrente da execução de obra pública. Percebe-se, de imediato, que o critério 

material é constituído da soma de fato lícito com a atuação estatal, sem que se aponte 

relevância entre os referidos fatores. Desse modo, não se pode falar em contribuição se 

apenas se tem o fato lícito, sem atuação estatal; nem se pode excluir da sua hipótese de 

incidência a atuação estatal. Ambos, portanto, coexistem e um não subsiste sem o outro; 

isolado o fato lícito, tem-se, formalmente, imposto; já a atuação estatal, em si mesma, 

constitui hipótese de incidência de taxa. 

Ataliba denomina de circunstância intermediária o fato lícito que conjugado 

à atuação estatal constituiria a base de cálculo do tributo e tal circunstância é que 

ensejaria  o critério dimensível da hipótese de incidência.193 A  circunstância 

intermediária teria o condão de conectar a atuação estatal com o sujeito passivo da 

obrigação tributária. Não se pode, pois, atribuir unicamente à circunstância 

                                                           
192 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro: Curso de Direito Tributário brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 405. 
193 ATALIBA, Geraldo: Hipótese de incidência tributária. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990,  
p. 70.  

 



 111

intermediária a qualidade de perspectiva dimensível da hipótese de incidência da 

contribuição de melhoria, já que a consistência desta resulta do somatório de tal 

circunstância com a atuação estatal. Por se apresentar como fruto de ambos os fatores, a 

perspectiva mensurável deverá constituir-se de um e outro.  

O que permite a exigência da contribuição de melhoria é a valorização  de 

imóvel como conseqüência de obra pública. Assim, é de se concluir que além da 

atuação do Estado, é mister que dela decorra uma conseqüência, qual seja, a valorização 

imobiliária. Diante de tal entendimento, pode-se afirmar que a base de cálculo, como 

critério dimensível da consistência  da hipótese de incidência, não se aterá 

exclusivamente à medição  da valorização positiva do valor do bem imóvel, posto que 

tal valorização se dá em virtude de atividade estatal. Não se pode, portanto, desprezar 

este dado.  Mede-se a valorização, justamente, como fruto da obra pública. E é por isso 

que a atuação  há, obrigatoriamente, de integrar a base imponível. 

É assente que os tributos devem, obrigatoriamente, ser expressão de fatos 

com conteúdo econômico. O critério de aferição desse fato econômico, abstratamente 

previsto na lei, deve ser passível de concretização, alcançada na medida da valorização 

do imóvel por obra pública. Desse modo, admitir-se a tributação diante da não 

valorização de um imóvel, corresponderia  a uma  tributação sobre a não manifestação 

de conteúdo econômico. 

A base de cálculo da contribuição de melhoria é composta, portanto, da 

mais-valia da coisa privada, ocasionada por obra pública. Tem-se, assim, que o 

montante da valorização sempre será o teto do critério mensurador. 

3.2.2 Base de cálculo no plano de aplicação normativa 

Analisada no plano normativo a base de cálculo, cumpre enfatizar a base de 

cálculo no plano da aplicação da lei. Com efeito, o antecedente da regra-matriz de 

incidência tributária versa sobre a previsão de um fato. O conseqüente, por sua vez, 

refere os efeitos  jurídicos que o acontecimento irá propagar, contendo, pois, a relação 

jurídica que se instaura diante da ocorrência do fato descrito no antecedente. 

Acontecido, então, o fato previsto na hipótese, fica o sujeito ativo investido no direito 

público subjetivo de exigir do sujeito passivo a importância a ser exigida. 
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Alberto Xavier alude a duas realidades distintas: a realidade normativa, 

representada pelo tipo legal (a hipótese de incidência) e a realidade factual, representada 

pelo fato concreto (o fato imponível). A base de cálculo seria vista, então, como a 

descrição normativa da realidade sobre a qual se computa o imposto, sendo que na sua 

factualidade concreta. A primeira, na realidade normativa, base de cálculo em abstrato; 

a segunda, na realidade factual, base de cálculo em concreto.194 

Tem-se, assim, a ocorrência de um evento, tal como descrito no antecedente 

da regra de incidência tributária. Segue-se, então, a determinação da importância que 

corresponde à mensuração econômica do fato ocorrido. Para tanto, observar-se-á o 

critério abstrato hipoteticamente previsto pela base de cálculo. Obtém-se, desse modo, a 

base calculada, magnitude concretamente considerada.  A base calculada, sendo 

concreta a mensuração de um fato tributário, exsurge através do lançamento. É a 

Administração que, com observância dos critérios abstratos fixados pela lei investiga 

cada fato tributário e aplica esses critérios ao caso concreto195, salientando-se que ao 

próprio contribuinte também é dada tal atividade nos casos de lançamento por 

homologação. Obtida a base calculada, sobre ela incidirá a alíquota, chegando-se ao 

valor a ser carreado aos cofres públicos. Importante notar que a alíquota, neste estágio, 

não mais será aplicada sobre uma incógnita, mas sobre uma cifra, base calculada, 

permitindo-se, assim, conhecer o quantum devido. 

Impende, por fim, salientar que a base de cálculo, uma vez fixada na lei, não 

vem a sofrer qualquer alteração, ao contrário da base calculada que variará conforme as 

circunstâncias do caso concreto. É exatamente neste sentido que se diz que a base de 

cálculo é imutável. 

A base de cálculo, portanto, pode ser definida como a ordem de grandeza 

que, posta no conseqüente  da norma, será utilizada para mensurar o fato descrito no 

antecedente, possibilitando a quantificação do dever tributário, sua graduação 

proporcional à capacidade contributiva do sujeito passivo, bem como a definição da 

espécie tributária. 
                                                           
194 XAVIER, Alberto: “Imposto Predial e Territorial Urbano: determinação da base de cálculo.” In 
Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 4, n. 13/14, jul-dez, 1980, p.86. 
195 BARRETO, Aires Fernandino: “IPTU – Base de cálculo e base calculada”. In Revista de Direito 
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 3, n.  9/10, jul-dez, 1979, p. 305. 
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3.3 Base de cálculo como critério de  confirmação, infirmação e afirmação do 

critério material do suposto normativo 

É na base de cálculo que se encontram os índices suficientes para a 

identificação do genuíno critério material da hipótese de incidência, na medida em que 

oferecem meios eficientes para se confirmar, infirmar ou afirmar o enunciado da lei. 

Poucos comentários referem-se a tal papel da base de cálculo, havendo quem reconheça 

a função, todavia de forma acanhada e restritiva como Sacha Calmon Navarro Coêlho 

ao aludir à base de cálculo em sua função de confirmação da materialidade da hipótese 

de incidência, contudo de maneira não absoluta.196 

Diante das imperfeições dos textos legais, existem inúmeras razões que 

justificam o exame comparativo entre a medida estipulada como base de cálculo com a 

indicação do critério material, explícito na regra de incidência tributária. A grandeza 

mensuradora haverá de guardar compatibilidade com a materialidade do evento, 

revelando-se como uma característica peculiar ao fato jurídico tributário. Eis a função 

confirmadora, infirmadora e afirmadora da base de cálculo.  

O papel confirmador surge toda vez que houver perfeita sintonia entre o 

padrão de medida e o núcleo do fato dimensionado. Já a função infirmadora emerge 

quando se manifestar incompatibilidade entre a grandeza eleita e o acontecimento que o 

legislador declara na hipótese de incidência. Por fim, o papel afirmador  se revela na 

medida em que ocorra eventual obscuridade na formulação legal, clarificando-se, então, 

o critério material, ou seja, a ação tipo que está sendo avaliada.  

A  interferência decisiva da base de cálculo no âmbito de eficácia do critério 

material revela a sua preponderância, havendo desencontro entre ambos os critérios. A 

base de cálculo, portanto, deve sempre prevalecer quando em confronto com o critério 

material da hipótese de incidência. É por isso que se afirma que cumpre à base de 

                                                           
196 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro: “A base de cálculo dos tributos e demais fatores de quantificação 
da prestação tributária”. In Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 7, n. 25/26, 
out-dez, 1983, p. 128. 
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cálculo infirmar o critério material oferecido no texto, já que poderá ser substituído por 

tal critério quantitativo.197 

Afirma Roque Carrazza que, além da função mensuradora, a base de cálculo 

firma, declara, com solidez, a natureza do avaliado, de modo que, havendo descompasso 

entre a hipótese de incidência e a base de cálculo, o tributo não terá sido corretamente 

instituído, não podendo, pois, ser exigido.198 

Esta característica de preponderância da base de cálculo corrobora o 

entendimento exposto por Becker, conforme já comentado em item anterior, no sentido 

de vislumbrar a base de cálculo como principal aspecto da hipótese de incidência. Desse 

modo, se à base de cálculo é conferida tamanha relevância, poderia se considerar que 

seu papel na determinação da espécie tributária passa  a ser considerado principal. 

 

3.4  Identidade entre bases de cálculo 

A questão da vinculação da base de cálculo com o aspecto material da 

hipótese de incidência termina levando à discussão da possibilidade de semelhanças da 

base de cálculo em espécies tributárias distintas. 

São freqüentes os questionamentos relativos à possibilidade da base de 

cálculo ser privativa deste ou daquele tributo. Cumpre, pois, analisar as possíveis 

identidades de base de cálculo, precisamente no que diz respeito aos impostos com 

outras espécies tributárias, as taxas e as contribuições de melhoria. 

Saliente-se, antes, que a identidade das bases de cálculo de tributos de 

espécies distintas, além de poder revelar vícios de inconstitucionalidade, termina por 

agredir a natureza peculiar de cada espécie, com seus regimes jurídicos distintos. 

 Têm-se, então, três situações distintas quanto à possível identidade com a 

base de cálculo de imposto: a) imposto com imposto; b) imposto com taxa; c) imposto 

com contribuição de melhoria. 

                                                           
197 CARVALHO, Paulo de Barros: Curso de Direito Tributário. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 328. 
198 CARRAZZA, Roque Antônio: ICMS. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 203. 
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Haverá identidade de imposto com imposto, quando o adjunto adnominal do 

critério de mensuração for ínsito ao aspecto material de outro imposto.  Desse modo, se, 

por exemplo, no imposto sobre a propriedade, caso se estabeleça na sua base de cálculo 

o valor da renda, auferida pela propriedade daquele imóvel, correspondente ao aluguel, 

tem-se, aqui, um fator (renda) componente da base de cálculo do imposto sobre a renda 

de competência de outro ente político. Nesse caso, haveria patente vício de 

inconstitucionalidade por invasão de competência.  

Há que se lembrar, contudo, que a própria Constituição Federal permite que 

um imposto possua base de cálculo própria dos impostos constitucionalmente 

repartidos. É o caso do imposto extraordinário de guerra, previsto no art. 154, II da 

Carta Magna que, ao contrário dos impostos resultantes da competência residual da 

União, poderá ter base de cálculo própria das discriminadas na Constituição, diante do 

silêncio do Poder Constituinte. Permite-se, neste caso, a invasão da competência  dos 

Estados e Municípios pela União.199 

Por outro lado, caso o critério dimensível de um imposto seja imanente à 

hipótese de incidência de outro imposto do mesmo ente político, o que caracteriza o bis 

in idem, não há de se falar em inconstitucionalidade por invasão de competências, 

podendo restar configurado o confisco.200 

No caso de identidade do imposto com a taxa, a identidade apenas surgirá se 

o imposto  tiver por base de cálculo o valor da atuação estatal. A referida identidade 

encontra guarida na ordem constitucional. Proíbe, apenas, a Constituição que as taxas 

tenham por base de cálculo a que for própria de impostos, conforme dispõe seu art. 145, 

§ 2º.  Deve ser observado, contudo, que a competência tributária para a imposição das 

taxas decorre da competência material para a atuação estatal. Deste modo, só será 

constitucional o imposto com base de cálculo própria de taxa, caso não haja invasão de 

matéria pertinente a outro ente. Exemplificando, a União não poderá instituir imposto 

tendo como base de cálculo a atuação estatal consubstanciada na coleta de lixo, já que 
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tal atuação é de competência exclusiva dos municípios, face o interesse local, conforme 

art. 30, inciso V, da Constituição. 

Identificam-se as bases de cálculo do imposto com a contribuição de 

melhoria quando o critério de mensuração do imposto for o da valorização imobiliária, 

causada por obra pública. Inversamente, tem-se identidade da base de cálculo da 

contribuição de melhoria com a base de cálculo do imposto, quando for eleita base de 

cálculo consistente apenas no fato lícito valorização do imóvel, sem vinculá-lo, contudo 

à obra pública. No primeiro caso, não se vislumbra inconstitucionalidade, quando a 

instituição do imposto for realizada por quem levou a cabo  a obra pública. Já no 

segundo caso, tem-se que o critério material da hipótese de incidência de tal tributo será 

composto pela valorização do imóvel, independentemente de motivo, o que sugere 

auferimento de renda, tributo de competência privativa da União. Inconstitucional a 

instituição dessa contribuição, quando de autoria dos Estados e Municípios. 

 

3.5 Delimitações da base de cálculo na Constituição Federal 

Tem-se aceito, de maneira pacífica, que a Constituição Federal não cria 

tributos, tarefa esta reservada às leis ordinárias editadas pelos entes competentes.201 Tal 

posicionamento, contudo, deve ser acatado com reservas. A Constituição Federal, na 

medida em que estabeleceu normas de competência tributária, limitando o poder 

impositivo dos entes políticos, terminou por estabelecer os traços característicos dos 

principais tributos. Obtêm-se, a partir da Carta Magna,  os contornos, embora não tão  

nítidos,  da hipótese de incidência, reservada à lei ordinária. 

Souto Maior Borges, citado por Roque Carrazza, entende que, partindo-se 

de uma visão dinâmica do sistema constitucional, verifica-se que o processo de criação, 

de instituição dos tributos, iniciado com a outorga constitucional da competência 

tributária, integra-se, observadas as respectivas competências, com a superveniência das 

leis complementares e ordinárias. O tributo, embora parcialmente estruturado na 
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Constituição, é algo já existente, mesmo que sua estruturação continue postulando 

legislação integrativa.202 

Portanto, informado facialmente, trazendo os traços que lhe são próprios, o 

tributo se perfila na Constituição.203 

Expressamente, apontou a Constituição o critério material  da hipótese de 

incidência, com o qual, e unicamente, poderá o legislador infraconstitucional laborar. 

Por outro lado, é do critério material que se parte, quando da construção dos demais 

aspectos da hipótese de incidência. Encontram-se, pois, na Constituição os limites 

possíveis para a eleição do sujeito passível, bem como contornos exaustivos referentes à 

base de cálculo e à alíquota. Deixando-se de lado os demais aspectos da hipótese de 

incidência, já que indiretamente pertinentes ao presente estudo, concentrar-se-á na base 

de cálculo.  

Observa Vittorio Cassone que a definição e alcance da base de cálculo são 

obtidos pela aplicabilidade das normas constitucionais.204 No mesmo sentido, observa 

Wagner Balera que o texto constitucional deixa expressa diretriz a respeito da 

observância de critérios para a fixação da base de cálculo.205 A Constituição fixa as 

diretrizes obrigatórias quanto aos critérios de mensuração dos fatos tributários e, na 

medida em que estabelece tais lindes, demarca, ainda que implicitamente, o campo das 

incompatibilidades de determinados padrões ou parâmetros em relação a cada tributo. 

As diretrizes estabelecidas pelo Poder Constituinte não se exaurem unicamente nas 

regras de competência tributária. Ao fixar as regras de imunidade em matéria tributária, 

indicaram-se  critérios negativos  de mensuração.    

As competências resultam, pois, do feixe de limitações que a própria 

Constituição estatui. Não existe, anteriormente às regras de competência, uma 

atribuição legislativa plena que, por obra de ressalvas limitativas, se vai constringindo. 

                                                           
202 CARRAZZA, Roque Antônio: Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 445. 
203 BARRETO, Aires: Base de Cálculo, alíquota e princípios constitucionais. São Paulo: Max Limonad, 
1998, p. 34. 
204 CASSONE, Vittorio: “A base de cálculo dos tributos”. In MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.): 
Caderno de Pesquisas Tributárias -  Base de Cálculo. São Paulo: Resenha Tributária, n. 7, 1982, p. 475. 
205 BALERA, Wagner: “A base de cálculo dos tributos”. In MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.): 
Caderno de Pesquisas Tributárias -  Base de Cálculo. São Paulo: Resenha Tributária, n. 7, 1982, p. 356. 
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Os preceitos constitucionais são postos de uma só vez, de tal modo que as faculdades e 

limitações  outorgadas surgem a um só tempo, entrelaçando-se e interpenetrando-se, 

sem que se atenda a qualquer ordem cronológica.206 

A base de cálculo, de seu lado, apenas poderá ser construída  observadas as 

diretrizes constitucionais, não apenas aquelas previstas nas regras de competência, mas, 

também, as dispostas nas normas imunizantes. 

Ao legislador infraconstitucional não é conferida a oportunidade de 

estabelecer critério dimensível estranho ao arquétipo desenhado na Carta Magna, 

encontrando-se, pois, limitado pelas disposições constitucionais. As balizas que pautam 

a tarefa de construção da base de cálculo estão contidas na Constituição, ainda que 

implicitamente.207 

A Constituição, ao descrever o fato hipotético, que acontecendo no mundo 

real, dá nascimento à obrigação tributária, já traz erigidos os contornos da base de 

cálculo. A conexão lógica entre a base de cálculo e o critério material deixará de existir, 

na medida em que se insiram na base de cálculo fatores outros não abrangidos pelo 

critério material, resultando numa deformação lógica da regra-matriz do tributo. Na 

medida em que a base de cálculo afasta-se do critério material disposto na regra de 

competência, em razão de sua preponderância na definição da natureza jurídica do 

tributo, termina por revelar espécie tributária distinta, o que leva à ofensa da repartição 

constitucional de competência estabelecida pelo Poder Constituinte originário, além de 

atingir  direitos fundamentais do contribuinte previstos em regras que limitam o poder 

de tributar.  

3.6 Lei complementar e normas gerais de direito tributário: fixação da base de 

cálculo 

O desenho da regra-matriz de incidência tributária disposto nas regras 

constitucionais de competência não pode ser por lei complementar  restringido, sob 

pena de afronta ao Princípio Federativo, nem pode ser ampliado, sob pena de violação 
                                                           
206 CARVALHO, Paulo de Barros: Curso de Direito Tributário. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 224. 
207 BARRETO, Aires: Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. São Paulo: Max Limonad, 
1998, p. 52. 
 



 119

dos limites impostos na Carta Magna à imposição tributária. A lei complementar há de 

limitar-se a explicitar apenas o conteúdo daquilo que está delimitado na Constituição. 

Dispõe a Constituição Federal no art. 146 que à lei complementar está 

reservada a competência para dispor sobre conflitos de competências, em matéria 

tributária,  entre as entidades tributantes, regular as limitações constitucionais ao poder 

de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (incisos I, II e 

III). Aqui, abre o constituinte  três alíneas no inciso III e, numa tentativa de 

esclarecimento, proclama que, além das normas gerais propriamente ditas, a lei 

complementar estaria habilitada a regular com especificidade: a) a definição dos tributos 

e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, 

a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, crédito, 

prescrição e decadência tributários. 

Tem-se demonstrado, diante da referida disposição constitucional, uma 

preocupação com o Princípio Federativo, o Princípio da Autonomia dos Municípios, 

bem como com o Princípio da Isonomia das pessoas políticas de direito constitucional 

interno. A questão está em saber se a interpretação literal do art. 146, na medida em que 

tal disposição confere ao legislador complementar um rol de competência 

aparentemente ilimitada em matéria de  normas gerais de direito tributário, coaduna-se 

com os referidos princípios, pilares do ordenamento jurídico. Tal problemática tem sido 

constantemente discutida, havendo quem invoque uma interpretação sistemática da 

aludida disposição, o que, advirta-se, já se defendia quando da vigência da Constituição 

de 1967, a qual continha dispositivo de idêntico teor normativo.208  

Efetivamente, uma interpretação literal, apegada que é à leitura pura e 

simples do arranjo textual do preceptivo, leva à inferência de que a lei complementar 

manifestaria três distintas funções: a) emitir normas gerais  de direito tributário; b) 

dispor sobre conflitos de competência; e c) regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar.  

Por outro lado, invoca-se, no caso, uma interpretação desapegada 

unicamente à feição gramatical do texto, privilegiando o trabalho exegético, que o 
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analise em confronto com as diretrizes pilares do ordenamento jurídico, levando a cabo, 

portanto, um exame sistemático que pretenda ser coerente e harmônico com o todo. 

Diante desse contexto sistemático, se poderia depreender o seguinte: 1º) à lei 

complementar cabe a única função de ser o veículo introdutório das normas gerais de 

direito tributário; 2º) as normas gerais, por sua vez, ficariam delimitadas a duas únicas 

destinações: a) dispor sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes; e b) 

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 3º) as normas gerais teriam 

um alcance jurídico determinado, elidindo uma abrangência prejudicial aos postulados 

constitucionais relativos ao Princípio Federativo e ao Princípio da Autonomia dos 

Municípios. 

Aduziu Souto Maior Borges que à Lei Complementar competiria dispor 

sobre conflitos de competência e limitações constitucionais ao poder de tributar, funções 

estas fundamentais, porquanto são instrumentos de preservação da estrutura do sistema. 

No que tange ao estabelecimento de normas gerais, afirmou Souto Maior que tal função 

poderia causar sérios problemas de execução constitucional.209  

Intenta-se, assim, afastar a interpretação que confere à lei complementar a 

produção indiscriminada de regras jurídicas que terminassem por invadir as 

competências outorgadas aos Estados-Membros, ainda que sob a forma de normas 

gerais, ofendendo-se o Princípio Federativo, constitucionalmente previsto, o qual se 

fundamenta na autonomia recíproca entre União e Estados. Ao mesmo tempo, busca-se 

a preservação das prerrogativas constitucionais de que gozam os Municípios, de modo a 

evitar o esvaziamento do princípio que lhes assegura autonomia. Prestigiar o 

entendimento de que a lei complementar abrangeria vasta matéria da legislação 

tributária, ao prevalecer uma interpretação estritamente literal, terminaria por subverter 

a ordem constitucional instaurada com a Carta Magna de 1988.  

Cumpre, todavia, verificar que os questionamentos levantados em torno do 

disposto no art. 146 da Constituição limitam-se, unicamente, a reprimir uma provável 

ofensa aos princípios relativos à harmonia e igualdade entre os entes políticos. Há de se 

verificar, entretanto, as implicações advindas diretamente ao contribuinte, diante de uma 

                                                           
209 BORGES, José Souto Maior: “Competência Tributária dos Estados e Municípios”. In Revista de 
Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 13, jan-mar, 1989, n. 47, p. 141. 
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atribuição ilimitada, em matéria tributária, ao legislador complementar, principalmente 

no que se tange à base de cálculo.  

Parte-se, inicialmente, do entendimento de que o Poder Constituinte, pleno 

de cuidados, demorou-se ao explicitar as faixas de competência tributária da União, 

Estados e Municípios. Na medida em que estipulou as delimitações materiais, com o 

objetivo de estabelecer uma harmonia entre os entes políticos, previu o Poder 

Constituinte as balizas inafastáveis do poder de tributar de cada ente, ou seja, até que 

ponto se poderia ingressar na esfera particular atingindo o patrimônio do cidadão. Em 

outras palavras, a preocupação do Poder Constituinte não se restringiu, apenas, à 

entrega equilibrada de matérias tributáveis à União, Estados e Municípios. Intentou, 

também, com tais regras de competência, estabelecer limites ao poder tributário de cada 

político, individualmente considerado, de modo a evitar arbitrariedades sobre o 

patrimônio privado. 

Diante do trato detalhista do Constituinte, resta  averiguar se teria o mesmo 

laborado em vão ao conferir ao legislador complementar competência para estabelecer 

normas gerais em matéria tributária, especificamente, no que se refere à base de cálculo 

dos impostos discriminados na Lei Maior, conforme dispõe seu art. 146. 

Poderia entender-se, partindo-se da já referida interpretação literal, que o 

legislador complementar estaria livre para fixar a base de cálculo dos impostos previstos 

na Constituição, de acordo com sua própria vontade, matéria esta que teria sido 

conferida pelo Poder Constituinte para ser exercitada em toda sua plenitude. Tal 

entendimento, contudo, não se coaduna com o teor das regras de competência, as quais, 

ainda que implicitamente, delimitam a base de cálculo praticável, restringindo a atuação 

do legislador complementar. 

Diante do exposto, pergunta-se, então, qual seria o papel a ser cumprido 

pelas normas gerais de direito tributário, veiculadas por lei complementar? Pode ser  

invocada para solucionar tal questionamento a opinião que vislumbra na lei 

complementar unicamente a função de estabelecer normas gerais em matéria tributária 

que disponham sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes, bem como 
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para regular as limitações constitucionais ao Poder de Tributar210, embora tal 

entendimento preocupe-se apenas  com os Princípios  Federativo e da Autonomia 

Municipal, não se referindo aos direitos individuais dos contribuintes. 

Desse modo, ao legislador complementar seria lícito dispor sobre a base de 

cálculo, unicamente, no pressuposto de que o faça para dispor sobre conflitos de 

competência ou para regular as limitações constitucionais do poder de tributar. Fora 

desses casos, apenas poderá a lei complementar explicitar o que na Constituição 

encontra-se subentendido, sem nada acrescer ou retirar. Como assevera Sacha Calmon 

Navarro Coelho, o fundamento de validez das normas gerais de Direito Tributário é a 

própria Constituição Federal.211 

Contrariando o entendimento acima exposto, entende-se que a tese restritiva 

da lei complementar, relativamente às normas gerais em matéria tributária, não 

prosperou.212 No mesmo sentido, Ives Gandra Martins salienta que a Constituição de 

1988 eliminou, de vez, as dúvidas que pairavam sobre o espectro de atuação da lei 

complementar, já que a concepção da tríplice função da lei complementar foi 

expressamente contemplada em seu artigo 146.213 

É possível a terceira função da lei complementar, relacionada ao 

estabelecimento de normas gerais, desde que se atenha à exata previsão constitucional. 

Na lição de Luciano Amaro, como a disciplina do “geral” já consta na Constituição, o 

que faz a lei complementar é, obedecido o quadro constitucional, aumentar o grau de 

detalhamento dos modelos de tributação criados na Constituição Federal. Assim, a 

Constituição desenha o perfil dos tributos e a lei complementar adensa os traços 

gerais.214 

Cabe, pois, ao legislador complementar, a singela função de estabelecer a 

base de cálculo já delimitada na Constituição e, se ousar ser original, poderá acabar 
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ultrapassando as barreiras constitucionais, terminando por assistir inerte à derrocada do 

ato produzido, fulminado pelo vício de inconstitucionalidade. 

A cláusula que estabelece normas gerais, voltadas à definição dos tributos, 

suas espécies, bem como, em relação aos impostos próprios, à definição dos respectivos 

fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, por si, não abriga o entendimento de 

que a legislação complementar poderá interferir em previsões constitucionais 

especificamente voltadas para a regulação dessas matérias, alterando-as, 

indiscriminadamente, quanto ao seu conteúdo.215 

Nesse contexto, não há como se aceitar a exegese meramente literal do art. 

146 da Constituição Federal para se admitir que o Congresso Nacional possa, a título de 

dispor sobre normas gerais de direito tributário, redefinir o que foi exaustivamente 

delimitado pelo Constituinte no próprio texto constitucional como é o caso da definição 

de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na 

Constituição, da definição dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes.  

Assevera Clélio Chiesa que o art. 146 da Constituição não pode ser 

interpretado literalmente, para que o exegeta não venha a se deparar com um obstáculo 

intransponível, consistente na impossibilidade de compatibilizá-lo com as demais 

diretrizes tributárias contempladas pelo texto constitucional. Não haveria, assim, como 

compatibilizar a faculdade concedida ao Congresso Nacional no art. 146 da 

Constituição, para a definição por lei complementar dos fatos geradores e as bases de 

cálculo dos impostos com as próprias normas contidas no texto constitucional que já 

definem expressamente os fatos geradores dos impostos e os limites das bases de 

cálculo, vedando-se ao legislador infraconstitucional redefini-los.216 

O constituinte não criou preceitos antagônicos que se anulariam. Não se 

pode conceber, desse modo, que o constituinte  tenha preocupado-se tanto em estruturar, 

de forma detalhada, as balizas fundamentais do sistema tributário para, depois, colocar 

                                                           
215 BATALHA, Célio de Freitas: “Lei complementar em matéria tributária” In  Revista de Direito 
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216 CHIESA, Clélio: “ICMS incidente na aquisição de bens ou mercadorias importadas do exterior e 
contratação de serviços no exterior – inovações introduzidas pela EC 33/2001”  In ROCHA, Valdir de 
Oliveira (Coord.): O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, p. 26. 
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tudo por terra, conferindo ao legislador infraconstitucional a possibilidade de refazer 

tudo aquilo que cuidadosamente disciplinou no próprio texto constitucional, como a 

definição dos fatos geradores e a possível configuração das bases de cálculo. 
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IV. BASE DE CÁLCULO DO ICMS 

 

4.1 Base de cálculo do ICMS na Constituição Federal 

Já foi dito que a base de cálculo tem exercido importante papel na 

identificação da natureza do tributo, sendo utilizada, inclusive como instrumento para a 

distinção das espécies tributárias.  

A base de cálculo, como medida abstrata do fato hipoteticamente previsto, 

tem que ter a mesma natureza econômica desse fato, sob pena de desnaturá-lo. Anota 

Dino Jarach que é característica do imposto, especialmente daqueles que representam os 

mais importantes modelos impositivos, a quase identidade entre os fatos imponíveis e  a 

base imponível.217 No caso do ICMS, a base de cálculo há de medir a operação 

mercantil ou a prestação de serviço que constitui o fato ao qual a ordem jurídica atribui 

o efeito de fazer gerar a obrigação tributária respectiva. 

A base de cálculo desse imposto não pode se afastar do aspecto material da 

regra-matriz de incidência constitucionalmente desenhada, ou seja, deve restringir-se ao 

comportamento traçado pela Constituição: realizar operações relativas à circulação de 

mercadorias ou realizar prestações de serviços de transporte interestadual ou 

intermunicipal ou de comunicações. Percebe-se que, embora a Lei Maior não tenha 

apontado explicitamente a base de cálculo do ICMS, delimitou-a, efetivamente, na 

medida em que  esboçou seu aspecto material do qual não pode o legislador se afastar. 

Sendo assim, o descompasso da base de cálculo do ICMS com seu constitucional 

aspecto material manifesta uma irreversível inconstitucionalidade, resultando numa 

afronta a direito fundamental do contribuinte como o Princípio da Segurança Jurídica e 

o da Capacidade Contributiva. 

Desse modo, o legislador infraconstitucional, ao erigir a perspectiva 

dimensível da regra de incidência tributária, deve fazê-lo de acordo com o arquétipo 
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desenhado na Constituição.218 No que tange ao ICMS, o texto constitucional é expresso 

e inequívoco em estabelecer que tal imposto é um tributo sobre operações e prestação de 

serviços específicos. Não constitui, pois, um imposto sobre mercadorias, nem sobre 

circulação, nem sobre transporte ou comunicação, mas sobre operações e prestações. Há 

de se levar em consideração, portanto, o valor da operação ou do serviço 

correspondente. A atribuição de uma base de cálculo ao ICMS, divorciada de tal valor, 

redunda em criação de imposto diverso, ao arrepio das normas constitucionais vigentes. 

Ao comentar sobre o antigo ICM observou Antônio Carlos Picolo que a 

operação a que se refere o texto constitucional é uma operação jurídica, como sinônimo 

de negócio jurídico. Daí o legislador infraconstitucional não poder escolher outra base 

imponível a não ser o valor da operação que, implicitamente, está determinado a nível 

constitucional.219 

  

4.2 Base de cálculo do ICMS na LC nº 87/96 

Como já visto, a lei complementar, destinada a definir, nas palavras do 

legislador constituinte, a base de cálculo dos tributos traçados na Constituição, apenas 

atuará constitucionalmente se encontrar seu fundamento na materialidade do desenho de 

cada tributo pela própria Carta Magna prevista.  

A Lei complementar 87/96, entretanto, estabeleceu uma base de cálculo 

composta, inserindo, aleatoriamente, portanto sem qualquer fundamento, elementos 

extrínsecos ao valor do negócio jurídico tributado, preterindo uma base de cálculo 

singularmente constituída pelo valor do ato mercantil ou da prestação dos serviços 

tributáveis pelo ICMS, o que se apresentaria como constitucionalmente correto. Preferiu 

o legislador infraconstitucional atropelar o mecanismo decorrente da regra-matriz de 

incidência, introduzida pelo constituinte originário, ao combinar com o valor do negócio 

jurídico estipulado entre as partes contratantes, outras parcelas. Assim, na sistemática da 

LC 87/96, concorrem para a formação da base imponível, além do valor da operação ou 
                                                           
218 BARRETO, Aires Fernandino: “IPTU – Base de cálculo e base calculada”. In Revista de Direito 
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 3, n. 9/10, jul-dez, 1979, p. 305. 
219 PICOLO, Antônio Carlos: “Base imponível do ICM – Despesas de Transporte”. In Revista de Direito 
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 7, n. 21/22, jul/dez, 1982, p. 118. 
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da prestação de serviço, as parcelas previstas em  seu parágrafo primeiro. Dispõe a 

referida lei complementar: 

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor 

da operação; 

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo 

mercadoria e serviço; 

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, o preço do serviço; 

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12; 

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a; 

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da 

alínea b; 

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:  

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, 

observado o disposto no art. 14; 

b) imposto de importação;  

c) imposto sobre produtos industrializados; 

d) imposto sobre operações de câmbio; 

e) quaisquer despesas aduaneiras;  

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, 

acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização; 

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor 

dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas 

cobradas ou debitadas ao adquirente; 

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que 

decorrer a entrada; 

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação no Estado de 

origem. 

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto: 

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera 

indicação para fins de controle;  
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II - o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem 

como descontos concedidos sob condição; 

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua 

conta e ordem e seja cobrado em separado. 

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a 

produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de 

ambos os impostos. 

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da 

aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, 

sobre o valor ali previsto. 

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 

Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 

matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 

mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de 

contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, 

a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.” 

Desse modo, nos termos da LC 87/96, art. 13, inciso I, para as operações 

com mercadorias, tem-se como base imponível o valor da operação na saída de 

mercadoria do estabelecimento do contribuinte, mesmo que para estabelecimento de sua 

propriedade, bem como o valor da operação na saída resultante de transmissão de 

mercadorias depositadas em armazém geral ou em depósito fechado, e, ainda, o valor da 

transação na transmissão de mercadoria quando não houver transitado pelo 

estabelecimento do contribuinte.  

Atente-se para o fato que o legislador infraconstitucional, nos termos do 

referido dispositivo, pretende tributar a simples saída física de mercadoria de um 

estabelecimento do contribuinte para outro também de sua propriedade, desvirtuando o 
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aspecto material do ICMS, narrado na Constituição, consubstanciado no ato jurídico de 

operação de circulação de mercadoria, o qual pressupõe, evidentemente, a transmissão 

da propriedade do bem.  

O valor da operação constituirá também base de cálculo em se tratando de 

transação interestadual de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados do 

petróleo e energia elétrica, ressaltando-se que, neste caso, a incidência é monofásica. 

Dando continuidade à fixação da base de cálculo do ICMS, a LC 87/96, 

estabelece que, no que atine ao fornecimento de alimentação e bebidas, a base de 

cálculo consubstancia-se no valor total da operação que inclui o valor da mercadoria, 

bem como do serviço de fornecimento, de acordo com o art. 13, inciso II. Quanto ao 

fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, a base de cálculo 

corresponderá ao valor da operação, caso os serviços não estejam compreendidos na 

competência do Município. Em sendo o contrário, a base de cálculo será constituída 

pelo preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, nos termos do art. 13, inciso 

IV, alínea a e b. Adverte Ives Gandra que tal disposição não autoriza os Estados a exigir 

o tributo sobre uma prestação de serviços desconectada do fornecimento de 

mercadorias, pelo simples fato de tais serviços não estarem compreendidos na 

competência municipal, não tendo os Estados uma competência residual em matéria de 

serviços.220 

Preço corrente é, geralmente, o praticado no lugar da celebração do negócio 

jurídico. Objetiva-se com esta regra dificultar sonegação fiscal, já que o contribuinte, 

numa manobra evasiva, poderá superfaturar o preço da prestação do serviço e, ao 

mesmo tempo, sobrefaturar os valores das mercadorias, tendo em vista a economia de 

tributos que iria lograr com a incidência da alíquota do ICMS sobre uma base de cálculo 

menor, elevando a base de cálculo do ISS, Imposto sobre Serviços, cuja alíquota é 

inferior. Deve-se garantir, todavia, o direito do contribuinte ao contraditório, podendo, 

ainda, comprovar que o valor da operação realizada foi, de fato, inferior ao preço 

corrente. 

                                                           
220 MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de: “ICMS. Exegese do art. 
155, II, § 2º, IX, b, da Constituição Federal (Fornecimento de Mercadorias com Prestação de Serviços não 
compreendidos na Competência Tributárias dos Municípios)”. In Revista Dialética de Direito Tributário. 
São Paulo: Dialética, n. 100, janeiro, 2004, p. 19. 
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Quanto à prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação, a base de cálculo será o preço do serviço, conforme prescreve o inciso 

III do citado artigo. Todavia, se a utilização do serviço pelo contribuinte tiver seu início 

em outro Estado, não estando vinculada à operação ou prestação subseqüente, será 

considerada na base de cálculo o valor da prestação no Estado de origem (inciso XIII). 

Caso não haja valor determinado para o preço do serviço, dispõe o art. 16 da LC 87/96 

que se tomará em consideração o seu valor corrente, entendendo-se aqui existir a 

cobrança de um valor, embora não especificamente determinado. Não se deve 

considerar serviço com preço indeterminado aquele meramente gratuito, o qual estaria 

completamente fora do campo de incidência do ICMS que, por sua própria configuração 

constitucional,  pressupõe a onerosidade do serviço.  

Ao menos, no que tange ao serviço gratuito de comunicação, na categoria de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, o Poder Constituinte derivado, nos termos da 

Emenda nº 42/2003, deixou suficientemente claro a não incidência do ICMS, havendo 

inserido a alínea d, no inciso X, § 2º, do art. 155 da Constituição, afastando sua 

cobrança  “nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita”. 

A base de cálculo relativa à importação de mercadorias é a que mais causa 

polêmicas, o que justifica seu tratamento, mais adiante, em item próprio. Dispõe o art. 

13, inciso V, que a base de cálculo corresponderá à soma das parcelas referentes ao 

valor da mercadoria, do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, do Imposto sobre operações de câmbio, bem como de qualquer outro 

tributo, inclusive taxas e contribuições, acrescentando-se, ainda, o valor das despesas 

aduaneiras.  

 

4.3 Parcelas integrantes da base de cálculo do ICMS na LC 87/96 

De acordo com a regra-matriz do ICMS, constitucionalmente fixada na regra 

de competência prevista no art. 155, inciso III, a base de cálculo de tal exação, como já 

mencionado, deve corresponder ao valor da operação ou prestação do serviço. Nesse 

sentido, andou bem a LC 87/96, ao dispor sobre a base de cálculo do ICMS em seus 
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incisos. O legislador, todavia, achou por bem inovar no que tange à composição da base 

de cálculo, acrescentando-lhe parcelas outras sem qualquer pertinência com o aspecto 

material do modelo previsto na regra constitucional de competência.  

Entendeu o legislador complementar estar compreendida na competência que 

lhe foi atribuída para dispor sobre a base de cálculo, também, aquela  de, a seu alvitre, 

estabelecer outros elementos que viessem a compor a base imponível, isso fazendo, 

contudo, sem maiores critérios, ao arrepio de uma análise sistemática a nível 

constitucional, olvidando verificar se tal inclusão seria ou não inconstitucional. 

Assim, dispõe o § 1º do art. 13: 

“§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V 

do caput deste artigo: 

I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera 

indicação para fins de controle. 

II – o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias  pagas, recebidas ou debitadas, 

bem como descontos concedidos sob condição; 

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua 

conta e ordem e seja cobrado em separado.” 

Esta complexidade da base de cálculo do ICMS, analisando-se o direito 

comparado, apresenta-se destoante da composição da base de cálculo de tributos 

também incidentes sobre o consumo, não obstante suas particularidades. No 

ordenamento tributário português, anota Vítor António Duarte Faveiro que o IVA 

(Imposto sobre o Valor Acrescentado) tem como objeto real de incidência a entrega de 

bens e a prestação de serviços, fazendo-se seu cálculo, em cada operação, apenas sobre 

o preço ou valor da operação em concreto.221 

                                                           
221 FAVEIRO, Vítor António Duarte: Noções fundamentais de Direito Fiscal Português. Coimbra: 
Coimbra, v. 1, 1984, p. 668. 
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Anota Dino Jarach que, no ordenamento argentino, conforme o art. 6º da Lei 

11.683, a base imponível do IVA corresponde ao preço “neto” (preço líquido), 

composto pelo preço da mercadoria propriamente dita com os seguintes valores: (1) dos 

serviços prestados juntamente com a operação gravada ou como conseqüência da 

mesma e (2) dos gastos financeiros. Não integram o preço “neto” gravado, além dos 

descontos e similares, o valor do mesmo IVA e os valores dos tributos que tenham 

como fato imponível a mesma operação gravada pelo IVA.222 

4.3.1 Base de cálculo “por dentro” do ICMS 

A Lei Complementar 87/96 inseriu na base de cálculo do ICMS o seu 

próprio valor, tendo incluído grandeza completamente alheia ao aspecto material da 

hipótese de incidência, o que desvirtuou sua regra-matriz de incidência, 

constitucionalmente elaborada, configurando o “cálculo por dentro” do ICMS. O 

referido diploma legal subverteu a Constituição, na medida em que estipulou que a base 

de cálculo do ICMS seria formada, inclusive, pelo montante do próprio imposto. 

Dispôs: 

“art. 13................................................ 

§ 1º . Integra a base de cálculo do imposto: 

I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera 

indicação para fins de controle.” 

Uma simples análise histórica revela que, desde a sua instituição, ainda 

como ICM, o imposto devia ser calculado adicionando-se o seu valor ao total dos 

produtos e serviços, num mecanismo denominado "cobrança por dentro". Infelizmente, 

toda a discussão nos últimos anos sobre a reforma tributária passou ao largo desta 

delicada questão. Muito se discutiu sobre as diversas características do ICMS, contudo, 

contra a cobrança "por dentro" do ICMS, nem uma voz se levantou.  

A origem do esdrúxulo “cálculo por dentro” pode ajudar a entender esta 

omissão. Esta forma de cálculo foi incluída para elevar camufladamente o valor do 
                                                           
222 JARACH, Dino: Finanzas Públicas y Derecho Tributário. 3ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003, 
p. 839. 
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tributo, no momento da criação dos impostos sobre o valor adicionado (IVA), após a 

Segunda Guerra, na Europa, já que  estavam sendo eliminados os antigos tributos 

lançados sobre a totalidade do valor de cada operação. A nova sistemática, inédita, 

acabava com a tributação superposta, mas, por outro lado, acarretava impactos 

negativos no volume das receitas. Por essa razão, em todos os estados europeus, os 

IVAs foram implantados com a cobrança "por dentro". Sendo que, com o tempo, 

verificou-se que o dispositivo era desnecessário e apenas servia para aumentar a carga 

tributária, além de confundir a administração do imposto. Após, os IVAs europeus 

começaram a ser cobrados com exclusão do imposto da base de cálculo ("por fora"). 

Infelizmente, no Brasil, ainda permanece a forma de cálculo copiada da 

Europa. E, para  este adormecimento da sociedade, contribui o fato de que, como o 

ICMS é um tributo  indireto, a visibilidade do problema está mascarada, pois os agentes 

que recolhem o tributo não são diretamente impactados financeiramente, já que o 

repassam aos usuários finais. 

A questão do cálculo "por dentro" do ICMS é antiga, sendo certo que, já  na 

vigência da Constituição de 1967, existia a determinação de que o montante do ICM 

deveria integrar sua própria base de cálculo, conforme dispunha o § 7º, artigo 2º, do 

Decreto - lei nº 406/68, assim redigido: 

“§ 7° - O montante do Imposto de circulação de mercadorias integra a base 

de cálculo a que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera indicação 

para fins de controle.” 

Observa Ives Gandra Martins  que, tanto à luz do D.L. 406/68, como da Lei 

Complementar 87/96, a forma de incidência do ICMS é idêntica. A LC 87/96 apenas 

copiou o que era explícito no texto anterior.223 O "cálculo por dentro" consubstancia, 

assim, norma infraconstitucional que prevê a inclusão do montante do imposto na base 

de cálculo do ICMS. 

                                                           
223 MARTINS, Ives Gandra da Silva: “Breves considerações sobre aspectos relativos ao ICMS 
introduzidos pela EC n° 33/2001”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.): ICMS e a EC 33. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 119. 
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A sistemática do cálculo “por dentro” do ICMS pode ser esclarecida. Caso 

uma empresa realize operação de circulação de mercadoria, cujo custo somado ao lucro 

almejado importou em R$ 60,00, para calcular o imposto devido, terá que estimar o 

valor final da mercadoria já acrescido do referido tributo. Observe-se que a alíquota 

correspondente do ICMS não incidirá sobre a base de cálculo “custo + lucro”, que 

traduz o correto valor da operação, mas, sim, sobre tal soma, acrescida, ainda, do 

imposto a pagar. Dessa forma, o contribuinte terá que partir para a realização de uma 

operação matemática com o fito de obter a importância final da mercadoria, tendo 

incluso o valor do imposto devido que na sistemática do ICMS é sempre repassada ao 

adquirente. 

In casu, considerando o real valor da operação, resultante do somatório do 

custo com o lucro desejado, R$ 60,00, o contribuinte partirá da seguinte equação em 

que “i” corresponde ao imposto devido e “t” o valor final da mercadoria que se quer 

determinar, utilizando-se a alíquota em geral aplicada pelos Estados: 

 60 + i  = t 

 i = t . 17% 

Resolvendo-se tal equação chega-se ao valor final da mercadoria que 

corresponderá a R$ 72,20, já tendo imbutido o valor do imposto devido que importou 

em R$ 12,27. Perceba-se que se a alíquota de 17% incidisse, como se era de esperar por 

ser correto, apenas sobre o valor da operação resultante da soma do custo com o lucro, 

R$ 60,00, o imposto devido importaria em R$ 10,20. O referido cálculo revela que a 

alíquota praticada na operação, ao invés de corresponder ao percentual legalmente 

fixado, importou no montante de 20.45%. Daí a referência, tão comum de se ver, às 

denominações alíquota real e alíquota nominal, correspondendo esta ao percentual que 

se dá notícia ao contribuinte através dos diplomas legais e aquela ao percentual a que se 

chega com a realização do cálculo “por dentro” do ICMS.  Verifiquem-se os seguintes 

exemplos de alíquotas nominais correspondentes às alíquotas reais do ICMS mais 

aplicadas.  

 



 135

        Alíquotas Nominais       Alíquotas Reais 

              7%         7,52% 

             12%       13,63% 

              17%       20,48% 

              18%       21,95% 

              25%       33,33% 

Quando na compra de um televisor, por exemplo, se o preço for de R$ 

300,00 e na nota fiscal constar o ICMS de R$ 51,00 (17% x R$ 300,00), o valor líquido 

da mercadoria será de R$ 249,00. O imposto deveria ser calculado sobre o valor da 

venda e assim seria de R$ 42,36. Portanto, essa "mágica" implica uma cobrança de 

ICMS por uma alíquota real de 20,48%, ou seja, uma cobrança excessiva de 3,48%. 

É de se observar que o próprio cálculo do ICMS "por dentro" impede ou, 

pelo menos, torna mais difícil que o cidadão comum, consumidor final, fique, ele sim, 

"por dentro" de quanto está pagando efetivamente de imposto. Tal engodo não se 

coaduna com o espírito da Constituição de privilegiar o esclarecimento dos 

consumidores (contribuintes) a respeito dos impostos que incidem sobre as mercadorias 

e serviços (art. 150, § 5º, CF), determinado ao legislador a tomada de providências para 

tanto. 

Em síntese, de todo o exposto, o que resulta para o contribuinte é o 

pagamento de um imposto calculado sobre uma base composta pelo mesmo valor do 

imposto devido. A referida majoração de alíquotas operada pelo cálculo “por dentro” do 

ICMS manifesta evidente desrespeito ao Princípio da Segurança Jurídica o qual pauta a 

atividade legislativa, coibindo atos legislativos capciosos, que possuem o condão de 

enganar o contribuinte. Ao legislador não é dado o uso de artifícios ardilosos que 

iludam o contribuinte.   

É de se perceber, ainda, que a elevação de alíquota decorrente do cálculo 

“por dentro” do ICMS pode ultrapassar os seus limites máximos fixados pelo Senado 

Federal mediante resolução, conforme sua competência constitucionalmente atribuída 

no art. 155, §2º, incisos IV e V, o que vem a corroborar a tese de inconstitucionalidade 
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do mencionado cálculo, que desvirtua o direito do contribuinte de apenas ser tributado 

conforme parâmetros fundados na Constituição Federal. 

Como visto, a inconstitucional modificação na base de cálculo do tributo 

desenhado pela Constituição Federal acarreta um aumento da carga tributária, o que 

despe de legitimidade a atividade legislativa que se funde no disposto na referida 

legislação complementar. 

Assinala Vitório Cassone que o art. 13, § 12, I, da LC n° 87/96 diz que o 

montante do ICMS integra a própria base de cálculo, todavia a regra-matriz 

constitucional direciona para uma base de cálculo “por fora”. Melhor seria, afirma, que 

a LC n° 87/96 tivesse excluído da base de cálculo esse critério, fazendo-o incidir “por 

fora”, já que facilitaria o cálculo e a própria  operacionalidade  desse imposto, dando, 

ainda, um passo à frente na aproximação em relação à tributação dos demais países 

integrantes do Mercosul (que possuem um só IVA contra três impostos no Brasil: IPI, 

ICMS, ISS). Isto facilitaria a integração desse bloco regional nesse aspecto.224 

A Lei Complementar 87/96, ao determinar a inserção do próprio tributo na 

base de cálculo do imposto, terminou por afrontar a Constituição, posto que se afastou 

dos ditames relativos ao aspecto material na mesma previstos. Deu margem o referido 

dispositivo legal a que os Estados efetuem a cobrança de imposto sobre o imposto a 

pagar, o que, definitivamente, caracteriza bis in idem, algo completamente alheio ao 

sistema do Direito positivo brasileiro.  

A base de cálculo, como já visto, exerce um papel primordial na 

determinação da natureza jurídica do tributo, na medida em que corrobora, juntamente 

com a  materialidade, para fixação do gênero do tributo e sua inserção em  espécies. 

Tem-se, assim, que a indevida inclusão de seu próprio montante na base de cálculo 

institui um novo tipo tributário não previsto na Constituição. Vê-se afrontado, assim, o 

Princípio da Competência Tributária que atribui aos entes políticos o poder de instituir 

apenas os tributos previstos na Constituição Federal.  

                                                           
224 CASSONE, Vittorio: Comentários ao CTN. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 433. 
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Já ficou, também, suficientemente assentado que a base de cálculo constitui 

índice seguro para identificar o genuíno critério material da hipótese, ofertando 

instrumento sólido e eficiente para confirmar, infirmar ou afirmar o critério material.225 

Desse modo, como a base de cálculo termina por, obrigatoriamente, infirmar o critério 

material, admitindo-se que a base de cálculo do ICMS será integrada por seu próprio 

valor, tem-se que o critério material resultaria duplo: realizar operações 

mercantis/prestações de serviços e pagar tributo. 

Se o valor da base de cálculo é o valor da operação de circulação de 

mercadoria ou o da prestação dos serviços (tributados pelos Estados) mais o próprio 

ICMS, quem pagar com esteio em tal previsão estará pagando ICMS por ter realizado a 

operação ou prestado o serviço e por ter pago ICMS. Argumenta, contudo, Marcelo 

Viana Salomão que pagar tributo não pode ser “fato gerador” de outro tributo, e muito 

menos o valor do tributo pago, base de cálculo de outro tributo,226 

José Eduardo Soares de Melo, analisando questão análoga, asseverou que 

inexiste respaldo jurídico para considerar o valor de  tributos no cálculo do ICMS, uma 

vez que esse tributo só poderia ser calculado sobre o valor da operação mercantil, 

compreendido como tal, exclusivamente, o preço da mercadoria, sendo inadimissível a 

agregação de valores que não se traduzem no pacto comercial.227  O raciocínio é o 

mesmo para o cálculo “por dentro”, vez que a modificação da base de cálculo pode 

implicar até a alteração da natureza jurídica do tributo. 

Cabe ainda observar que a inserção de elementos extrínsecos ao valor da 

operação mercantil ou ao valor da prestação dos serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação na base de cálculo do ICMS constitui ofensa ao 

Princípio da Capacidade Contributiva,228 posto elevar o valor da base de cálculo acima 

do real valor do negócio jurídico efetivamente praticado pelo contribuinte, sem que haja 

uma proporção lógica com o ato que revela o signo presuntivo de riqueza levado em 

consideração pelo Poder Constituinte originário.  

                                                           
225 CARVALHO, Paulo de Barros: Curso de Direito Tributário. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 
324/325. 
226 SALOMÃO, Marcelo Viana: “O ICMS na importação após a Emenda Constitucional nº  33/2001”. In  
ROCHA, Valdir de Oliveira  (Coord.):  O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, p. 165. 
227 MELO, José Eduardo Soares de: ICMS: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Dialética, 2003, p. 195. 
228 CARRAZZA, Roque Antônio: ICMS. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 211. 
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Por outro lado, é de se vislumbrar uma dose de aceitação pacífica da parte do 

contribuinte. Tal conformismo se explica pela própria sistemática do ICMS, imposto 

criado para repercutir, não arcando com o ônus tributário o contribuinte legal, mas, sim, 

o consumidor final que suporta toda a carga do imposto embutida no valor final da 

mercadoria ou do serviço tomado. Não é por outra razão que o consumidor final, 

contribuinte de fato, deixa de se insurgir contra o inconstitucional cálculo do ICMS “por 

dentro”, senão pela dificuldade que tem de se armar  contra o fisco, posto que, nesse 

caso, sequer atuou como sujeito na obrigação tributária prevista no conseqüente da 

regra-matriz de incidência tributária.  

Todavia, como cerca de 45% da arrecadação do imposto é proveniente dos 

setores de comunicações, de energia e de combustíveis (denominados de “blue-chips 

tributárias”, numa adaptação do jargão das bolsas de valores), nos últimos anos houve 

uma grande movimentação por parte de consumidores de serviços públicos com o 

objetivo de reparar perdas financeiras decorrentes da cobrança indevida do ICMS por 

parte das concessionárias de energia elétrica e telefonia.   

Questiona-se, ainda, a respeito da legitimidade do consumidor para se opor 

ao fisco em Juízo contra a cobrança do imposto “por dentro”. As Fazendas dos Estados 

não consideram, de uma maneira geral, o consumidor final como parte legítima para 

propor ação que vise reduzir ou alterar a cobrança do ICMS sobre as tarifas. Segundo o 

Fisco Estadual, o consumidor é parte ilegítima por ser apenas contribuinte de fato, 

motivo esse que o impediria de tomar parte na relação jurídico-tributária.  

Pode-se argumentar, em sentido contrário, já que, mesmo não sendo 

contribuinte de direito, o consumidor final é quem arca com o ônus do ICMS, 

suportando a carga tributária, devendo ser admitida a possibilidade de ambos os 

contribuintes, de fato e de direito,  postularem na Justiça em face das Fazendas Públicas. 

Em socorro a tal posicionamento, poderia se alegar que estará legitimado o autor de 

uma ação, quando for possível titular do interesse pretendido,229 decorrendo o interesse 

de agir de uma situação de fato tal que o autor, sem a declaração judicial da vontade 

                                                           
229 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
v. 1, 2002 p. 56. 
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concreta da lei, sofreria um dano injusto, apresentado-se a declaração judicial como o 

meio necessário de evitá-lo.230 

Nega-se, entretanto, ao contribuinte de fato, o direito de postular em juízo 

contra a cobrança de tributo indevido. Assentou-se o entendimento de que apenas o 

contribuinte de direito, aquele apontado pela lei como sujeito passivo, sendo o único em 

relação jurídica com o Estado, mesmo não suportando o ônus financeiro do gravame 

fiscal, é que teria legitimidade para estar em juízo. Assim sendo, afastada estaria a 

legitimidade do contribuinte de fato. 

Além disso, o Código Tributário Nacional afasta a legitimidade do 

contribuinte de direito para todos os casos, na medida em que estabelece alguns 

obstáculos para o exercício do direito de restituição, conforme dispõe o art. 166, 

segundo o qual “a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência 

do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido 

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente 

autorizado a recebê-la”. Tal norma aplica-se ao ICMS, cujo ônus, por sua própria 

construção jurídica, transfere-se ao consumidor final. 

Note-se que, ao estabelecer tais condições, o CTN, praticamente esgotou as 

possibilidades de repetição do tributo pago indevidamente, já que as comprovações 

exigidas (não transferência do encargo e autorização do contribuinte de fato), na prática, 

são de difícil produção, constituindo-se, utilizando as palavras de Sacha Calmon, prova 

“diabólica”,231 já que a transferência do imposto está sujeita a inúmeras vicissitudes 

econômicas e financeiras, como bem alertou Baleeiro.232 

Não se pode esquecer, todavia, que, em se tratando de ICMS, nem sempre o 

contribuinte de direito transpassa o valor do débito tributário para o preço da mercadoria 

a ser praticado na operação posterior. Em outras palavras, o fenômeno da repercussão 

jurídica não se verifica em todas as operações oneradas pelo ICMS. Em muitas 

                                                           
230 CHIOVENDA, Giuseppe: Instituições de Processo Civil. 3ª ed.  Campinas: Bookseller, v. 1, 2002, p. 
226. 
231 COÊLHO, Sacha Calmo Navarro: Curso de Direito Tributário brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 709. 
232 BALEEIRO, Aliomar: Direito Tributário brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 
11ª ed Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 566. 
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situações, o contribuinte de direito não realiza operações posteriores que lhe 

possibilitam repassar o ônus tributário. Tal se dá, por exemplo, em todas as operações 

em que o contribuinte de jure é o próprio consumidor final. 

Nos casos da tributação sobre a energia elétrica, como se verá mais adiante, 

em tópico específico, o consumidor final é o contribuinte real da operação, arcando com 

o encargo tributário referente à operação realizada, o qual é recolhido posteriormente 

aos cofres públicos pela distribuidora. Desse modo, pode-se defender que, in casu, o 

consumidor final, como contribuinte que é, teria legitimidade para postular a repetição 

do tributo pago indevidamente. Saliente-se que o mesmo raciocínio pode ser utilizado 

para o trato do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicações, apresentando-se 

o consumidor final como o próprio contribuinte de direito que tem o imposto debitado 

em sua fatura de consumo a ser posteriormente recolhido pela concessionária respectiva. 

Da mesma forma, nas incidências do ICMS sobre a importação, quase 

sempre, o consumidor final é o próprio contribuinte de direito e, agora, ainda mais, em 

razão da EC 33/2001 que estendeu tal incidência sobre a importação de quaisquer bens, 

independentemente da destinação eleita e ainda que realizada por pessoa física. Não há 

que se falar, pois, em necessária repercussão nas importações que nem sempre se 

destinam a posteriores operações mercantis. 

Percebe-se que o contribuinte de direito, nas situações apontadas, pode vir a 

arcar ele próprio com o ônus financeiro do tributo. Neste caso, terá ampla legitimidade 

para postular em Juízo, já que prescinde da prova da não repercussão ou de qualquer 

tipo de autorização.  

Por outro lado, não havendo, ainda, pagamento, ao contribuinte de direito é 

assegurado o direito de eximir-se do pagamento do valor indevido através da própria 

sistemática do ICMS que labora com os chamados lançamentos por homologação, nos 

quais o próprio contribuinte realiza a tarefa de calcular o valor do imposto, estando 

sujeito, apenas, a uma posterior verificação da Administração Tributária. Ao calcular o 

valor do imposto devido, caberia ao contribuinte tomar como base de cálculo apenas 

aquela correspondente a uma medida do aspecto material da hipótese de incidência 

tributária, a operação mercantil ou a prestação do serviço de transporte transmunicipal 
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ou de comunicações, deixando de fora do cálculo do tributo qualquer outra grandeza em 

dissonância com o perfil trazido pelo Poder Constituinte originário.  

As tentativas de se corrigir o problema sempre esbarraram em dificuldades 

relacionadas com os valores indevidos do ICMS já recolhidos pelos contribuintes, os 

quais teriam  que tomar a penosa via da repetição.  Contudo, o mecanismo de 

compensação do próprio ICMS permite aos contribuintes a opção pelo creditamento em 

operações futuras dos valores pagos indevidamente, utilizando seu crédito para com o 

fisco de modo imediato e eficaz. 

Geraldo Ataliba e Cléber Giardino, em parecer inédito citado por Aroldo 

Gomes de Mattos, proclamaram a inconstitucionalidade do cálculo”por dentro” do 

antigo ICM introduzido pelo DL 406/68. Alegaram que, por esta sistemática, acabou tal 

decreto-lei introduzindo a figura  conhecida em ciência das finanças como de “imposto 

por dentro”. Fez, destarte, do ICM, um tributo arquitetado consoante estrutura diferente 

da que prevalece para o IPI (imposto “por fora”), provocando anormal alargamento  da 

dimensão do próprio valor da operação (do preço), fazendo com que esse montante  se 

consubstancie em cifra superior à que normalmente se teria, não fosse o singular 

artifício engendrado pela lei. Destarte, tem-se o que se poderia propriamente designar 

como valor fiscal da operação tributada pelo ICM, diverso, todavia, do seu valor 

mercantil.233 

Aroldo Gomes de Mattos, por sua vez,  sustenta que a questão é de mera 

técnica no cálculo do tributo, sendo indiferente o cálculo do ICMS “por dentro”, com 

uma alíquota menor, ou “por fora”, com uma alíquota maior, já que o resultado será 

exatamente o mesmo, devendo o STF, desapegado de determinados e inúteis 

formalismos, manter a atual sistemática.234  

No tocante à matéria em discussão, a jurisprudência tem-se demonstrado 

acorde com a constitucionalidade do cálculo “por dentro”,235 entendimento, este, que 

parece já estar consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujo 

                                                           
233 MATTOS, Aroldo Gomes: ICMS – Comentários à LC 87/96. São Paulo: Dialética, 1997, p. 117. 
234 MATTOS, Aroldo Gomes: ICMS – Comentários à LC 87/96. São Paulo: Dialética, 1997, p. 117. 
235 Nesse sentido: TJSP, 7ª Câmara de Direito Público, AC nº 140.251-5/5-00, Rel. Des. Torres de 
Carvalho, DOE de 31.01.03. 
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entendimento é no sentido de que, no universo monetário tributado pelo ICMS está 

inclusa a carga fiscal que onera o preço da mercadoria posta à disposição comercial.236 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decidiu em sede de controle 

difuso de constitucionalidade, que a inserção na base de cálculo do ICMS do montante 

do próprio imposto não ofende o princípio constitucional da Não-cumulatividade. Com 

base nesse entendimento, a Corte Maior reputou constitucional a Lei Complementar 

87/96, no que se refere ao cálculo “por dentro” do ICMS. Deu o Supremo Tribunal 

Federal um golpe mortal na regra-matriz de incidência do ICMS prevista na 

Constituição, mas não o suficiente para abalá-la por completo. Há que se manter a 

esperança de uma futura mudança no posicionamento da Corte Maior. 

Com base no estabelecido na LC 87/96, segundo o qual o montante do 

próprio ICMS integra a sua própria base de cálculo, o STF, mantendo acórdão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, afastou a pretensão de contribuinte que 

pretendia excluir da base de cálculo do ICMS o próprio valor do tributo devido. No 

julgamento do recurso extraordinário, RE 212.209-2 RS, ficou assentado no Supremo 

Tribunal Federal que o ora criticado cálculo “por dentro” não configuraria ofensa ao 

Princípio da Não-cumulatividade, previsto no art. 155, §2º, inciso I. Conforme ementa a 

seguir transcrita: 

“Constitucional. Tributário. Base de cálculo do ICMS: inclusão no valor da 

operação ou da prestação de serviço somado ao próprio tributo. Constitucionalidade. 

Recurso desprovido.”237  

Alguns questionamentos relevantes foram levantados sobre o tema em pauta. 

Primeiramente, cumpre mencionar o posicionamento do ministro relator, Min. Marco 

Aurélio, que se insurgiu contra o ICMS “por dentro”,  tendo entendido que a LC 87/96, 

ao exigir que o contribuinte pague imposto sobre imposto, violou os princípios 

constitucionais da capacidade econômica, da razoabilidade, da não-cumulatividade e da 

legalidade. O entendimento da relatoria, contudo, constituiu voto vencido.  

                                                           
236 STJ, 1ª Turma, REsp. nº 86.653-SP, Rel. Min. José Delgado, DOU de 20.05.96. 
237 STF, Pleno, RE nº 212.209-2/RS,  Rel. Min Marco Aurélio, DOU de 14.02.03. 
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Entre outros entendimentos manifestados, merece destaque, para fim de 

comentário, o entendimento do Ministro Nelson Jobim, no sentido da 

constitucionalidade do cálculo “por dentro” do ICMS, referindo-se ao mesmo como 

produto de uma “prática de mercado”.  

Percebe-se que o teor da discussão levantada perante a Corte Maior centrou-

se, precisamente, na análise do Princípio da Não-cumulatividade. De fato, a técnica do 

cálculo “por dentro” do ICMS não atinge o referido princípio constitucional, em que 

pesem entendimentos contrários, como o defendido por Roque Carrazza.238 O próprio 

mecanismo da compensação de créditos e débitos tributários se encarrega de fazer com 

que o ônus fiscal, ainda que exarcerbado em razão do cálculo “por dentro”, seja sempre 

abatido na operação posterior. Portanto, sempre que o contribuinte do ICMS transfira a  

mercadoria para outro contribuinte, poderá lançar mão da compensação e abater no 

cálculo do imposto, todo o valor do tributo pago na operação anterior. 

Apesar do decidido pelo STF, cumpre ponderar que, se a lei 

infraconstitucional determina que se deve agregar à base de cálculo do ICMS o valor do 

próprio imposto,  evidente que estará criando um novo tipo de base, aumentando a 

alíquota aplicável e, conseqüentemente, o valor do tributo a pagar. 

Numa manobra legislativa, na tentativa de constitucionalizar o cálculo “por 

dentro” do ICMS, acrescentando a alínea “i” ao inciso XII, do §2º, art. 155, a Emenda 

Constitucional nº 33/01 outorgou competência à lei complementar para “fixar a base de 

cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também, na importação do 

exterior do bem, mercadoria ou serviço”, como se a mera inserção na Constituição de 

algo já viciado, fosse o bastante  para sanar o mal.   

Assinala Clélio Chiesa  que o Poder Constituinte derivado não poderia ter 

alterado a Constituição para o fim de impor que o valor do próprio imposto integre a sua 

base de cálculo, pois ofendeu, primordialmente, o Princípio da Capacidade Contributiva 

e o que veda a sobreposição de bases tributáveis, na medida em que admitiu a cobrança 

de imposto sobre imposto. O Constituinte de 1988 vedou a instituição de imposto novo 

cumulativo ou que tenha o mesmo “fato gerador” e base de cálculo de outros já 

                                                           
238 CARRAZZA, Roque Antônio: ICMS. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 215. 
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discriminados na Constituição, sendo certo que tal regra deve ser aplicada com maior 

razão no caso da instituição de imposto sobre imposto.239 

Pode-se afirmar que a alteração introduzida pelo Poder Constituinte derivado 

atingiu o Princípio da Capacidade Contributiva e o Princípio da Segurança Jurídica, na 

medida em que alargou a base de cálculo do imposto em descompasso com o fato signo 

presuntivo de riqueza eleito pelo Constituinte originário, instaurando uma tributação 

alheia às regras de competência inicialmente previstas. Afrontando tais pilares erigidos 

como direitos fundamentais pelo Poder Constituinte originário, terminou o Poder 

Constituinte derivado afrontando “cláusula pétrea”, incorrendo, portanto, em 

inconstitucionalidade.  

Até há pouco tempo, na maioria dos Estados, o cálculo “por dentro” era 

adotado apenas para as operações no mercado interno. Ante as queixas da indústria 

local, prejudicada com a vantagem concedida aos produtos importados, o governo 

passado resolveu corrigir a falta de isonomia. Mas, em vez de igualar a forma de 

cobrança no mercado interno à adotada aos produtos importados, preferiu alterar a 

Constituição para determinar que, nas importações, o valor do imposto passasse a ser 

calculado da mesma forma que nas operações no mercado interno, em que o valor do 

próprio imposto integra sua base de cálculo. Na prática, aumentou o ICMS das 

importações e gerou um aumento na arrecadação dos Estados. Tudo em nome do 

atendimento a um pleito dos próprios contribuintes! 

Passar a cobrar o imposto "por fora" resultaria em significativa perda de 

arrecadação e, quanto a isso, não vale a pena iludir-se, posto que os Governos não 

abrem mão de receitas já conquistadas. A Fazenda Pública, com o cálculo “por dentro”, 

aufere enriquecimento ilícito ao cumprir leis manifestamente inconstitucionais, exigindo 

dos contribuintes valores injustos e saciando-se indevidamente às custas dos mesmos. 

Esta sistemática de cálculo faz lembrar o período em que se originou o ICM- 

os primeiros anos do regime militar. Passados mais de quinze anos da redemocratização, 

pode estar chegando a hora de aperfeiçoar o principal imposto sobre o consumo, 

                                                           
239 CHIESA, Clélio: “EC 33 – dois novos impostos rotulados de ICMS”. In Revista Dialética de Direito 
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corrigindo distorções que afetam os registros contábeis das empresas e a consciência 

fiscal da sociedade. 

4.3.2 Seguro 

O seguro referido pela Lei Complementar 87/96, no art. 13, § 1º, inciso II, 

corresponde ao valor do prêmio pago em virtude do seguro do transporte da mercadoria, 

do estabelecimento do contribuinte, até o destinatário.  

Há que se distinguir no presente caso a configuração de duas transações 

jurídicas, dais quais decorrem duas relações jurídicas. Numa  transação, tem-se a 

relação existente entre o vendedor e o comprador, cujo objeto é a mercadoria. Noutra 

aparece relação jurídica diversa desta, tendo como partícipes ou o comprador ou o 

vendedor num dos pólos e, no outro, o segurador. Se a contratação do seguro é levada a 

cabo pelo comprador diante de sua livre vontade de contratar, o valor do prêmio não 

integra a base de cálculo, já que tal contrato é celebrado em momento posterior ao da 

operação mercantil. 

Mesmo que a transação jurídica do seguro seja da iniciativa do vendedor, é 

de se notar, entretanto, que na pessoa deste (industrial, comerciante ou produtor) não se 

confunde a pessoa do segurador, já que os atos jurídicos que praticam são distintos e 

não se misturam. Verifica-se que o vendedor não pode ser ao mesmo tempo o 

segurador. Requerem-se para tais atos paralelos pessoas jurídicas diferentes, havendo, 

portanto, relações jurídicas distintas e autônomas. Não se argumente que o segurador e 

o vendedor podem ser do mesmo grupo, posto que continuam a manter, conforme o 

Direito Comercial, personalidades individualizadas, além do que o regime jurídico do 

ICMS consagra o Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos. 

Hugo de Brito Machado entende, no entanto, que, se o vendedor é quem 

contrata com a seguradora, não tendo o comprador a oportunidade de escolher o 

segurador, nem de discutir as condições do seguro, seria evidente sua inclusão no valor 

da operação relativa à circulação da mercadoria.240 
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Não prevalece, todavia, o entendimento exposto. Por serem distintas e 

autônomas as relações, encerrando prestações que não se confundem, o valor referente 

ao prêmio do seguro figura como elemento extrínseco ao valor da operação mercantil, 

não guardando qualquer correspondência com o aspecto material da regra-matriz de 

incidência do ICMS desenhada na Constituição. Inconstitucional, portanto sua inclusão 

na base de cálculo do imposto. É de se notar que a transação consubstanciada no 

contrato de seguro constitui fato imponível do imposto sobre operações financeiras, 

IOF, de competência da União Federal, não cabendo ao Estado tributar fato estranho a 

sua alçada de competência. Aroldo Gomes de Mattos corrobora o entendimento, 

aduzindo que, por ser de competência da União a instituição de imposto sobre as 

operações de seguro, não poderia o valor do prêmio integrar a base de cálculo do ICMS, 

como parcela autônoma, sob pena de configurar bitributação.241 

Embora inconstitucional, ainda que se admita a integração na base de cálculo 

do ICMS do valor do seguro, entende-se que tal valor deverá vir destacado do preço da 

mercadoria,  em outras palavras, a cobrança do seguro deverá ser realizada 

separadamente da importância devida pela mercadoria. Caso contrário, entende-se que 

no preço da mercadoria já está embutido o valor do seguro, não sendo possível a 

cobrança de um valor a mais. Nesse caso, ou o próprio vendedor garante a entrega 

regular da mercadoria, cobrando um acréscimo pelo risco que assume em virtude do 

transporte, ou ele próprio contrata o seguro, passando a assumir perante o comprador a 

responsabilidade direta pelo risco do transporte, não havendo qualquer relação jurídica 

entre o segurador e o adquirente. 

4.3.3 Juros 

Há que se distinguir as várias espécies de juros que podem figurar quando de 

uma operação mercantil. Primeiramente, têm-se os juros decorrentes de uma venda a 

prazo em que o vendedor confere ao comprador um prazo maior para o pagamento. 

Todavia, para compensar o tempo em que se priva de dispor do valor correspondente à 

mercadoria, estabelece um plus que embute na mercadoria a título de juros. Nesse caso, 

a base de cálculo do ICMS corresponderá ao preço da mercadoria, no qual já estarão 

embutidos os juros. Observe-se que, em geral, o preço da mercadoria é definido tendo 
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em vista a forma de pagamento escolhida pelo comprador. A mercadoria, assim, será 

mais barata, se menor o prazo do pagamento e terá seu valor elevado, no caso de um 

vencimento mais distante.  

O mesmo raciocínio pode ser aplicado na correção monetária do valor da 

venda. Caso a venda da mercadoria seja realizada a prazo, o vendedor pode estipular 

uma correção monetária do seu valor, podendo, desde já, embuti-la no valor da operação 

mercantil. Em sendo assim, a base de cálculo equivalerá ao preço da mercadoria 

acrescida do montante correspondente à correção, ou seja, o quantum atingido no 

momento da saída da mercadoria do estabelecimento. Se o vendedor, ao invés de logo 

somar a correção com o valor da mercadoria, optar por corrigi-lo quando do pagamento, 

a base de cálculo do imposto não poderá levar em consideração tal acréscimo, posto 

incidir em momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento. 

O Supremo Tribunal Federal, todavia, se pronunciou no sentido da 

desconsideração da correção monetária, em vendas para entrega futura, na base de 

cálculo do ICMS, sob o fundamento de que a atualização do negócio jurídico na data da 

saída da mercadoria do estabelecimento, além de alimentar a cultura inflacionária, 

resulta em indevido acréscimo ao total da operação, porque não querido pelas partes, 

impondo o figurino constitucional, como base de cálculo, o montante da operação 

relativa à circulação de mercadoria, à quantia recebida pelo devedor.242  

Há que se entender, entretanto, que a aplicação da correção monetária sobre 

a base de cálculo, critério adotado na transação para não desvalorizar o capital 

empregado pelo comerciante, não implica majoração do tributo, mas, sim, sua 

adequação à desvalorização da moeda. Parece equivocado, desse modo, o entendimento 

do Pretório Excelso. 

Por outro lado, têm-se os juros moratórios que são cobrados em virtude de 

atraso no pagamento, extrapolando-se o prazo estipulado. Aqui, os juros constituem 

uma penalidade completamente alheia ao valor da operação mercantil. Incidem apenas 

no caso do comprador-devedor não efetuar o pagamento no prazo previamente fixado. 

                                                           
242 STF, Pleno, RE nº 210.876-6-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DOU de 08.00.02. Em sentido contrário, 
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Evento, portanto, posterior à venda mercantil, não interferindo, assim, na composição da 

base de cálculo.  

No direito comparado, equiparando-se os impostos incidentes sobre o 

consumo, no tocante à composição da base de cálculo do IVA, observa Piera Filippi que 

esta é constituída, em regra, da soma daquilo que é devido ao credor, conforme a 

condição contratual, não concorrendo à formação da base imponível a soma devida a 

título de interesses moratórios ou de penalidades pelo retardo do pagamento. 243 

Em se tratando do ICMS, o mesmo se dá no caso dos juros cobrados por 

atraso no pagamento em compras efetuadas com cartão de crédito.  Os juros, neste caso, 

não devem integrar a base de cálculo do imposto, já que não decorrem da operação 

mercantil. Decorrem, sim, de fato posterior.244 Sendo a compra efetuada mediante 

cartão de crédito, tais juros são devidos à administradora do cartão que financia a 

compra paga a destempo.  

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se pronunciou no 

sentido de que os encargos financeiros relativos ao financiamento do preço nas compras 

feitas por meio de cartão de crédito, não devem ser consideradas no cálculo do ICMS, 

constituindo a compra e venda e o financiamento negócios jurídicos distintos245, 

havendo, inclusive, editado a Súmula 237, segundo a qual “nas operações, com cartão 

de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do 

ICMS”.  

Verifica-se, na situação descrita, a existência de três relações com 

fundamento e efeitos perfeitamente distintos e inconfundíveis. A primeira se dá entre a 

administradora de cartões de crédito e o comerciante. A segunda, entre a administradora 

e o comprador, seu cliente.  A terceira, entre comerciante e comprador. 

Conseqüentemente, sobre o valor da operação mercantil há de incidir o ICMS, cuja base 

                                                           
243 FILIPPI, Piera: “L’imposta sul valore aggiunto”. In Trattado di diritto tributário.  Padova: CEDAM, 
v. 4, 1994, p. 238. 
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de cálculo somente poderá ser constituída do preço da mercadoria, preço este 

exatamente o praticado na saída do bem do estabelecimento. Agora, a operação 

financeira celebrada entre o comprador e a administradora, por constituir fato gerador 

do IOF, poderá sofrer a incidência de tal tributo federal. 

Os juros podem decorrer de operação financeira com terceiros, como ocorre 

no caso da alienação fiduciária em garantia, em que se conjuga a operação mercantil 

com a transação financeira. Dois negócios jurídicos autônomos que constituem fato 

gerador de impostos diferentes: a operação mercantil tributada pelo ICMS; o 

empréstimo de dinheiro a juros, pelo IOF.  

Ives Gandra Martins  assevera  que a Constituição declara com suficiente 

clareza que os juros e os seguros não estão na competência impositiva dos Estados, mas 

da União, razão pela qual não poderia a lei complementar relativa ao ICMS atrair tais 

elementos para a sua área de atuação para integrar a base de cálculo do imposto 

estadual, sem qualquer permissão constitucional.246 

Perfilha o mesmo entendimento Américo Lacombe, assinalando que esses 

acréscimos financeiros são eventos que ocorrem posteriormente à incidência do IPI e do 

ICMS, não integrando tais encargos a base de cálculo tanto do tributo estadual como do 

tributo federal.247 

É em sentido idêntico o magistério de Edvaldo Brito, segundo o qual 

somente podem integrar a base de cálculo do ICMS os elementos tipificadores da 

operação mercantil, excluídos, por via de conseqüência, todos aqueles que participem de 

fatos alcançados por outros impostos, como o valor dos juros, alcançados pelo imposto 

sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários (IOF).248 

                                                           
246 MARTINS, Ives Gandra da Silva: “Juros e seguros como base de cálculo do ICMS”. In ROCHA, 
Valdir de Oliveira (coord.): O ICMS, a LC 87/96 e Questões jurídicas atuais. São Paulo: Dialética, 1997, 
p. 176. 
247 LACOMBE, Américo: “Conferências e Debates”. In Revista de Direito Tributário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, a. 15, n. 58, out-dez, 1991, p. 155. 
248 BRITO, Edvaldo: “ Problemas jurídicos atuais do ICMS” In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.): O 
ICMS, a LC 87/96 e Questões jurídicas atuais. São Paulo: Dialética, 1997, p. 105. 
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A solução dessa questão deve partir da exegese vertical do texto maior 

direcionada para as leis hierarquicamente inferiores e não destas para aquele, tendo em 

vista o primado da supremacia constitucional. Ao atribuir competência privativa à 

União para tributar operações financeiras, sejam públicas ou privadas, das quais 

desabrocham os juros em operações a prazo ou financiadas e aos Estados para tributar 

operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços, fez a 

Constituição distinção entre ambas, distinção tal que não pode ser olvidada por lei 

complementar.  Assiste razão ao entendimento que sustenta a inconstitucionalidade da 

LC 87/96 por haver posto no campo de incidência e na base de cálculo do ICMS 

hipótese de privativa e indelegável competência da União.  

4.3.4 O frete e a tributação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal 

Dispôs a alínea b, inciso II, § 1° do artigo 13 da LC 87/96 que o frete, caso o 

transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado 

em separado,  comporá a base de cálculo do ICMS. A inclusão do valor do frete na base 

de cálculo da operação mercantil, contudo, enseja inconstitucionalidade, por constituir 

fator estranho à referida operação. O frete, considerado isoladamente, constitui, sim, 

fato gerador do ICMS incidente sobre operações de serviços de transporte interestadual 

ou intermunicipal.  

Tem-se, assim, na operação com mercadorias em conjunto com um acordo 

de fretamento, a incidência do ICMS sobre o preço do bem, bem como uma incidência 

sobre o valor da prestação do serviço de transporte. Bases de cálculo, portanto, distintas 

e específicas. Os serviços de transporte interestadual e intermunicipal tributáveis pelo 

ICMS, por força do art. 155, III, da Constituição, são aqueles prestados em regime de 

direito privado, abrangendo tanto o deslocamento de pessoas como o de qualquer 

mercadoria (sólido, líquido, gasoso ou simplesmente de conteúdo de energia), bastando 

que seja objeto de contratação autonomamente considerada, contratação esta com 

significação econômica, não incidindo, pois, sobre o serviço de transporte não 

remunerado, face à ausência de base de cálculo para a tributação.  

A base de cálculo, in casu, deve necessariamente guardar referibilidade com 

as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. A Constituição, 
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pois, dá diretriz acerca de tal  base de cálculo: uma medida da prestação do serviço 

realizado que, nos termos do art. 13, II da LC 87/96, é o preço do serviço de transporte 

transmunicipal de passageiros ou de cargas (frete). Tal preço há de ser o realmente 

praticado, afastadas ficções nesta área, obstadas pelo Princípio da Segurança na 

tributação.249 No mesmo sentido, Edvaldo Brito assevera que o frete tributável pelo 

ICMS é aquele que corresponde à remuneração de serviços onerosos de transporte 

interestadual e intermunicipal efetivados pelo agente da operação mercantil.250 

A disposição legal, acima citada, pretende tributar o transporte realizado, 

quando houver, em conjunto, operação mercantil, todavia, não de forma separada, mas 

inserindo-se na base de cálculo da operação o valor do frete. A questão que surge e que, 

provavelmente, motivou o legislador a inserir na base de cálculo da operação mercantil 

o valor do frete, diz respeito ao transporte realizado dentro do município, alheio este à 

incidência do ICMS. O que acontece, em alguns casos, é a ocorrência de práticas 

evasivas, quando o próprio vendedor exerce, ao mesmo tempo, a atividade de 

transportador, mediante o sobrefaturamento da mercadoria, seguida do 

superfaturamento do valor do frete, que, no caso de transporte intramunicipal, sujeita-se 

à incidência do ISS, com alíquota consideravelmente inferior a do ICMS. Visando 

coibir possível sonegação, a Lei Complementar 87/96 previu norma antievasiva 

disciplinando a questão ora discutida. Dispôs: “Art. 17. Quando o valor do frete, 

cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro 

estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, 

exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço 

semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor 

excedente será havido como parte do preço da mercadoria.” 

A referida norma somente faz sentido em se tratando de transporte dentro do 

município, já que, em sendo serviço de transporte transmunicipal, a prestação do serviço 

já está sujeita ao ICMS.251 Presume a lei, neste caso, que o valor excedente do frete foi 

abatido do valor da mercadoria, conseqüentemente, sobrefaturada. O que sobeja do frete 

                                                           
249 CARRAZZA, Roque Antônio: ICMS. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 138. 
250 BRITO, Edvaldo: “ICMS, Imposto de Renda, Contribuições Sociais,  atividades do produtor. 
Incidência sobre dirigentes das OSCIP’s”. In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 93, junho,  2003, p. 100. 
251 MACHADO, Hugo de Brito: Aspectos fundamentais do ICMS. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 1999, p. 89. 
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é, pois, incluído na base de cálculo da operação mercantil. Neste caso, de transporte 

prestado pela mesma pessoa que realiza a operação mercantil, a possibilidade de evasão 

fiscal pode ocorrer, entretanto a aplicação da norma retromencionada apenas poderá 

incidir quando houver indícios plausíveis de que o contribuinte utilizou manobra 

evasiva, assegurada a oportunidade de produzir provas em contrário à presunção do 

fisco.  

Entretanto, por força da alínea b, inciso II, § 1° do artigo 13 da LC 87/96, a 

inclusão do frete na base de cálculo do ICMS na operação mercantil termina sendo 

realizada em todos os casos e não apenas naqueles em que houver presunção de evasão 

fiscal.  A questão de se incluir ou não na base  imponível do tributo estadual o valor do 

frete constitui discussão antiga desde a época do Imposto sobre Vendas e Consignações 

(IVC), tendo sido discutida reiteradas vezes pelos tribunais, ao passo, que a mais alta 

corte do País, para evitar maiores discussões e solucionar o problema, resolveu, na 

ocasião, editar a Súmula 540, segundo a qual “no preço da mercadoria sujeita ao 

Imposto sobre Vendas e Consignações, não se incluem as despesas de frete e carreto. 

Ademais, ainda que se admita a inclusão do valor do frete na base de cálculo 

do ICMS, os valores constantes nas tabelas não constituem, por sua vez, uma presunção 

absoluta, cabendo ao contribuinte, no caso concreto, demonstrar que o frete foi 

realmente cobrado por um valor menor.  

4.3.5 Desconto sob condição 

O desconto sob condição corresponde a um abatimento no preço em razão da 

superveniência de evento futuro e incerto. Tal evento, em geral, corresponde ao 

pagamento do preço em prazo inferior ao estipulado na operação. É incerto, pois 

dependerá da vontade do comprador que poderá optar entre pagar em prazo menor ao 

acordado, conseqüentemente, adquirindo a mercadoria por preço menor, ou pagar no 

vencimento estipulado, pagando a totalidade do preço. Tal desconto poderá acontecer 

ou não e, na dúvida, opta-se pela sua  integração na base de cálculo.  

O mesmo não se dá com o desconto incondicional, o qual se efetiva desde 

logo, sem que se aguarde qualquer tipo de evento. A base de cálculo deve corresponder 

ao valor efetivamente pago na operação. Observe-se que a operação apenas se efetiva 
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após a concessão do desconto. Sendo assim, o abatimento deve ser levado em 

consideração na composição da base de cálculo. A propósito, pondera Hugo de Brito 

Machado que a base do ICMS não é o preço anunciado, ou constante de tabelas. É o 

valor da operação. E este se define no momento em que a operação se concretiza. 

Assim, os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, bem como os dos 

descontos para pagamento à vista, ou de quaisquer outros descontos cuja efetivação não 

fique a depender de evento futuro e incerto, não integram a base de cálculo do ICMS, 

porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre a saída da mercadoria, ou 

serviço tributado.252 

As normas constitucionais sobre competência tributária possuem a dupla 

função de delimitar o exercício do poder de tributar, bem como constituem garantias, 

em favor dos sujeitos passivos, de que a exigência  de qualquer tributo será feita de 

forma proporcional e nos limites da Constituição Federal. Portanto, as regras contidas 

nas leis estaduais que determinam a base de cálculo do ICMS devem estar em acordo 

com o contexto constitucional. Como a base de cálculo deve estar intimamente 

vinculada ao aspecto material desenhado na norma que fixa a competência, tem-se que a 

interpretação da legislação estadual apenas pode conduzir a uma consubstanciação da 

base de cálculo numa grandeza que confirme a materialidade da hipótese de incidência.  

Cumpre verificar, nesse quadro, se o ICMS incide sobre o valor das 

mercadorias bonificadas. As bonificações em mercadorias não alteram o valor da 

operação. A prova é que não são pagas pelos adquirentes. Não são, por outro lado, 

recebidas ou debitadas pelo vendedor. Estão, ainda, vinculadas a um contrato de compra 

e venda, constituindo condição necessária à sua celebração. Percebe-se, então, que as 

bonificações em mercadorias figuram com a mesma natureza e a mesma consistência 

estrutural dos descontos incondicionais, já que, do mesmo modo que estes, reduzem o 

valor do preço-base da mercadoria. 

A base de cálculo do ICMS pode abranger apenas as parcelas que o vendedor 

recebe a título de acréscimo ao preço. O valor das mercadorias bonificadas não é pago 

                                                           
252 MACHADO, Hugo de Brito: “A base de cálculo do ICMS e os juros e descontos” In Temas de Direito 
Tributário II, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 237. 
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pelo cliente/adquirente das mercadorias, não compondo, assim, o valor da operação 

como preço ou qualquer acréscimo a ele.  

A própria Lei Complementar 87/96 excluiu da base de cálculo do ICMS o 

valor das bonificações em mercadorias concedidas. Permite-se o gravame pelo ICMS 

apenas de parcelas que elevam o preço das mercadorias, sendo, efetivamente, recebidas 

pelo vendedor, interferindo, assim, no valor da operação com seu conseqüente aumento. 

Não alterando o efetivo valor da operação, as bonificações concedidas não 

revelam signo presuntivo de riqueza, elemento essencial para a efetivação do Princípio 

da Capacidade Contributiva, posto que seu correspondente valor não se acresce ao 

patrimônio do vendedor.253 A Jurisprudência corrobora o entendimento, posicionando-

se no sentido de que a Constituição estabeleceu, no art. 155, II, a tributação sobre a 

circulação de mercadorias, subentendendo a ocorrência de operação mercantil. Desse 

modo,  a mercadoria dada em bonificação não altera o preço da operação, pelo que não 

orienta a base  tributária.254 

 

4.4 Base de cálculo do ICMS na importação 

4.4.1 Parcelas integrantes da base de cálculo do ICMS na importação 

A Lei Complementar 87/96, ao dispor sobre a base de cálculo do ICMS na 

importação previu: 

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

............................................... 

V – na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas: 

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, 

observado o disposto no art. 14: 

b) imposto de importação; 

                                                           
253 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira: “Notas sobre a base de cálculo do ICMS e do IPI nas operações 
de vendas com bonificação em mercadorias”. In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 47, agosto, 1999, p. 22. 
254 TJMG, 4ª Câmara Cível, AC 168.290-5/00, Rel. Des. Corrêa Martins, DOU de 07.10.00. 
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c) imposto sobre produtos industrializados; 

d) imposto sobre operações de câmbio; 

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;” 

A inclusão de valores outros na base de cálculo do ICMS na importação, que 

não seja o real valor da mercadoria importada, manifesta patente inconstitucionalidade. 

A Lei Complementar 87/96 ampliou indevidamente a base imponível definida na Carta 

Magna. Ao invés de definir o valor do bem ou mercadoria importada, cuja importância 

estaria consignada na guia de importação, a Lei Complementar 87/96 incluiu na base de 

cálculo o valor pago a título de outros tributos e despesas aduaneiras. Eis, manifesto, o 

seu erro. 

Os impostos incidem sobre fatos indicativos de capacidade contributiva, ou 

seja, sobre algum sinal de riqueza, esta, por sua vez, é revelada pelo valor do bem. A 

base de cálculo é o aspecto dimensível do critério material. É por meio dela que se mede 

a materialidade do tributo. No caso do ICMS sobre a importação, trata-se de um 

imposto cuja materialidade é importar bens ou mercadorias para introduzi-las no 

mercado interno, quer como mercadoria, ou bem, devendo ter como única base de 

cálculo possível o valor da mercadoria, pois é ele que expressa, que revela o sinal de 

riqueza a ser tributado. 

Na lição de Eduardo Soares de Melo, inexiste respaldo jurídico para 

considerar, na importação, os tributos no âmbito do ICMS, uma vez que este tributo só 

poderia ser calculado sobre o valor da operação mercantil, compreendido como tal, 

exclusivamente, o preço da mercadoria ou bem importados. É, pois, inadmissível a 

agregação de valores que não se contêm no pacto comercial. Do mesmo modo, os 

demais ônus inerentes à liberação alfandegária seriam elementos estranhos ao preço e, 

por conseqüência, insuscetíveis de serem abrangidos pelo ICMS.255 No mesmo sentido, 

observa Aroldo Gomes de Mattos não se pode intuir que os valores dos tributos 

referidos façam parte da operação mercantil pactuada entre o importador e o exportador, 

não havendo o menor sentido em incluí-los na base de cálculo do ICMS.256 
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O texto da Lei Complementar 87/96 revela antinomia, na medida em que, de 

um lado, fixa o desembaraço aduaneiro como momento da ocorrência do fato gerador 

(art. 12, IX), enquanto que, de outro lado, (art. 13, V) inclui dispêndios que têm 

nascimento neste mesmo instante, como é o caso do Imposto de Importação e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados. O art. 87, inciso I, do Regulamento Aduaneiro 

considera o registro da declaração de importação na repartição alfandegária como o 

momento em que surge o fato gerador do Imposto de Importação. Já o art. 46, inciso I, 

do Código Tributário Nacional, dispõe que o momento em que surge a obrigação 

tributária relativa ao IPI é o do desembaraço aduaneiro. Esta situação normativa revela a 

impossibilidade de computarem-se os apontados impostos no cálculo do ICMS, face à 

concomitância em que surgem os referidos fatos geradores. 

Os demais encargos pertinentes à liberação alfandegária, como é o caso das 

despesas aduaneiras, não apresentam nenhuma conotação com o preço ou valor 

intrínseco  da mercadoria ou bem importado, razão pela qual não podem, também, ser 

passíveis de sujeição ao ICMS. Quanto a tais despesas,  já se discutiu se entre elas 

estaria compreendida a Taxa de Melhoramento dos Portos, bem como as Taxas de 

Armazenagem e Capatazia. Quanto à primeira, o STF já decidiu: esta constitui 

verdadeira taxa257, não se confundindo com as despesas aduaneiras. No que tange à 

Taxas de Armazenamento e Capatazia, já se decidiu por sua exclusão da base de cálculo 

do ICMS.258 

Cabe ponderar, também, a respeito do parágrafo único, art. 14, da Lei 

Complementar 87/96, o qual permite a fixação da base de cálculo pela autoridade 

aduaneira, substituindo o preço declarado. Tal disposição tem, contudo, alcance 

questionável, por não haver segurança e certeza.  A fixação de valor pelo órgão federal 

decorre unicamente do caso do importador haver declarado de modo incorreto os 

valores (superfaturamento ou subfaturamento), legitimando seu arbitramento.259 

É possível, todavia, que o valor estabelecido represente ficção, como é o 

caso, das pautas de valores mínimos e dos preços de referência (art. 94 e 95 do 
                                                           
257 STF, 2ª Turma, RE nº 106.223-MG, Rel. Min. Aldir Passarinho, DOU de 13.09.88. 
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259 MELO, José Eduardo Soares: “O ICMS na importação em face da Constituição Federal e da Lei 
Complementar”. In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 15, dezembro, 1996, 
p. 57. 
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Regulamento Aduaneiro). Deve-se, todavia, permitir ao contribuinte do ICMS impugnar 

a desconsideração do efetivo valor da mercadoria ou bem importado, bem como a 

inadequação dos valores fixados nas pautas. 

4.4.2 Cálculo “por dentro” do ICMS na importação 

A Emenda Constitucional nº 33/2001 introduziu significativas mudanças no 

regime jurídico a ser aplicado ao ICMS na importação. Dispunha a Constituição Federal 

em sua redação originária: 

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

sobre: 

I - ............................... 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal  e de comunicações, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; 

III - .......................................... 

§ 1º .......................................... 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte: 

................................................. 

IX – incidirá também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se 

tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre 

serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;”                 

Com a nova redação introduzida pela Emenda nº 33/2001, alterou-se a 

regra-matriz do ICMS na importação, traçada pelo constituinte originário no inciso IX, 

§ 2º do art. 155. Conforme o novo texto, o ICMS: 

“IX – incidirá também: 

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja 

a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao 
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Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da 

mercadoria, bem ou serviço;” 

Por sua vez, o inciso XII também sofreu alteração, sendo-lhe acrescentado a 

alínea “i”: 

“XII – cabe à lei complementar: 

............................................... 

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 

também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.” 

Diante da alteração trazida pela Emenda nº 33/2001, alguns questionamentos 

foram  levantados: (a) primeiramente, no que tange à possibilidade de os Estados 

tributarem as aquisições de bens e mercadorias ou a contratação de serviços, no exterior, 

realizadas por particulares que não são contribuintes do ICMS; (b) em segundo lugar, 

importa verificar se ao Congresso Nacional poderia se autorizar, por meio de lei 

complementar, a fixação da base de cálculo do ICMS na importação do exterior de bem, 

mercadoria ou serviço e, ainda, (c) se seria constitucional a determinação de que o 

montante do ICMS integre sua própria base de cálculo. Cumpre, enfim, verificar se o 

Poder Constituinte derivado incorreu em inconstitucionalidade ao inserir, na 

Constituição, por meio da EC 33/2001, as modificações referidas. 

De toda a controvérsia gerada após a edição da EC 33/2001, a que mais há 

suscitado controvérsia, relativamente ao ICMS, diz respeito à oneração por tal tributo da 

importação de bem ou mercadoria mesmo que realizada por pessoa física ou jurídica 

que não pratica atos de comércio com habitualidade, conforme a nova redação do art. 

155, inciso IX, § 2º, a, da Constituição Federal.  

Antes da edição da Emenda nº 33/2001, o Supremo Tribunal Federal já havia 

decidido, reiteradas vezes, no sentido da não incidência do ICMS sobre a importação de 

bens por pessoa física. Entre os argumentos levantados pelo STF contra a incidência do 

ICMS na importação realizada por não contribuintes, suscitou-se o Princípio da Não-

Cumulatividade sob a alegação de que apenas o comerciante poderia compensar o que é 
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devido na operação anterior com o montante a ser pago a título de ICMS na operação 

posterior.260 

Anota Marcelo Viana Salomão que, caso se aceitasse tal incidência para não 

contribuintes, ter-se-ia uma indisfarçável violação ao Princípio da Não-cumulatividade, 

configurando-se um tributo com efeito cascata e, além disso, monofásico. Não sendo 

contribuinte de ICMS, a pessoa não tem com o que abater o crédito que teria surgido 

com a importação. Respaldado em jurisprudência do STF, entende que a Emenda 

Constitucional nº 33/2001 é inconstitucional no que diz respeito à pretendida ampliação 

da sujeição passiva, vez que, atingindo não contribuintes, não respeitaria o Princípio da 

Não-cumulatividade, protegido pelas “cláusulas pétreas”.261  

Há quem entenda que a referida emenda não poderia ter modificado a 

Constituição Federal com o propósito de tributar, por meio do ICMS, a pessoa física ou 

jurídica, não contribuinte, que vier a importar bens para uso próprio, tendo em vista que 

o ato de importar já configura hipótese de incidência do imposto de importação, o que 

implicaria a tributação do mesmo fato econômico, concomitantemente, por dois 

impostos, incidência esta vedada, salvo as exceções estabelecidas na Carta de 1988. A 

Constituição assegurou ao contribuinte o direito de não se sujeitar à tributação por meio 

de impostos cumulativos.262  

Gabriel  Lacerda Troianelli registra opinião em contrário, no sentido de 

afastar vício de inconstitucionalidade por não se vislumbrar ofensa a qualquer “cláusula 

pétrea”, de modo a impedir a alteração constitucional levada a cabo pela referida 

emenda , a qual teria introduzido um novo tributo estadual, diverso do ICMS.263  

A despeito das críticas irrogadas ao ICMS na importação, não se pode 

esquecer que o próprio Poder Constituinte originário previu hipóteses de incidência do 
                                                           
260 STF, Pleno, RE nº 203.075-9, Rel. Min. Carlos Velloso, DOU de 29.10.99. No mesmo sentido: RE nº 
191.346-1/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DOU de 20.11.98;  STF, Pleno, RE n° 203.075-9/DF, DOU de 
29.10.1999. 
261 SALOMÃO, Marcelo Viana: “O ICMS na importação após a Emenda Constitucional nº  33/2001”. In  
ROCHA, Valdir de Oliveira  (Coord.):  O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, pp. 153 /160. 
262 CHIESA, Clélio: “ICMS incidente na aquisição de bens ou mercadorias importados do exterior e 
contratação de serviços no exterior – Inovações introduzidas pela EC 33/2001”. In ROCHA, Valdir de 
Oliveira (Coord.): O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, pp. 17/19. 
263 TROIANELLI, Gabriel Lacerda: “A Emenda constitucional n° 33/01 e o ICMS incidente na 
importação de bens”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.): ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 
2002, pp. 82/83. 
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ICMS de caráter monofásico, especialmente pela incorporação dos antigos impostos 

únicos a tal tributo, não se afigurando a incidência monofásica do ICMS na importação 

como algo completamente estranho à sistemática do ICMS. 

O tema incita o debate, contudo cumpre, no presente estudo, analisar apenas 

as implicações trazidas pela Emenda 33/2001, no que atine à base de cálculo do ICMS 

importação. 

Quanto ao âmbito de liberdade do legislador complementar para tratar da 

base de cálculo, alerte-se para as limitações impostas pela Constituição. Já ficou 

assentado que não é dado ao legislador complementar inovar na ordem constitucional 

para o fim de redimensionar os comandos nela contidos, cumprindo-lhe, apenas, 

explicitá-los. Logo, não pode livremente definir a base de cálculo do ICMS-importação, 

ainda que por meio de normas gerais de direito tributário. 

No que tange à determinação de que o ICMS integre a sua própria base de 

cálculo, verifica-se que o Constituinte derivado estendeu o “cálculo por dentro” ao 

ICMS na importação, o que não se dava na sistemática anterior. Demonstrar-se-á 

descabida, todavia, qualquer cobrança do Fisco no sentido de exigir o ICMS, nas 

importações, calculando-se o imposto “por dentro”. 

Antes do advento da Emenda 33/2001, o “cálculo por dentro” do ICMS 

estava previsto na Lei Complementar 87/96, a qual não fazia alusão ao cálculo do ICMS 

na importação. A situação, agora, é diferente. A inclusão na base de cálculo do ICMS na 

importação do montante do próprio imposto passou a ser norma constitucional, inserida 

que foi pelo Poder Constituinte derivado. Resta, então, verificar se tal poder, ao impor a 

obrigatoriedade da inclusão do valor do imposto em sua própria base de cálculo, alterou 

regras que, juridicamente, são consideradas imodificáveis.  

A Emenda nº 33/2001 não poderia ter inserido a alínea i, ao inciso XII, § 2º, 

do art. 155, da Constituição Federal, permitindo que os Estados-membros e Distrito 

Federal incluam na base de cálculo do ICMS na importação o valor do próprio imposto, 

pois, assim fazendo, atingiu direitos e garantias constitucionais que não podem ser 

amesquinhadas por emendas à Constituição. 
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Assinala Clélio Chiesa que a Constituição assegura entre outros direitos e 

garantias considerados fundamentais, o direito de propriedade, bem como estabelece 

que a tributação não pode ter efeito confiscatório, determinando, também, que os 

cidadãos somente podem ser tributados na medida de suas forças econômicas e que não 

pode haver sobreposição de bases tributáveis. Todas essas diretrizes são protegidas 

contra investidas que intentam abolir o alcance de tais direitos e garantias.264  

Diante de tais limitações, não poderia o Poder Constituinte derivado alterar a 

Constituição para permitir a inclusão do valor do próprio imposto na sua base de 

cálculo, pois ofendeu o Princípio da Capacidade Contributiva e o Princípio da 

Segurança Jurídica, na medida em que estipulou uma base de cálculo irrazoável e 

desproporcional em relação ao fato signo presuntivo de riqueza,  com a cobrança de 

imposto sobre imposto. 

Alega-se, entretanto, em favor da inclusão do valor do imposto em sua 

própria base de cálculo, que o vendedor da mercadoria não é tributado por esse tributo, 

sendo vendido o bem importado sem o custo do imposto. O ICMS, portanto, não 

compõe o preço do estabelecimento vendedor que está situado no mercado externo.265 

Em sentido contrário, assevera Marcelo Viana Salomão que, sendo o critério 

material da hipótese de incidência do ICMS na importação a importação de 

mercadorias, a única base de cálculo possível é o valor de tais mercadorias. Assim, a 

Emenda Constitucional nº 33/2001 é inconstitucional por infirmar o aspecto material da 

hipótese de incidência delineada primariamente na Constituição.266 

Ainda que se ultrapasse a questão da inconstitucionalidade da referida 

emenda, faz-se necessária a existência de normas infraconstitucionais que tratem da 

matéria. Nesse sentido,  Hugo de Brito Machado  afirmou que, em face da nova redação 

dada ao art. 155, § 2º, inciso IX, alínea a, da Constituição de 1988, pela Emenda 

                                                           
264 CHIESA, Clélio: “ICMS incidente na aquisição de bens ou mercadorias importados do exterior e 
contratação de serviços no exterior – Inovações introduzidas pela EC 33/2001”. In ROCHA, Valdir de 
Oliveira (Coord.): O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, p. 33. 
265 PEREIRA FILHO, Luiz Alberto; BRASIL JÚNIOR, Vicente: “A inconstitucionalidade do ICMS nas 
importações – análise da EC 33/2001” In Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, a. 10, n. 47, nov-dez, 2002, p. 159. 
266 SALOMÃO, Marcelo Viana: “O ICMS na importação após a Emenda Constitucional nº  33/2001”. In  
ROCHA, Valdir de Oliveira  (Coord.):  O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, p. 165. 
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Constitucional nº 33, resta a regulação em lei complementar e a previsão na lei estadual, 

para que o ICMS possa ser cobrado dos que importem do exterior bens ou mercadorias, 

nos termos previstos na referida emenda.267 Da mesma opinião compartilha Schubert de 

Farias Machado, que entende imprescindível uma lei complementar que venha regular 

os conflitos de competência entre a União Federal e os Estados e estabeleça as normas 

gerais relativas ao ICMS na importação.268 

Tal exigência foi cumprida com a edição da Lei Complementar 114/2002, 

que deu nova redação ao § 1º do art. 13 da Lei Complementar 87/96, determinando que 

a base de cálculo do ICMS na importação, prevista no inciso V de tal artigo, seria 

composta, também, pelo montante do próprio imposto, além do valor correspondente a 

seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como o 

desconto concedido sob condição e o frete: 

“§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V 

do caput deste artigo: 

I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera 

indicação para fins de controle; 

II - o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem 

como descontos concedidos sob condição; 

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua 

conta e ordem e seja cobrado em separado.” 

Observe-se que, mesmo diante da edição da Lei Complementar 114/2002, 

somente poderá surgir a obrigação de pagar ICMS nas importações, após publicada lei 

ordinária estadual que ratifique e preveja a alteração, já procedida pelo legislador 

complementar. Primeiramente, o legislador ordinário estadual, deve dispor sobre a 

fixação da nova base de cálculo do ICMS na importação, acompanhando o disposto na 

legislação complementar, para que se legitime a cobrança com as alterações 

determinadas. Quanto a tal previsão, o Estado de Pernambuco, de seu lado, acrescentou 

                                                           
267 MACHADO, Hugo de Brito: “O ICMS e a EC 33”. In Revista Dialética de Direito Tributário. São 
Paulo: Dialética, n. 80, maio, 2002, p. 44. 
268 MACHADO, Schubert de Farias: “A EC 33 e o ICMS na importação”  In  ROCHA, Valdir de Oliveira  
(Coord.):  O ICMS e a EC 33. São Paulo: Dialética, 2002, p. 219. 
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na referida base de cálculo “quaisquer outros impostos; taxas, contribuições e despesas 

aduaneiras, assim consideradas as importâncias devidas às repartições alfandegárias”, 

conforme a Lei 12.335/2003, art. 6º, V, e.269   

Por outro lado, convém observar que da instituição do “cálculo por dentro” 

nas importações resultará uma majoração do tributo, exigindo-se, conseqüentemente, a 

observância  do Princípio da Anterioridade previsto no art. 150, III, b, da Constituição 

Federal, o qual veda a cobrança de tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. 

Enfim, para encerrar o presente tópico, cumpre demonstrar como restou 

configurado o cálculo do ICMS na importação, diante da modificação introduzida pela 

Emenda 33/2003. Será demonstrado que, em razão do inusitado cálculo “por dentro” do 

ICMS na importação, o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados também terminam por incidir, por seu turno, sobre o montante do 

ICMS, como já ocorre com o IPI nas operações internas que não se enquadram no inciso 

XI do § 2º do art. 155 da Constituição. A inclusão do valor do ICMS na sua própria base 

de cálculo nas importações termina por agravar o fenômeno da superposição de 

incidências, multiplicando a carga tributária. 

Primeiramente, importa verificar que o art. 2º do Decreto-lei nº 37/66, 

compilado no art. 89 do Regulamento Aduaneiro – Decreto nº 91.030/85, dispõe que a 

base de cálculo do Imposto sobre a Importação é o valor aduaneiro, que, em princípio, é 

o valor da transação, acrescido do seguro e do frete – ou seja, o valor CIF, por previsão 

do próprio Regulamento Aduaneiro. Por sua vez, a base de cálculo do Imposto sobre 

Produtos Industrializados é o valor que servir de base de cálculo do Imposto sobre a 

Importação, acrescido deste mesmo imposto, conforme art. 118 do Regulamento do IPI 

– Decreto nº 2637/98. 

Para se chegar à base de cálculo do ICMS, de acordo com a Lei 

Complementar 87/96, sabe-se  que serão computados o valor da mercadoria, constante 

dos documentos de importação, acrescido do Imposto sobre a Importação e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados, do Imposto sobre Operações de Câmbio e demais 
                                                           
269 PERNAMBUCO. Lei 12.335 de 24 de janeiro de 2003.  Diário Oficial do Estado de Pernambuco, de 
24.01.2003. 
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despesas com seguro e frete. Incide, pois, o ICMS sobre o valor CIF, acrescido, dentre 

outros, do II e do IPI. 

Como, em virtude do cálculo “por dentro”, o valor do ICMS deve ser 

incluído em sua própria base de cálculo, ou seja, já vem embutido no preço da 

mercadoria, pode-se afirmar que o imposto estadual deve ser incluído no valor CIF, que 

será reajustado para esses fins.270 O valor do imposto estadual passa, assim, a integrar o 

valor da operação. Reajustando-se o valor CIF, a  toda evidência, conseqüentemente, 

procede-se ao reajuste do Imposto sobre a Importação e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados. 

Exemplificando, diante do valor declarado de R$ 1.000,00 da mercadoria, 

considerando uma alíquota de 12% de II, de 15% de IPI e de 18% de ICMS, a base de 

cálculo será reajustada de acordo com a seguinte fórmula: 

                      1       x       1.000 

      1 – [0,18 x (1+0,12) x (1+0,15)] 

Valor CIF reajustado: R$ 1.301,81 

Os impostos devidos nesta importação seriam calculados como se segue: 

Valor CIF            R$ 1.301,81 

II (12%)               R$    156,22 

Total                   R$ 1.458,03 

IPI (15%)            R$    218,70 

Total                   R$ 1.676,73 

ICMS (18%)        R$    301,81 

 

4.5 Base de cálculo nas operações com combustíveis e lubrificantes 

A Emenda n° 33/2001 introduziu substanciais alterações no que tange à base 

de cálculo do ICMS incidente sobre os combustíveis e lubrificantes. Além de 

possibilitar a incidência monofásica do ICMS sobre operações com combustíveis e seus 

                                                           
270 SILVA, Rogério Pires  da: “A inclusão do ICMS na sua própria base e cálculo em operações de 
importação (Emenda Constitucional nº 33/01)”. In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 85, outubro, 2002, p. 122.  
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derivados, atribuiu aos convênios interestaduais a possibilidade de, provisoriamente, até 

o advento de lei complementar, especificar os referidos produtos.  Todavia, a 

significativa mudança levada a cabo pela citada emenda, e que ora interessa, diz 

respeito à atribuição aos convênios interestaduais da possibilidade de fixar as alíquotas e 

bases de cálculo aplicáveis nas hipóteses da incidência monofásica. 

Saliente-se, conforme pondera Paulo Celso Bergstrom Bonilha, que, agora, 

não se aplicará mais às operações com combustíveis e derivados, quando objeto de 

transação interestadual, a norma imunitória de que trata o artigo 155, inciso X, b, da Lei 

Maior.271 

Verifica-se que as alterações introduzidas na Constituição no que tange ao 

ICMS sobre combustíveis e derivados instauram, praticamente, um novo regime 

jurídico tributário para os produtos que contempla. A diferença resultante entre tal 

regime e o ICMS sobre as mercadorias em geral foi tamanha a ponto de Hugo de Brito 

Machado observar que melhor teria sido se o Constituinte derivado tivesse criado um 

outro imposto, cuja incidência excluísse a dos demais.272 A Emenda 33/2001, todavia, 

buscou corrigir a sistemática de tributação dos referidos combustíveis, restaurando a 

estrutura de incidência do antigo imposto único sobre combustíveis, a qual deveria ter 

sido mantida e não o foi quando da sua incorporação ao ICMS. A incidência 

monofásica, no caso, apresenta-se como a mais adequada, não merecendo censura, neste 

ponto, o Poder Constituinte derivado. 

Estabeleceu a EC 33/2001 que nas operações com lubrificantes e 

combustíveis derivados do petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o 

consumo, conforme § 4ª, I, do art. 155. Na cadeia produtiva de tais mercadorias, optou o 

Poder Constituinte derivado por estabelecer a sua última etapa, a operação de consumo, 

como aquela a ser onerada.  Tem-se, assim, como critério material do ICMS incidente 

sobre as operações com lubrificantes e combustíveis derivados do petróleo a operação 

que transfira  tais mercadorias ao consumidor final. A base de cálculo, por sua vez, 

apenas poderia ser composta pelo valor efetivamente praticado em tal operação. 
                                                           
271 BONILHA, Paulo Celso Bergstrom: “Emenda Constitucional nº 33/2001: o ICMS nas operações com 
lubrificantes e combustíveis”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.): ICMS e a EC 33. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 173. 
272 MACAHDO, Hugo de Brito: “O ICMS e a EC 33”. In Revista Dialética de Direito Tributário, São 
Paulo: Dialética, n. 80, maio, 2002, p. 48. 
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A EC 33/2001, entretanto, como já mencionado,  introduziu o convênio 

como instrumento definitivo de definição de alíquotas, base de cálculo e outros aspectos 

do ICMS monofásico, incidente sobre operações com combustíveis e lubrificantes, o 

que, por si só, demanda um exame cuidadoso, face às implicações que mantém com 

princípios pilares do ordenamento jurídico. 

O convênio, in casu, definitivo, estabeleceria normas gerais de tributação, 

exercendo papel que, ordinariamente, por força constitucional é exercido pela lei 

complementar. Teria, assim, o convênio a função de dispor sobre como e em que termos 

o legislador ordinário de cada Estado-membro e do Distrito Federal poderá tratar da 

base de cálculo, da alíquota e demais aspectos do ICMS. Desse modo, a lei ordinária 

estadual, inegavelmente, teria de definir a base de cálculo e alíquota, exatamente no 

campo previamente delimitado por convênio interestadual. Isso significa, em outras 

palavras, que o conteúdo da lei ordinária estadual seria previamente determinado pelo 

Confaz, órgão integrado pelos Secretários de Fazenda dos Estados-membros e do 

Distrito Federal. Haveria com isso evidente afronta à hierarquia  das normas, 

esvaziando-se por completo o Princípio da Legalidade, pilar do sistema tributário, 

conforme art. 150, I, da Constituição.  Seria o mesmo de se atribuir ao Presidente da 

República a incumbência, mediante decreto, de traçar normas gerais em matéria 

tributária, competência pertinente à lei complementar, conforme estatuído pelo Poder 

Constituinte originário. 

São, pois, inconstitucionais o § 4°, IV, e o § 5° do art. 155 da Constituição, 

nela incluídos pela EC n° 33/2001. Há quem entenda, contudo, que a referida matéria 

poderia ser tratada de forma provisória por convênio, por força do art. 4° da EC 33, 

combinado com o § 2°, XII, do art. 155 da CF, mas somente até que entre em vigor a lei 

complementar nacional respectiva.273  

Nem de forma definitiva e tampouco de forma provisória, os convênios  

podem adentrar em seara reservada ao Poder Legislativo. Nos Estados Democráticos 

que consagram o princípio da Separação de Poderes, a pirâmide de normas tem em seu 

topo a Constituição, produto do Poder Constituinte; em seu meio as leis, produto do 
                                                           
273 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito: “A EC 33/2001, o ICMS incidente sobre combustíveis e os 
convênios interestaduais”.  In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.): ICMS e a EC 33. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 107.  
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Poder Legislativo e, abaixo, os decretos, portarias e instruções normativas, atos do 

Poder Executivo.274  

No mesmo sentido, é a lição de Clélio Chiesa, segundo a qual é 

inconstitucional a autorização contida na parte final da alínea b, do inciso VI, do § 4º, 

do art. 155, da Constituição Federal, inserida pela Emenda 33/2001, concedendo aos 

Estados e ao Distrito Federal  elegerem como base de cálculo “o preço que o produto ou 

seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência”, na medida 

em que se choca com a regra da rígida discriminação de competência delineada pelo 

Poder Constituinte originário e o Princípio da Capacidade Contributiva.275 

Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel Derzi compartilham do mesmo 

entendimento, alegando que cumpre à lei complementar definir se a base imponível será 

ad valorem ou sobre alguma medida que meça mercadorias. Uma ou outra e em que 

casos, não sendo esse assunto da alçada unilateral do Estado-Membro, nem muito 

menos da alçada dos convênios, cujas deliberações  geram meros atos administrativos 

colegiados, jamais leis em sentido formal e material. 276 

Ao elevar ato do Poder Executivo a nível superior ao da lei ordinária 

estadual, a EC 33/2001 subverteu completamente a ordem hierárquica do ordenamento, 

como já dito, impondo ao legislador a obediência às determinações normativas 

estabelecidas pelo Poder Executivo, atingindo o Princípio da Legalidade da Separação 

entre os Poderes. 

Transparece de maneira clara que as inovações e alterações introduzidas pela 

EC n° 33/2001 objetivam alargar competências impositivas e frustrar ou consolidar, 

conforme a conveniência, elaborações jurisprudenciais, com o favorecimento 

inequívoco dos interesses da União, dos Estados e do Distrito Federal. A conjunção 

desses interesses parece que harmonizaram com mais facilidade correntes políticas do 

Congresso Nacional que ensejaram as alterações na Constituição.  
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Martins Fontes, 2000, p. 255. 
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4.6 Base de cálculo  nas operações com energia elétrica 

As operações com energia elétrica constituíam matéria tributável de 

competência da União, através do Imposto Único sobre Energia Elétrica. A Constituição 

de 1988 transferiu para os Estados e o Distrito Federal a tributação da energia elétrica, 

através do ICMS, atribuindo-lhe a natureza de mercadoria. Todavia, necessitou o Poder 

Constituinte adequar o antigo Imposto Único à sistemática do ICMS e, para isso, 

manteve a mesma forma de instituição e arrecadação, sendo que eliminou a tributação 

nas operações interestaduais com a edificação de uma não-incidência qualificada 

constitucionalmente, uma imunidade, conforme art. 155, § 2, X, b § 3°. O ICMS da 

energia elétrica tem modelagem própria, não se inserindo no sistema ordinário do 

imposto que observa a técnica da não-cumulatividade nas operações intermediárias 

direcionadas ao consumidor final. 

Assentado que o ICMS na operação com energia elétrica é tributo de 

incidência única, cumpre, agora, investigar qual é precisamente o momento em que 

surge a obrigação tributária, ou seja, qual o critério temporal da regra de incidência do 

ICMS e só, assim, se chegará à base de cálculo possível em tal operação. 

Já foi dito que o comando constitucional é no sentido de que só pode haver 

uma única incidência, ou seja, no processo de geração (pelas usinas e hidroelétricas) ou 

de distribuição (pelas concessionárias ou permissionárias) ou de consumo. Somente 

uma dessas etapas pode ser gravada pelo ICMS. É um comando constitucional, também, 

que fornece elementos que apontam, de modo suficiente, qual das operações referidas 

sofrerá a incidência do imposto estadual. Tal preceito está contido no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, art. 34, § 9°, que dispõe: “até que lei 

complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por 

ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou 

importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na 

operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação.” 
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Percebe-se que a opção constitucional é pela operação final, sendo devido o 

imposto ao Estado onde ocorrer a última operação, o consumo. Desse modo, não 

assumem relevância para efeito tributário as operações intermediárias com energia 

elétrica, como operações autônomas, já que o fato gerador alcança sua concretização na 

operação de consumo de energia. 277 

De fato, apenas se pode falar em operação jurídica relativa à circulação de 

energia elétrica quando o interessado transforma-a em outra espécie de bem da vida 

(calor, frio, força, movimento ou qualquer outro tipo de utilidade). Assim sendo, tem-se 

que o vínculo existente entre a usina geradora e a empresa distribuidora não tipifica, 

para fins fiscais, operação autônoma, constituindo meio necessário à prestação de um 

único serviço ao consumidor final. 

Esta já era, inclusive, a postura adotada para a cobrança do Imposto Único 

de Energia Elétrica que alcançava apenas a última etapa no processo de geração, 

distribuição e consumo de energia elétrica, exatamente aquela de fornecimento ao 

consumidor final, conforme o art. 3° da Lei 2.308/54 que definia a incidência do 

imposto nestes termos: “a energia elétrica entregue ao consumo é sujeita ao imposto 

único, cobrado pela União sob a forma de imposto de consumo, pago por quem a 

utilizar.” 

Observe-se que, no plano pragmático, torna-se impossível identificar com 

precisão o lugar de onde sai a energia elétrica, para se eleger a operação de 

distribuição/geração como aquela a ser onerada. Pelos critérios adotados pelo Setor 

Elétrico Brasileiro é impossível identificar qual é a origem da energia que está suprindo 

determinado comprador, já que todos os geradores de energia a entregam ao Sistema 

Elétrico e os compradores recebem a energia deste mesmo sistema. Caso os geradores 

não entreguem a energia ao Sistema nos níveis que lhe forem estabelecidos, outras 

usinas do Sistema Elétrico o farão, sob a coordenação do Operador Nacional do Sistema 

(ONS). Não há como se identificar se a energia que tal comprador adquire foi gerada 

por tal ou qual gerador, o que torna viável apenas a tributação da operação de consumo. 
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Ives Gandra é quem explana o entendimento exposto, aduzindo que  a nova 

sistemática de comercialização de energia elétrica introduzida no Setor Elétrico 

Brasileiro, permite que uma geradora venda energia para qualquer concessionária 

distribuidora conectada ao Sistema Elétrico Interligado. Com o surgimento da figura de 

"consumidor livre" poderá, também, vender energia a empresas não integrantes do setor 

elétrico, como já ocorreu com a recente assinatura de contrato com uma empresa de 

produção de papel e celulose. O gerador, que se compromete, mediante contrato, a 

fornecer a energia, só poderá fazê-lo por meio do Operador Nacional do Sistema (ONS), 

nos termos regulados pela ANEEL. O ONS, segundo o contrato, fornece a energia 

recebida de todos os lugares e de todos os geradores ao comprador. A empresa geradora, 

portanto, vende a energia contratada e a entrega ao Sistema (ONS) para que seja 

repassada à empresa contratada. O "modus operandi" do ONS, que repassa a energia, de 

seu "estoque energético", independente da origem,  é matéria alheia à relação "geradora-

comprador", que devem considerar como fato gerador do ICMS o local da 

disponibilidade de energia, de acordo com o ajustado nos contratos.278 

 Registre-se, entretanto opinião em sentido contrário, encampando a 

possibilidade de existência de mais de um fato gerador do imposto nas sucessivas etapas 

entre a geração e o consumo, assumindo a distribuidora a posição de substituta tributária 

em duas modalidades: para trás, em relação ao ICMS correspondente à venda da 

geradora para a distribuidora e para frente, no que tange às presumíveis vendas para 

outras distribuidoras ou à venda direta ao consumidor final.279 

No que atine à base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, o 

dispositivo constitucional transcrito é expresso, tomando como base imponível o preço 

praticado na operação final. Será levado em conta para o cálculo do imposto devido, o 

valor alcançado na última etapa do processo de fornecimento de energia.  

Roque Carrazza corrobora o entendimento, afirmando que a base de cálculo 

possível do ICMS incidente sobre energia elétrica é o valor da operação da qual decorra 

a entrega desta mercadoria (a energia elétrica) ao consumidor. Em outras palavras 
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afirma que é o preço da energia elétrica efetivamente consumida, conforme a dicção do 

art. 34, § 9°, do ADCT, o preço praticado na operação final.280 

 

4.7 Base de cálculo no regime da substituição tributária 

A Emenda Constitucional nº 03/93 institui, no regime constitucional 

tributário, a figura da substituição tributária, inserindo no art. 150 da Constituição 

Federal a seguinte disposição: “§ 7º  A lei poderá atribuir a sujeito passivo da 

obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento ou contribuição, cujo 

fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.” Cumpre 

anotar, contudo, que, antes da entrada em vigor da referida emenda, o instituto da 

substituição tributária já figurava no ordenamento jurídico infraconstitucional, prevista 

em alguns preceitos normativos. O artigo 128 do CTN já previa a substituição tributária, 

acompanhado que foi pela Lei Complementar nº 44/83 e pelo Convênio 66/88.  

A substituição tributária não é instituto exclusivo do ordenamento jurídico 

brasileiro. Anota Gaspare Falsitta que, na Itália, por razões de comodidade, celeridade e 

garantia de uma mais segura exação, a lei se preocupa em alargar a esfera dos sujeitos 

passivos, estendendo a obrigação tributária, em várias situações jurídicas relevantes, a 

pessoas diversas daquelas às quais é diretamente atribuída a situação-base (o suposto 

fático). Tal fenômeno aplica-se de diferentes modos, todavia o mais singular se 

identifica com a substituição tributária, havendo, no ordenamento jurídico italiano, duas 

hipóteses típicas de substituição tributária: a substituição total com recuperação 

facultativa, em que o substituto está livre para recuperar ou não o dispêndio tributário 

contra o substituído, e a substituição total com recuperação obrigatória, em que o 

substituto deve proceder obrigatoriamente à recuperação do imposto pago.281  

O artigo 64 da lei italiana (d. P. R, 29 settembre 1993, n. 600), observa 

Giuseppe Giuliani, define o substituto do imposto como sendo aquele que, por força de 

disposição de lei, é obrigado ao pagamento do imposto no lugar de outro, por fato ou 

                                                           
280 CARRAZZA, Roque Antônio: ICMS. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 193. 
281 FALSITTA, Gaspare: Manuale di Diritto Tributario. 2ª ed. Padova: CEDAM, 1997, pp.  278/280. 



 172

situação a este referida e também a título de antecipação, devendo exercitar a 

recuperação se não for diversamente estabelecido de modo expresso. Afirma, ainda, o 

referido jurista italiano, que, ao estender a obrigação a sujeitos diversos daqueles contra 

os quais se verifica o pressuposto, a lei tributaria dá um passo adiante, antecipando uma 

responsabilidade ao estabelecer que determinada obrigação venha adimplida por um 

determinado sujeito em lugar do obrigado principal.282 

Anota Gian Micheli que a figura do substituto é peculiar do direito tributário 

e justifica-se, precisamente, pela facilidade de liquidação e de arrecadação do tributo 

quando os sujeitos finais deste são numerosos.283 

Andrea Parlato esclarece a estrutura normativa do instituto, como 

configurado no ordenamento jurídico italiano, aduzindo que a peculiaridade da 

substituição tributária vem desdobrada com a presença de duas normas coligadas. A 

primeira, considerada principal, fixa o pressuposto-base, compreendendo a vinculação 

subjetiva para a imputação do efeito jurídico do tributo. A segunda, secundária e 

coligada à primeira, determina a imputação da obrigação do substituto, realizando o 

desvio do efeito jurídico tributário que haveria de surgir em virtude da norma primária 

relativa ao substituído.284 

Interessante observar que o instituto da substituição tributária no direito 

alienígena parece confundir-se com a mera retenção do valor do imposto devido, feita 

por quem não é considerado pela lei contribuinte. Observe-se o exemplo de substituição, 

no direito italiano, fornecido por Gian Micheli que aponta como hipótese de 

substituição aquela em que o empregador efetua a retenção a título antecipado pelo 

imposto sobre a renda, de qualquer modo denominada, das pessoas físicas.285 

A substituição tributária, no ordenamento jurídico brasileiro, todavia, 

distingue-se do dever de retenção a que estão submetidas, por lei, determinadas pessoas, 

não se configurando, neste caso, obrigação tributária. Como estruturado no 
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ordenamento brasileiro, o instituto da substituição tributária pode subdividir-se em: (a) 

substituição tributária “para trás” ou regressiva; e (b) substituição tributária “para 

frente”, também chamada substituição progressiva. Na chamada substituição tributária 

“para trás”, a lei, tendo em vista comodidades arrecadatórias, estabelece que o tributo 

será recolhido, pelo substituto, na próxima operação jurídica (em nome do substituído). 

A carga econômica, pois, não será suportada pelo realizador da operação jurídica (o 

substituído), mas por quem levar a cabo a seguinte. Não se vislumbra, neste tipo de 

substituição tributária, qualquer problema jurídico, na medida em que apenas transfere-

se o ônus tributário. 

Já no que tange à substituição tributária “para frente”, parte-se do 

pressuposto de que o fato jurídico tributário ocorrerá no futuro. Assim, para acautelar 

interesses fazendários, tributa-se, na substituição tributária “para frente”, fato que ainda 

não aconteceu e que poderá nem existir.  

Nega-se, todavia,  juridicidade e eficácia a tal instituto, sustentando-se que a 

referida emenda não se harmoniza com a própria Constituição, na medida em que afeta 

direitos individuais protegidos como “cláusula pétrea”. Afirma-se, ainda, que, 

considerando-se os valores máximos albergados pela Constituição – segurança e certeza 

– não haveria a mínima sustentação na tributação de fato presumido, já que forrada de 

imprecisão, dubiedade, meras conjecturas e ilação.286  

Roque Carrazza, parece corroborar tal entendimento quando afirma que o 

art. 1º da EC nº 03/93 é inconstitucional, na medida em que atropela o Princípio da 

Segurança Jurídica, em sua dupla manifestação: certeza do direito e proibição do 

arbítrio. De tal princípio, aplicado ao direito tributário, exige-se que a obrigação 

tributária apenas nasça após a ocorrência real (efetiva) do fato imponível. Relembra, por 

fim, que o Princípio da Segurança Jurídica diz respeito aos direitos e garantias 

individuais e, como tal, constitui “cláusula pétrea”, não podendo ser amesquinhado por 

emenda constitucional.287 

                                                           
286 MELO, José Eduardo Soares de:  ICMS – Teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 
157/160. 
287 CARRAZZA, Roque Antônio: ICMS. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 225. 



 174

Ataliba e Aires Barreto contestaram a substituição tributária “para frente” 

como modalidade de transferência, sustentando a ofensa a vários princípios 

constitucionais, entre eles o Princípio da Capacidade Contributiva, por importar 

oneração do patrimônio daquele que é o destinatário legal tributário na medida de fato 

de outrem e não na medida revelada pelo fato tributário a seu cargo.288 

Em que pese a razoabilidade dos posicionamentos referidos,  a 

jurisprudência tem reconhecido a constitucionalidade da substituição tributária, antes 

mesmo do advento da Emenda nº 03/93. O STJ, em várias decisões, entendeu que a EC 

nº 03/93 apenas teria endossado o instituto, já válido em face da anterior legislação 

infraconstitucional que continuava em vigor.289  

O Supremo Tribunal Federal, com a edição da EC 03/93, pronunciou-se pela 

constitucionalidade da substituição tributária progressiva290. Importa observar em que 

ponto centrou-se a discussão levantada no âmbito do Pretório. Entre algumas alegações 

aduzidas, como a constitucionalidade do Convênio 66/88, no que tange à disciplina da 

matéria, focalizou-se a alegação da impossibilidade da exigência do tributo, no regime 

da substituição, antes da ocorrência do fato gerador. O relator Min. Ilmar Galvão, 

combatendo o referido argumento, aduziu que a substituição progressiva tem uma 

finalidade arrecadatória, impondo as realidades legislativas que o jurista seja 

pragmático, posto que o instituto evita a sonegação, transferindo a obrigação tributária 

para o contribuinte que melhores condições oferece para o seu cumprimento.  

Afastou, a relatoria, a alegação de ofensa ao Princípio da Capacidade 

Contributiva, visto que, no ICMS, por ser imposto indireto, atinge-se com o ônus 

tributário o consumidor final, haja ou não substituição tributária. Entendeu, ainda, 

descabida a alegação de ofensa ao Princípio da Não-cumulatividade, vez que não se 

embute no preço do produto, passado do industrial para o varejista, mais do que se 

embutiria na hipótese de tratar-se de operações regulares.  Repeliu, também, os 

argumentos de ofensa ao Princípio do Não-confisco, já que no regime da substituição 
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tributária há o reembolso, pelo substituto, do imposto pago, quando do recebimento do 

preço das mãos do substituído, reembolsando-se esse, ao receber o preço final das mãos 

do consumidor.  

Aduziu, por fim, a relatoria que, para a adequação do pressuposto de fato ao 

regime da substituição tributária, exigem-se três requisitos: (1) que haja um evento em 

fase preliminar que atenda aos requisitos da necessidade em relação ao evento final, não 

existindo o fato gerador caso tal fase não aconteça; (2) que o evento preliminar 

apresente elementos suficientes que permitam a previsão, com certo grau de certeza, da 

ocorrência do evento final, o fato gerador e (3) que a dimensão pecuniária imposta no 

momento da antecipação seja proporcional à dimensão final que resultaria da ocorrência 

do fato tributável. Tais requisitos, conforme afirmou, estariam configurados no caso 

concreto objeto da análise. 

Sustentou o entendimento da relatoria o Min. Nelson Jobim, lembrando que 

a substituição já existia na redação primitiva do art. 58 do CTN e na LC 44/83, havendo 

tornado-se premente com a Constituição de 1988, a qual incorporou ao ICMS os antigos 

impostos únicos, nos quais há uma disseminação brutal em matéria de responsáveis 

tributários diretos (os varejistas), surgindo a EC nº 03/93 como mecanismo de solução.  

Em sentido contrário à relatoria, o Min. Carlos Velloso sustentou a 

inconstitucionalidade do regime de substituição  tributária progressiva, alegando que a 

obrigação tributária, conforme estabelece o CTN, art. 13, é acessória ou principal, 

surgindo esta com a ocorrência do fato gerador, não havendo obrigação sem a 

ocorrência de fato gerador. Aduziu, ainda, que o substituto é espécie de responsável, 

exigindo, o CTN, a vinculação dele ao fato gerador da respectiva obrigação. 

Corroborando a tese de inconstitucionalidade do regime de substituição 

tributária “para frente”, o Min. Marco Aurélio alegou que, a teor do art. 155, II, o ICMS 

pressupõe sempre uma operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de 

serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou ainda a prestação de serviços  

de comunicação. A substituição tributária, por sua vez, discrepa do que lhe é essencial: 

a operação que, em última análise, revelaria a hipótese de incidência.  
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No mesmo sentido, foram as considerações tecidas pelo Min. Sepúlveda 

Pertence, que alegou vislumbrar, antes mesmo da EC nº 03/93, no regime da 

substituição, somada à antecipação do tributo, violação ao dispositivo definidor de 

competência tributária. 

Levada a questão ao plenário do Pretório, os votos no sentido da 

inconstitucionalidade do regime da substituição tributária progressiva restaram 

vencidos. Interessante notar, entretanto, que os posicionamentos na direção da 

constitucionalidade da substituição “para frente” partiram de uma presunção, quase que 

absoluta, de que o preço da operação final seria o mesmo praticado na antecipação, 

como se percebe nas alegações do Min. Ilmar Galvão que entendeu inexistir ofensa ao 

Princípio da Não-cumulatividade, já que ausente o risco de que o imposto exigido do 

consumidor final venha a ser superior ao montante decorrente da aplicação da alíquota 

ao preço presumido. Tal entendimento encontra-se, contudo, divorciado da realidade, 

posto que  não é nada excepcional que as operações antecipadas sejam realizadas, na 

prática, tendo em vista as conjunturas econômicas, em quantia inferior ao valor 

presumido quando da antecipação, haja vista as inúmeras demandas que foram ajuizadas 

na Justiça, requerendo a devolução do tributo pago em excesso no regime da 

substituição progressiva, comprovando-se, assim, a improcedência do entendimento 

vencedor no STF. 

Mais coerente com os parâmetros do ordenamento jurídico apresentou-se o 

entendimento do Min. Marco Aurélio, já referido, no sentido de que “as balizas 

constitucionais de um tributo encerram para tantos quantos estejam obrigados a 

satisfazê-lo, verdadeiras garantias individuais, evitando, assim, que a fértil imaginação 

do legislador ordinário ou constitucional derivado em busca de receita, acabe por gerar 

insegurança. Até mesmo a alteração do texto constitucional surge  impossível, tendo em 

conta a rigidez da Carta, notando-se a impossibilidade de vir a ser alterada, tendo em 

conta direitos e garantias individuais.”  

Superada, ao menos no momento, a discussão em torno da 

inconstitucionalidade da referida emenda, deve-se atentar para outros conflitos que o 

tema suscita. Para que a substituição tributária “para frente” seja legítima, hão de se 

adotar alguns mecanismos legais para evitar excesso de tributação prejudicial ao 



 177

contribuinte. Observa Sacha Calmon Navarro Coelho que seria necessário que a lei 

garantisse àqueles que sofrem tal tributação, três providências. Primeiramente, a 

imediata recuperação do imposto que for compulsoriamente cobrado pelo substituto, no 

caso de não vir a realizar o fato gerador suposto. Em segundo lugar, a compensação 

imediata do imposto retido a maior, se menor for o valor da operação, antes suposta. Por 

último, o reconhecimento do direito do substituído de aproveitar o crédito daquele 

imposto pago pelo substituto, preservando-se o Princípio da Não-cumulatividade.291  

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento 

exposto, posicionou-se pelo direito de restituição do contribuinte no caso de valores de 

ICMS recolhidos a maior por ocasião da venda por preço inferior ao que serviu de base 

de cálculo à retenção.292 

O Supremo Tribunal Federal, contudo, ao mesmo tempo em que se 

pronunciou favoravelmente à constitucionalidade da Emenda 03/93, em sede de 

controle de constitucionalidade com eficácia erga omnes e efeito vinculante, entendeu 

por bem que o “fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas 

definitivo, não dando ensejo à restituição, ou complementação do imposto pago, senão, 

no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final”.293 Fixou, portanto, a Corte 

Maior o entendimento de que a restituição só teria lugar no caso de não ocorrência do 

fato gerador.  

Faz-se necessário comentar o teor dos posicionamentos que fundamentou o 

entendimento referido. Anotou a relatoria que a Carta de 1967 e a EC 01/69 não 

previram, de maneira específica, a restituição, o mesmo ocorrendo com a Constituição 

de 1988, não tendo jamais o STF, de sua parte, condicionado a legitimidade da 

antecipação do fato gerador do ICM, hoje ICMS, à previsão legal da cláusula da 

restituição. Alegou que, se a base de cálculo é previamente definida em lei, não resta 

nenhum interesse jurídico em apurar se ela correspondeu à realidade. Por fim, aduziu 

que o instituto propicia maior comodidade, economia, eficiência e celeridade na 

atividade estatal ligada à imposição tributária, não sendo de admitir que, diante desses 
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efeitos práticos, decisivos para a adoção da substituição tributária, viesse o legislador a 

criar mecanismos capazes de inviabilizar a utilização do valioso instituto, como a 

compensação de eventuais excessos e faltas, em face do valor real da última operação, 

determinando o retorno à apuração mensal do tributo, prática que justamente teve por 

escopo obviar.  

Contra tal posicionamento insurgiu-se o Min. Carlos Velloso, aduzindo que 

o § 7ª do art. 150 da Constituição estaria incluído no “Estatuto do Contribuinte” ou nas 

limitações constitucionais ao poder de tributar, não se tratando, pois, de uma norma 

qualquer, já que se inscreve no rol de direitos e garantias dos contribuintes, o qual a 

própria Corte Suprema já entendeu ser intangível à mão do Constituinte derivado no 

julgamento da Adin 939-DF.  

No mesmo sentido, alegou o Min. Marco Aurélio que a obrigação referida no 

§ 7º do art. 150 seria a obrigação tributária tal como definida na Constituição Federal e 

não uma obrigação tributária, cujas balizas resultam de uma simples presunção que, 

como toda presunção, é passível de ser suplantada quanto ao negócio jurídico a realizar. 

Aduziu que não pode o instituto da substituição servir de fundamento para se concluir 

que, mediante ele, no caso de não se realizar o fato gerador,  possa o Estado, por via 

indireta, majorar o tributo. 

Não se pode perder de vista o fato de que, negada a restituição, o 

contribuinte estará arcando com tributo maior do que efetivamente devido, porque o 

referido valor não integrara seu patrimônio, ofendendo-se o Princípio da Capacidade 

Contributiva, já que deixará de ser onerado proporcionalmente à riqueza que auferiu. 

Eduardo Maneira alcançou uma significação plausível para a referida 

decisão do STF, aduzindo que, no que se refere à definitividade da base de cálculo, a 

posição do Pretório deve ser apreciada em razão das circunstâncias em que se deu o 

julgamento. Em sede de ADIn seria, em tese, possível admitir que os critérios 

estabelecidos em lei para se chegar ao valor da base de cálculo presumida sejam 

razoáveis e proporcionais ao conteúdo econômico do fato gerador futuro. As presunções 

no plano abstrato são sempre absolutas, somente no caso concreto é que se diferenciam 

entre absolutas e relativas. Assim, uma coisa seria o exame da matéria em sede de 
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controle concentrado, diverso seria seu exame em sede controle difuso, apreciando-se 

um caso concreto.294 

Cumpre verificar as conseqüências que tal precedente do STF, em sede de 

controle concentrado, pode acarretar, se não se permitir analisar caso a caso a 

razoabilidade da base de cálculo presumida.  Primeiramente, a consistência lógica da 

estrutura da norma tributária restará desmontada, caso a base de cálculo presumida seja 

definitiva e, ao mesmo tempo, distante  da  dimensão econômica real do fato jurídico 

tributário. Por outro lado, a definitividade de uma base de cálculo irreal afronta os 

princípios da Capacidade Contributiva, da Segurança Jurídica, além de outros como os 

do não-confisco, da razoabilidade e proporcionalidade.  

A conciliação entre a capacidade contributiva e antecipação do pagamento 

ocorre apenas quando o valor a ser antecipado corresponda, com aproximação possível, 

ao que deverá ser pago no futuro, sendo possível a devolução do valor pago, se o fato 

não ocorrer, ou do valor pago a maior, se a base for inferior à presumida.295 A 

segurança, por sua vez, restaria resguardada, na medida em que o contribuinte tenha a 

certeza de que o fato futuro, independentemente de como ocorra, não lhe trará qualquer 

prejuízo, diante do pagamento já antecipado. 

Embora não se perca a esperança de uma mudança no posicionamento 

adotado pela Corte Maior, já que a adequação da base de cálculo presumida à realidade 

é medida fundamental para a preservação dos princípios informadores do Estado 

Democrático de Direito,  por ora, resta, apenas, dispensar maior atenção à base de 

cálculo presumida, com o intuito que esta possa ser fixada de acordo com a efetiva 

realidade do mercado. Cumpre analisar, para tanto, a base de cálculo presumida do 

ICMS erigida pela Lei Complementar 87/96 que estabelece: 

“Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o 

valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 

                                                           
294 MANEIRA, Eduardo: “Da substituição tributária ‘para frente’ no ICMS”. In Revista Dialética de 
Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 95, agosto, 2003, p. 61. 
295 PAOLA, Leonardo Sperb: Presunções e ficções no direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, 
pp. 243/244. 
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II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo 

somatório das parcelas seguintes: 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto 

tributário ou pelo substituído intermediário; 

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados 

ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativo às operações ou 

prestações subseqüentes. 

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou 

prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será 

pago pelo responsável, quando: 

I - da entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço; 

II - da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não 

tributada; 

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato 

determinante do pagamento do imposto. 

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, 

único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do 

imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou 

importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. 

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será 

estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, 

obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros 

elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se 

a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação serem 

previstos em lei. 

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II 

do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota 

prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a 
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respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação 

própria do substituto.” 

A base de cálculo no regime de substituição tributária na saída de 

mercadorias ou prestação de serviços, relativamente às operações “antecedentes” ou 

“concomitantes” não encerra maiores questionamentos, já que corresponderá sempre ao 

valor real da operação ou da prestação praticada pelo contribuinte substituído.  

Já nas operações ou prestações subseqüentes, a questão ganha complexidade, 

na medida em que a lei prevê que a base de cálculo será integrada pela margem de valor 

agregado, inclusive o lucro, laborando-se com “critérios estimativos” meramente 

subjetivos e aleatórios. A referida estimação decorre do próprio regime da substituição 

tributária “para frente”, já que se lida com uma grandeza incerta e futura, qual seja o 

valor presumido da operação ou prestação seguinte.  

Na verdade, o problema não reside na estimação em si, mas no abuso dela. 

Em princípio, a grandeza estimada deveria ser a mais aproximada possível da realidade, 

de modo a evitar excessos na cobrança do ICMS e transtornos para os contribuintes 

substituídos. Entretanto, isso não vem ocorrendo. Dá-se, na prática, uma exacerbação  

proposital do valor presumido, implicando, invariavelmente, o pagamento a maior do 

imposto antecipado. Por outro lado, o Estado, ao receber esse excesso do contribuinte 

substituto, geralmente impõe sérias dificuldades para o ressarcimento devido ao 

contribuinte substituído, não obstante a cláusula constitucional da “imediata e 

preferencial“ restituição, conforme art. 146, § 7º, da Constituição. 

Percebe-se que existem três mecanismos de fixação da base de cálculo 

estimada, conforme disposições legais retro mencionadas, mecanismos estes que 

prevêem qual será o preço final a ser praticado na operação de venda do substituído ao 

consumidor final. O primeiro, previsto no § 2º do art. 8º, refere-se a mercadorias ou 

serviços sujeitos a controle de preços pelo governo. O segundo, por sua vez, 

estabelecido no § 3º do art. 8º, refere-se a mercadorias ou serviços cujo fabricante ou 

importador sugira o preço final. Por último, o previsto no § 4º do art. 8º que se refere a 

situações em que inexiste preço fixado pelo governo, ou sugerido pelo fabricante ou 

importador, devendo ser estimado pelo Estado, através da adoção de uma média 
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ponderada dos preços de mercado, assegurada a participação das entidades 

representativas do respectivo setor. 

Como agregado ou adicionado, deve ser entendido o valor acrescido à 

mercadoria pela atividade do contribuinte. São despesas indiretas havidas com sua 

comercialização ou industrialização, adicionadas ao lucro. A margem do valor 

agregado, pois, deverá ser criteriosamente estimada pela Fazenda Pública, sob pena de 

desvirtuar e invalidar o regime de substituição tributária. No que tange, por exemplo, à 

margem de lucro do comerciante varejista, é incorreta a sua estimação antecipada, 

podendo resultar equivocada a base de cálculo elaborada. Neste ponto, Alcides Jorge 

Costa foi incisivo ao afirmar que a margem de lucro do comerciante varejista é 

totalmente estranha à operação que o produtor, industrial ou o comerciante atacadista 

realizam. Anota, ainda, que uma vez descaracterizada a base de cálculo, 

descaracterizado estará o tributo.296 

Quanto ao preço fixado por órgão público competente, no regime 

constitucional brasileiro de livre iniciativa e de livre concorrência não se pode conhecer 

preço fixado por “órgão público competente”, diante do que, vislumbra-se um certo 

grau de ineficácia na disposição acima comentada.  

O “preço final a consumidor sugerido pelo fabricante”, não passa, 

igualmente de presunção, presunção relativa (juris tantum), o que desafia prova em 

contrário. Deve ser, portanto, assegurado ao contribuinte substituído o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, respeitado, pois, o devido processo legal, revisando-se o 

valor estimado na planilha. Anota Aroldo Gomes de Mattos que o preço sugerido pelo 

fabricante não passa de uma estimativa unilateral, que pode servir como ponto de 

partida na estimativa da base de cálculo no regime de substituição tributária “para 

frente”, mas nunca como ponto de chegada, que há de ser sempre o “valor da 

operação”.297 

                                                           
296 COSTA, Alcides Jorge: “ICM – Substituição tributária – Responsabilidade por retenção e 
recolhimento por operações ainda não realizadas”. In Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, a. 12, n. 44,  abr-jun, 1988, p. 44. 
297 MATTOS, Aroldo Gomes de:  ICMS – Comentários à LC 87/96. São Paulo: Dialética, 1997, p. 83. 
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Todos os critérios, ou elementos consignados na lei complementar, 

especialmente “preço sugerido por fabricante ou importador”, ou “usualmente 

praticados no mercado considerado”, “levantamentos por amostragem” e, também, os 

noticiados “por entidades representativas de setores”, estão longe de oferecer segurança 

e certeza aos reais e verdadeiros valores que deveriam ser objeto de tributação. 298 

Assinala Marçal Justen Filho que a referida lei complementar tal como prevê 

a futura ocorrência de um fato imponível incerto, estima também um preço a ser 

praticado. Impõe-se, assim, um preço que pode ou não ser praticado e isso se algum  dia 

vier a ocorrer o fato imponível. Tudo isto configura-se como uma enorme ficção 

normativa, não havendo “fato gerador”, nem riqueza e sequer base de cálculo. Não é 

facultado, pois, ao Estado criar, de modo arbitrário, uma base de cálculo imponível para 

efeito tributário, distante daquela realmente praticada.299 Deve-se fazer a ressalva de que 

a presunção, ora comentada, é relativa, cedendo espaço à verdade material, conforme se 

depreende do texto constitucional retrotranscrito.  

Tal presunção da base de cálculo termina na questão da eficácia das pautas 

fiscais, as quais foram reiteradamente repudiadas pela Suprema Corte.300 Cumpre 

verificar, desde logo, que a técnica da pauta fiscal, assim como a técnica de arrecadação 

antecipada do ICMS submetem-se ao Princípio da Praticabilidade da Tributação em prol 

da Fazenda Pública que almeja a simplificação na execução das leis tributárias. Todavia, 

o Princípio da Verdade Material impõe que, uma vez constatado o valor real da 

operação, garanta-se ao sujeito passivo o reembolso ou a compensação do excesso 

decorrente da observância da pauta ou do valor presumido.  

Assinala Misabel Derzi que a praticidade deve inspirar a elaboração das 

normas jurídicas, sendo um princípio implícito e difuso na Constituição, mas sem 

qualquer primazia sobre os princípios éticos que norteiam o sistema como a Justiça, a 

                                                           
298 MELO, José Eduardo Soares de:  ICMS – Teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 170. 
299 JUSTEN FILHO, Marçal: “Princípios constitucionais tributários”. In Caderno de Pesquisas 
Tributárias. São Paulo: Resenha Tributária, n. 18, 1993, p. 152. 
300 STF, Pleno, Reprent, n° 1.231-0-SC, Rel. Min. Décio Miranda, DOU de 07.06.85; STF, 2ª Turma, RE 
n° 78577-SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra, DOU de 04.05.85; STF, 2ª Turma, RE n° 92.679-ES, Rel. Min. 
Leitão de Abreu, DOU de 14.11.80; STF, 2ª Turma, RE n° 96.375-SC, Rel. Min. Firmino Paz, DOU de 
12.04.82. 
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Capacidade Contributiva e a Segurança Jurídica, devendo-se permitir sempre a 

refutação da presunção pela demonstração da prova em contrário.301 

Alberto Xavier parece compartilhar do mesmo entendimento, alegando, no 

que tange à planta de valores do IPTU, que as estimativas da base de cálculo dispensam 

a autoridade administrativa de uma atividade casuística de investigação de uma 

pluralidade de situações, todavia não suprime a prova, visto que o contribuinte tem o 

direito de destruir a presunção, recorrendo à via judicial, comprovando que a planta não 

corresponde à verdade material.302   

Todos os elementos considerados pela lei são passíveis de objeção, posto que 

cada contribuinte apresenta condições peculiares em seus negócios relativamente aos 

resultados auferidos, podendo mesmo operar com prejuízo. Deve-se considerar que a 

realidade econômica apresenta-se sempre flexível e instável, diante da lei da oferta e da 

procura. 

Questiona-se sobre a legitimação do contribuinte para impugnar a formação 

da base de cálculo presumida. Andrea Parlato refere que o ordenamento jurídico italiano 

estabelece norma em que se atribui ao substituído a faculdade de intervir no ato 

administrativo de lançamento (“accertamento”), entendendo a doutrina italiana que o 

direito de intervir é conexo à exigência de que o substituído não seja excluído do 

lançamento.303 

Não se pode defender a impossibilidade completa da participação dos 

contribuintes no que tange à elaboração da base de cálculo presumida, apresentando-se 

como contrária ao Estado  Democrático de Direito que alberga princípios como o do 

Contraditório e da Ampla Defesa. A questão está em saber se o substituído ou se apenas 

o substituto poderia se contrapor juridicamente à base de cálculo presumida. 

                                                           
301DERZI, Misabel Abreu Machado; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro: “O direito do sujeito passivo do 
ICMS de compensar o imposto pago a maior, em razão da técnica da substituição tributária progressiva.” 
In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 101, fevereiro, 2004, p. 122. 
302 XAVIER, Alberto: “Imposto Predial e Territorial Urbano. Determinação da Base de Cálculo.” In 
Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 4, n. 13/14, jul-dez, 1980, pp. 94/95. 
303 PARLATO, Andrea: “Il responsabile ed il sostituto d’imposta”. In Trattado di Diritto Tributário.  
Padova: CEDAM, v. 2, 1994, p. 427. 
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Clélio Chiesa, após discordar da decisão do STF, no julgamento da ADIn 

1851-4/AL, posicionou-se no sentido da possibilidade do substituído questionar a base 

de cálculo presumida. Alegou que, embora este não seja partícipe da relação jurídica 

tributária, tem legitimidade, em todos os casos, para impugnar o valor utilizado pelo 

substituto para calcular o montante devido a título de ICMS, incidente sobre a operação 

que provavelmente será realizada pelo substituído.304  

Alega-se, entretanto, em sentido oposto, que, no que tange ao preço de venda 

ao consumidor final tabelado pelo Governo, não há margem para qualquer 

questionamento por quem quer que seja, em vista da compulsoriedade de tal fixação. De 

modo semelhante, se apresenta a questão no que tange à adoção do preço sugerido pelo 

fabricante ou importador  como base de cálculo presumida, já que o Estado adotaria tal 

preço confiando na boa-fé do fabricante  ou importador, além de presumir a sua 

capacidade logística de estimação do valor a ser praticado pelos revendedores e, 

eventual conflito quanto a tal preço, deve-se resolver em relação privada, entre 

fabricante e o conjunto dos substituídos, da qual o Estado não participaria. Apenas no 

que diz respeito aos preços estimados pelo Estado, conforme § 4º, é que se falaria em 

legitimação para impugnação perante o fisco, admitindo-se apenas as entidades de 

classe representativas dos contribuintes substituídos, precisamente dos substituídos 

varejistas, não se permitindo, impugnações individualizadas em cada caso concreto.305  

A discussão é intrigante e parece não estar pacificada. Pode-se alegar que 

apenas o contribuinte substituto é quem tem legitimidade para discutir a presunção da 

base de cálculo, já que seria o único em relação jurídica com o Estado. Todavia, 

argumento contrário pode ser aduzido no sentido de que o contribuinte substituto não 

tem interesse jurídico para questionar tal presunção, já que não arca com o ônus 

financeiro do tributo, atribuindo-se então tal legitimidade apenas ao contribuinte 

substituído que, de fato, desembolsa o valor do débito tributário. Deve-se, entretanto, 

atentar para o fato de que a repercussão da carga tributária, neste caso, além de 

econômica, é jurídica, por expressa determinação constitucional, do que se conclui a 
                                                           
304 CHIESA, Clélio: “ICMS e Substituição Tributária – Possibilidade ou não de questionamento, pelo  
substituído, do valor a ser considerado pelo substituto”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.): Grandes 
questões atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2003, pp. 55/74. 
305 MELO, Ângelo Braga Netto Rodrigues: “ICMS: Substituição tributária progressiva após a ADIn 1851-
4/AL. A questão da legitimidade dos substituídos para questionar a base de cálculo presumida.” In 
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 102, março, 2004, pp. 12/21.      
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legitimidade do substituído para a repetição, conforme artigo 166 do Código Tributário 

Nacional, aceitando-se, conseqüentemente sua legitimidade para discutir a base de 

cálculo presumida. É aceitável, desse modo, que ao contribuinte substituído seja 

permitida a impugnação do valor fictício atribuído à base de cálculo, podendo fazê-lo 

ainda que individualmente, invocando-se para tanto a garantia constitucional do amplo 

acesso à Justiça, quando diante de lesão ou ameaça de lesão a direito.  

Por outro lado, há quem alerte, ainda, que a Lei Complementar nº 87/96, ao 

cuidar da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, delegou, em diversos 

pontos, à lei ordinária de cada unidade federativa, a competência para disciplinar o 

assunto. Tal competência, entretanto, seria privativa da lei complementar, conforme o 

art. 155, § 2º, XII, b, da Carta Magna.306  Hamilton Dias de Souza assinala que a função 

da lei complementar, neste caso, seria a de limitar a competência outorgada pela 

Constituição aos Estados para estabelecerem a substituição “para frente”, na medida em 

que regule todos os aspectos da matéria.307 

Anota Sacha Calmon Navarro Coelho que a LC 87/96 não dispôs sobre 

substituição, delineando, apenas, algumas regras sobre bases de cálculo, regras 

meramente “indicativas”, evidenciando inconstitucionalidade passível de ser declarada 

pelo STF, com efeitos  ex nunc e ad futuram.308  

Saliente-se que a competência conferida à lei complementar para tratar da 

base de cálculo no regime de substituição tem como atributo a indelegabilidade, 

qualidade, aliás, pertinente a toda competência conferida pela Constituição, salvo o que 

em contrário permitir. Tal competência deve ser exercida nos estritos limites legais, sob 

pena de a lei complementar ultrapassar as barreiras constitucionais do que for permitido  

e incorrer em vício insanável de inconstitucionalidade. 
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4.8 IPI na base de cálculo do ICMS 

Já ficou assentada, no presente estudo, a composição possível da base de 

cálculo do ICMS, a qual deverá restar  integrada unicamente pelo valor da operação de 

circulação de mercadorias, tendo em vista sua estreita vinculação com o aspecto 

material da hipótese de incidência. Qualquer elemento estranho a tal valor desvirtua o 

modelo estabelecido na regra constitucional de competência, o que pode se dar com os 

valores de outros tributos incidentes sobre as operações referidas.  

Ocorre que o Poder Constituinte originário previu a possibilidade da base de 

cálculo do ICMS ser integrada pelo valor do IPI, conforme o art. 155, § 2°, XI da 

Constituição Federal (disposição esta repetida no §2º da LC 87/96), que dispõe: 

“Art. 155. (...) 

§ 2° (...) 

XI – não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 

sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato 

gerador dos dois impostos.”  

Embora, por uma questão de compatibilidade, não possa o valor de imposto 

algum integrar a base de cálculo de outro tributo, é dado ao Poder Constituinte 

originário, como poder ilimitado que é, dispor como lhe aprouver, ainda que contrarie a 

sistemática lógica da norma de incidência tributária, cujo aspecto material vincula a 

composição da base de cálculo.  

Estabeleceu a Constituição, no entanto, que o montante do imposto sobre 

produtos industrializados pago não pode integrar a base de cálculo do ICMS quando a 

operação jurídica: (a) for realizada entre contribuintes; (b) tiver por objeto produto 

destinado à industrialização ou à comercialização; e (c) configurar fato gerador dos dois 

impostos. 

Alguns diplomas legais estaduais estabelecem, todavia, a possibilidade de 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, do valor do IPI na operação realizada por 
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estabelecimento simplesmente equiparado a industrial. Ocorre que, na equiparação a 

estabelecimento industrial, pessoas que não realizam operações com produtos 

industrializados são havidas, pela lei, como contribuintes do IPI, exatamente porque 

praticam atos de iguais efeitos tributários aos atos praticados pelos contribuintes. 

Destaque-se que a Constituição não estabeleceu como condição para a exclusão do valor 

do IPI devido que a operação deveria dar-se entre “industriais”, mas, sim, entre 

contribuintes. 

Desse modo, na operação realizada por estabelecimento equiparado a 

industrial, por figurar este como contribuinte, de acordo o que determina a lei, 

configura-se, sem sobra de dúvida, um dos requisitos constitucionais para exclusão do 

IPI da base de cálculo do ICMS. É inconstitucional, portanto, o diploma legal que 

dispuser em contrário. Este é o posicionamento do Pretório Excelso, segundo o qual a 

Constituição não teria feito distinção entre estabelecimentos industriais e equiparados, 

importando verificar apenas a situação fática inscrita em seu inciso  XI,  § 2º, do art. 

155.309 

Assinala Eduardo Botallo que a própria Constituição veda a discriminação 

entre contribuintes que se encontram em situação equivalente (art. 150, II) e é manifesta 

a identidade ou equivalência de situações entre estabelecimentos industriais e 

equiparados a industriais: ambos são contribuintes do IPI, não havendo possibilidade, 

nesse contexto, de prosperar qualquer tentativa de separação ou de diferenciação entre 

uma e outra pessoa.310  

 

4.9 Base de cálculo do ICMS nos serviços de comunicação 

Estabelece o art. 2º, III, da LC 87/96 que o ICMS incide nas “prestações 

onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a 

emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de  

comunicação de qualquer natureza.“ 
                                                           
309 STF, 2ª Turma, AgRg em RE nº 173.834-1/SP, Rel. Min. Calos Velloso, DOU de 30.10.98. 
310 BOTTALLO, Eduardo Domingos: “Base imponível do ICMS e operações realizadas por 
estabelecimentos equiparados a industriais”. In Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, a. 15, n. 55, jan-mar, 1991, p. 224. 
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Já foi visto, no presente estudo, que aqui a hipótese de incidência possível do 

ICMS é a prestação, a terceiros (um tomador e um receptor), em caráter negocial, de 

serviços de comunicação. A base de cálculo possível, por sua vez, apenas poderá ser 

aquela correspondente unicamente ao preço do serviço de comunicação, conforme 

disposto no inciso III, art. 13, da LC 87/96. Tal previsão, também, encontra-se disposta 

no art. 69 do CTN, que embora se refira ao extinto imposto federal sobre serviços de 

comunicação, aplica-se ao ICMS-comunicação. 

No que tange aos serviços de comunicação de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens, não há que se falar em incidência de ICMS, cuja materialidade, no caso, se 

caracterizaria pela prestação de um esforço, qualificável como adimplemento de 

obrigação de fazer. Nesse sentido, são os ensinamentos de Bernardo Ribeiro de Moraes 

que assinala que os serviços pressupõem uma contraprestação por parte dos seus 

tomadores, recaindo o tributo, apenas, sobre serviços onerosos.311 

Ainda que se entendessem passíveis de tributação pelo ICMS, os serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, estariam os mesmos fora da abrangência do 

referido tributo estadual, por falta de previsão da base de cálculo que os atingisse.312 Na 

mesma direção, são os ensinamentos de José Eduardo Soares de Melo, para quem os 

serviços de radiodifusão têm como característica básica a comunicação à coletividade, 

de forma generalizada, com o timbre da gratuidade. Tais serviços, por serem abertos ao 

público, em geral, não se encontram sujeitos ao ICMS, por serem livres e gratuitos, 

inocorrendo, assim, base de cálculo para a apuração do quantum tributário.313 

Com efeito, como a base de cálculo deve corresponder ao preço do serviço, 

não haveria como tributar-se os serviços prestados gratuitamente, sem qualquer preço 

ajustado ou forma de contraprestação. 

Não se poderia dizer que a base de cálculo, no caso, deveria corresponder  ao 

preço cobrado pelas emissoras de rádio e televisão pela inserção de anúncios. Não 

                                                           
311 MORAES, Bernardo Ribeiro: Doutrina e prática do Imposto sobre Serviços. 1ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1989, p. 121. 
312 PIAZZETA, Ivar L. N; BOEIRA, Francisco S. Velho: “ICMS, Telecomunicação e Radiodifusão”. In 
Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 13, n. 49, jul-set, 1989, p. 166. 
313 MELO, José Eduardo Soares de Melo: ICMS –Teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Dialética, 2003, p. 
122. 
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haveria, contudo, de se falar, neste caso, de serviço de comunicação de competência 

estadual, mas de serviço de veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros 

materiais de publicidade, por qualquer meio, de competência dos Municípios. 

O Supremo Tribunal Federal, contudo, parece entender tributáveis os 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, conforme entendimento 

manifestado em sede de controle de constitucionalidade, aludindo à previsão do art. 1º 

da LC 87/96 que reitera a incidência do ICMS sobre todo e qualquer serviço de 

comunicação, incidência esta antes prevista na Lei Complementar nº 24 de 07.01.75.314 

A Emenda nº 42/2003, entretanto, retirou do campo de incidência do ICMS 

tais serviços de comunicação, havendo inserido a alínea d, no inciso X, § 2º, do art. 155 

da Constituição, afastando sua cobrança  “nas prestações de serviço de comunicação 

nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e 

gratuita”. 

No que tange, ainda, à composição da base de cálculo do ICMS nos serviços 

de comunicação, tem-se desvirtuado sua composição possível, inserindo-se elementos 

estranhos ao valor do serviço prestado. É o caso da tributação do ato de habilitação do 

aparelho de telefonia celular, bem como do ato de transferência da titularidade de 

assinaturas relativamente ao “sistema móvel celular”.  

A habilitação é definida pela Norma nº 23/96, aprovada pela Portaria nº 

1.536/96, do Ministério das Comunicações, em seu item 2.4, como sendo a ativação da 

estação móvel do assinante, para que a central de comunicação e controle a reconheça 

como pertencente a assinante de estação móvel celular – SMC. 

O Convênio 69/98 incluiu na base de cálculo do ICMS os valores cobrados 

pela prática de tais atos, conforme dispôs em sua cláusula primeira que prescreve: “os 

signatários firmam entendimento no sentido de que se incluem na base de cálculo do 

ICMS incidente sobre prestações de serviços de comunicação os valores cobrados a 

título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização de 

                                                           
314 STF, Pleno, ADIn nº 1467-6/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DOU de 11.04.03. 



 191

serviços suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de 

comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada.”  

O referido convênio modificou o critério constitucional de composição da 

base de cálculo, desvinculando-a do aspecto material previsto na regra de competência 

tributária. Os atos acima referidos tributados pelo convênio constituem simples medida 

preparatória para que o serviço de comunicação seja efetivado, atividade acessória 

(atividade-meio) que não abre espaço à tributação por meio de ICMS.315 É grave erronia 

jurídica pretender desmembrar as inúmeras atividades-meio, necessárias à prestação do 

serviço em tela, como se fossem serviços de comunicação autônomos e, sem poder 

serem consideradas em isolamento, nenhuma delas tipifica verdadeira prestação de 

serviço de telecomunicação.316 Não constituindo, propriamente, serviço de 

comunicação, os atos-meio referidos, a tributação revela-se inconstitucional. 

Desse modo, não incide ICMS sobre a habilitação por não subsumir-se ao 

conceito constitucional de serviço tributável e, conquanto proporcione comunicação, 

não realiza, em si mesma, o tráfego comunicativo.317 

Não se pode alegar que a habilitação integraria o conceito de serviços de 

comunicação ou de telecomunicações pelo simples fato de ser ela condição “sine qua 

non” para a oferta e utilização de serviços. Na verdade, tal afirmação já é, em si, uma 

contradição, pois uma condição da prestação de serviços de telecomunicações não pode 

ser confundida com a própria prestação desses serviços.318 

A jurisprudência, inicialmente, pareceu vacilar quanto à possibilidade da 

tributação do ato de habilitação, entendendo-se que o Convênio 69/98 encontrava 

                                                           
315 CARRAZZA, Roque Antonio: ICMS, 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 168. 
316 CARRAZZA, Roque Antonio: “ICMS – sua não incidência sobre Prestações de Serviços de 
Telecomunicações Internacional (Serviços de Longa Distância Internacional), bem como sobre os 
Serviços que os viabilizam (Serviços Auxiliares)”. In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 60, setembro, 2000, p. 106. 
317 BARRETO, Aires Fernandino: “Regime tributário dos serviços de telefonia celular”. In Revista de 
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, n. 78, dezembro, 2000, p. 200. 
318 WALD, Arnoldo; NISHIOKA, Alexandre Naoki: “Da definição de serviços de comunicação para 
efeitos de incidência do ICMS: o caso da habilitação de telefone móvel celular”. In Revista Dialética de 
Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 102, março, 2004, p. 29. 
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amparo legal.319 Todavia, há postura jurisprudencial contrária, no sentido da não 

tributação dos aludidos atos acessórios.320  

Há serviço de comunicação apenas quando um terceiro, mediante prestação 

negocial-onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Os meios necessários à 

consecução deste fim não estão ao alcance da incidência do ICMS-comunicação. A 

hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC 87/96; art. 2º,III) não permite a 

exigência do tributo com relação a atividades meramente preparatórias ao serviço de 

comunicação propriamente dito, como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do 

Convênio ICMS 69/98, não sendo lícita, assim, a dilatação da base de cálculo do ICMS-

comunicação implementada pelo Convênio ICMS 69/98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
319 STJ, 2ª Turma, ROMS nº 11024, Rel. Min. Castro Meira, DOU de 08.09.03. 
320 STJ, 1ª Turma, Resp. nº 402047/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DOU de 09.12.03. 
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CONCLUSÃO 

 

1. Reconhecem-se direitos fundamentais localizados na Constituição 

Tributária,  consubstanciados em preceitos que regulam a atividade impositiva fiscal do 

Estado, na medida em que estabelecem os limites para a validade jurídica da atuação 

tributária estatal. No âmbito do sistema constitucional tributário, todas as normas que 

integram o subconjunto constituído pelas normas constitucionais tributárias, não 

exclusivamente o art. 150, que trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, 

são assecuratórias de direitos e instituidoras de deveres. As delimitações impostas pelo 

Poder Constituinte originário que informam uma tributação possível, buscam privilegiar 

direitos fundamentais.  

2. A segurança jurídica,  como direito fundamental do contribuinte, repousa 

na idéia de que o direito, como sistema, possui conteúdos uniformemente certos, bem 

como deve importar numa uniforme e não-conflitiva discriminação de competências. A 

delimitação da certeza do direito do contribuinte provém do assento constitucional de 

todas as espécies tributárias, posto que a outorga de competência, praticamente todo o 

processo criativo do tributo, principia na Constituição. Verifica-se afronta à segurança 

jurídica, na medida em que se desfiguram os modelos típicos da tributação traçados pelo 

Poder Constituinte originário, de modo a exacerbar a carga tributária, primariamente, 

estabelecida. A necessidade de facilitada manipulação das regras de competência não se 

harmoniza com a proteção outorgada aos direitos fundamentais do cidadão, nem com as 

delimitações rigidamente previstas na Constituição.  

3. O Poder Constituinte originário, na medida em que erigiu o Princípio da 

Capacidade Contributiva,  ocupou-se, de modo suficiente e definitivo, da eleição dos 

fatos signos presuntivos de riqueza sobre os quais poderia incidir a tributação. Ao Poder 

Constituinte derivado e ao legislador infraconstitucional não é dada a faculdade de 

alterar os fatos-signos reveladores de capacidade contributiva, acrescentando-lhes 

qualquer outro dado estranho. 

4. Reconhece-se a dificuldade de se imprimir feição pessoal aos impostos 

indiretos. Contudo, o Princípio da Capacidade Contributiva não opera exclusivamente 
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ou primordialmente na área particular de cada exação, senão na integralidade do sistema 

tributário, considerado em seu todo. Não se pode perder de vista que o princípio 

referido, em seu ângulo objetivo, presta-se como vetor na eleição dos fatos-signos 

presuntivos de riqueza, quando da elaboração e alteração da hipótese de incidência 

tributária. 

5. O Princípio da Capacidade Contributiva informa, necessariamente, além 

da definição dos fatos geradores, as respectivas bases de cálculo. A base de cálculo 

deverá  reportar-se àquele fato  de conteúdo econômico inserto na hipótese de 

incidência tributária, ou seja, deverá guardar pertinência com a capacidade absoluta ou 

objetiva apreendida pelo Poder Constituinte originário. A inclusão de elementos 

estranhos na composição da base de cálculo do ICMS que não uma exata medida de seu 

aspecto material fixado na Constituição,  afasta-se do fato-signo presuntivo de riqueza, 

eleito constitucionalmente. 

6. O Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Capacidade 

Contributiva, como direitos fundamentais, estão inclusos no âmbito de proteção das 

“cláusulas pétreas”, afigurando-se inconstitucional ato normativo oriundo do Poder 

Constituinte derivado que reduza sua eficácia normativa, esvaziando sua essência. 

7. Não está vedada a alteração dos aspectos constitucionais da regra-matriz 

de incidência. Permitem-se modificações nas regras de competência tributária e, 

conseqüentemente, na base de cálculo por elas delimitada, desde que atendidos dois 

pressupostos: (a) que não se configure uma sobrecarga tributária, arbitrária, dissonante 

daquela prevista na redação originária da Constituição, privilegiando-se, assim, a 

segurança jurídica e (b) que tais alterações se atenham aos fatos-signos presuntivos de 

riqueza eleitos pelo Poder Constituinte originário, de modo a respeitar a capacidade 

contributiva do cidadão já projetada quando da elaboração da Constituição. 

8. Do texto constitucional, infere-se que sob a sigla ICMS estão abrigados, 

impostos distintos, conforme a análise do binômio critério material/ base de cálculo de 

cada um deles, já que possuem características que lhes imprimem identidade própria. As 

hipóteses de incidência por serem distintas e inconfundíveis terminam por implicar a 

determinação de bases de cálculo também distintas.  
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9. Existe uma correspondência lógica, uma interligação, entre o critério 

material da regra de incidência tributária com a base de cálculo, integrante de seu 

aspecto quantitativo. A base de cálculo, como critério valorativo do aspecto material da 

hipótese de incidência, encontra-se delimitada na Constituição Federal. A Constituição, 

ao descrever o fato hipotético, que acontecendo no mundo real dá nascimento à 

obrigação tributária, já traz delimitada a base de cálculo. A  conexão lógica entre a base 

de cálculo e o critério material deixará de existir, na medida em que se insira na base de 

cálculo fatores outros, não abrangidos pelo critério material, resultando numa 

deformação lógica da regra-matriz do tributo. À proporção que a base de cálculo afasta-

se do critério material disposto na regra constitucional de competência, em razão de sua 

preponderância na definição da natureza jurídica do tributo, termina por revelar espécie 

tributária distinta, o que leva à ofensa da repartição constitucional de competência 

estabelecida pelo Poder Constituinte originário, além de atingir direitos fundamentais do 

contribuinte previstos em regras que limitam o poder de tributar. 

10. Não há como se aceitar a exegese meramente literal do art. 146 da 

Constituição Federal para admitir que o Congresso Nacional possa, a título de dispor 

sobre normas gerais de direito tributário, redefinir o que foi exaustivamente disciplinado 

pelo Constituinte no próprio texto constitucional como é o caso da base de cálculo. A 

cláusula que prevê a edição de normas gerais sobre matéria tributária não abriga o 

entendimento de que a legislação complementar poderá interferir em previsões 

constitucionais especificamente voltadas para a regulação dessas matérias, alterando-as, 

indiscriminadamente, quanto ao seu conteúdo.  

11. A Lei Complementar 87/96 estabeleceu uma base de cálculo composta, 

inserindo, aleatoriamente, elementos extrínsecos ao valor do negócio jurídico tributado, 

preterindo uma base de cálculo singularmente constituída pelo valor do ato mercantil ou 

da prestação dos serviços tributáveis pelo ICMS. Acrescentou-se à base de cálculo o 

valor do próprio imposto, gerando uma superposição de bases imponíveis em patente 

discrepância com o critério material da regra de incidência tributária, eleita como signo 

presuntivo de riqueza, além de camuflar um aumento de alíquota, afastando a clareza 

requerida da atividade tributária. Ofende-se, assim, o Princípio da Capacidade 

Contributiva e o Princípio da Segurança Jurídica. 
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12. Têm-se inserido, na base de cálculo do ICMS, outros elementos 

extrínsecos ao valor da operação mercantil  que em nada dizem respeito ao fato 

tributável eleito na Constituição como o valor do seguro, juros e frete. Os juros e os 

seguros não estão na competência impositiva dos Estados, mas da União, razão pela 

qual não poderia a lei complementar relativa ao ICMS atrair tais elementos para a sua 

área de atuação para integrar a base de cálculo do imposto estadual, sem qualquer 

permissão constitucional. A inclusão do valor do frete na base de cálculo da operação 

mercantil enseja, do mesmo modo,  inconstitucionalidade, por constituir fator estranho à 

referida operação. O frete, considerado isoladamente, constitui, sim, fato gerador do 

ICMS, mas apenas quando se esteja diante da prestação de serviços de transporte 

interestadual ou intermunicipal. 

13. Na importação, além das parcelas referidas, foram aditados à base de 

cálculo do ICMS valores de outros tributos também incidentes na operação, 

ocasionando uma multincidência tributária, sem qualquer conformidade com a estrutura 

lógica da norma de incidência do ICMS desenhada na Constituição. O critério material 

da hipótese de incidência do ICMS na importação é a importação de mercadorias e a 

única base de cálculo possível é o valor de tais mercadorias.  

14. No que tange às operações com combustíveis e derivados, a Emenda 

Constitucional n° 33/2001 atribuiu aos convênios interestaduais a possibilidade de fixar 

as alíquotas e bases de cálculo aplicáveis nas hipóteses da incidência monofásica  das 

referidas mercadorias, em  evidente afronta à hierarquia  das normas, esvaziando por 

completo o Princípio da Legalidade, pilar do sistema tributário, conforme art. 150, I, da 

Constituição.  Os convênios não podem adentrar em seara reservada ao Poder 

Legislativo.  

15. Quanto às operações com energia elétrica, a base de cálculo possível do 

ICMS incidente sobre energia elétrica é o valor da operação da qual decorra a entrega 

dessa mercadoria ao consumidor. A base de cálculo, no caso, é o preço da energia 

elétrica efetivamente consumida, conforme a dicção do art. 34, § 9°, do ADCT, o preço 

praticado na operação final. 
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16. No regime da Substituição tributária “para frente”, a técnica da base de 

cálculo presumida na arrecadação antecipada do ICMS, submete-se ao Princípio da 

Praticabilidade da Tributação em prol da Fazenda Pública que almeja a simplificação na 

execução das leis tributárias. Todavia, o Princípio da Verdade Material impõe que, uma 

vez constatado o valor real da operação, garanta-se ao sujeito passivo o reembolso ou a 

compensação do excesso decorrente da observância da pauta ou do valor presumido. 

Todos os elementos considerados pela lei são passíveis de objeção. Deve-se considerar 

que a realidade econômica apresenta-se sempre flexível, diante do que se impõe o 

contraditório e a ampla defesa.  

17. Quanto à inserção do IPI na base de cálculo do ICMS, na operação 

realizada por estabelecimento equiparado a industrial, por figurar este como 

contribuinte, de acordo com o que determina a lei, configura-se, sem sombra de dúvida, 

um dos requisitos constitucionais para exclusão do imposto federal na base de cálculo 

do ICMS. 

18. Nas prestações de serviço de comunicação, a base de cálculo possível, 

correspondente unicamente ao preço do serviço de comunicação, conforme disposto no 

inciso III, art. 13, da LC 87/96. É inconstitucional o Convênio 69/98 que incluiu na base 

de cálculo do ICMS os valores cobrados em virtude do ato de habilitação do aparelho de 

telefonia celular, bem como do ato de transferência da titularidade de assinaturas 

relativamente ao “sistema móvel celular”. Os meios necessários à consecução do 

serviço de comunicação não estão ao alcance da incidência do ICMS-comunicação.  
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