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Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS 

• O ICMS na Constituição Federal: art. 155, inciso II 

• Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 

  II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

 prestações de serviços de transporte interestadual e 

 intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

 prestações se iniciem no exterior 
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Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS 

• A origem da Guerra Fiscal: art. 155, §2º, inciso XII, “g”, CF:  

• Compete à Lei Complementar regular a concessão de isenções, 

benefícios e incentivos fiscais do ICMS, mediante deliberação 

dos Estados e DF 

• Conforme Lei Complementar nº 24/75: 

• As isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos 

de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo 

Distrito Federal 

• Convênios celebrados no âmbito do CONFAZ 
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A Guerra Fiscal do ICMS 

• O que é? 

• Motivo: desenvolvimento do território e aumento da arrecadação 

• Benefícios concedidos unilateralmente (sem anuência do CONFAZ) X 

Glosa de créditos (anulação dos créditos) 

• Benefícios fiscais             reação dos demais Estados  

 normas infralegais autorizadoras das glosas de crédito e leis 

legitimadoras das glosas de crédito 

• Desrespeito ao princípio da não-cumulatividade 

- § 3º do artigo 36 da Lei 6.374/89 e Comunicado CAT nº 36/04 
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A Guerra Fiscal do ICMS: o Princípio da Não-
Cumulatividade 

• O Princípio da não-cumulatividade: art. 155, §2º, inciso I, CF 

• Sistema de créditos e débitos: 

 

            A                          B                         C                   

• Pagamento de ICMS por A gera crédito para B; pagamento de 

ICMS por B gera crédito para C e assim por diante. 

• Direito ao aproveitamento integral dos créditos de ICMS, 

independentemente do pagamento efetivo do débito anterior 
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A Guerra Fiscal do ICMS: Discussões atuais 

1. Podem os Estados e o Distrito Federal editar normas que 

concedem benefícios fiscais unilateralmente? 

2. Ainda que tais benefícios sejam concedidos, podem os demais 

Estados determinar a glosa dos créditos de ICMS oriundos de 

operações interestaduais envolvendo a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços? 

3. Cabe aos contribuintes arcar com o ônus dessa Guerra Fiscal? 

4. Por fim, o que acontece com os contribuintes benefíciários? Eles 

são  obrigados a devolver o benefício recebido? 
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A Guerra Fiscal do ICMS: discussões atuais 

1. Podem os Estados e o Distrito Federal editar normas que 

concedem benefícios fiscais unilateralmente? 

 É pacífico no STF o entendimento de que os Estados e o Distrito Federal não 

podem conceder incentivos fiscais sem a celebração de Convênio  

• ADI 2345/SC 

• (...)  Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos 

termos da LC 24/75. Expressão da chamada "guerra fiscal". Inadmissibilidade. 

Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, letra "g", da CF. Ação julgada 

procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder isenção, 

incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou 

outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio 

intergovernamental no âmbito do CONFAZ. 
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A Guerra Fiscal do ICMS: discussões atuais 

2. Ainda que tais benefícios sejam concedidos, podem os demais 

Estados determinar a glosa dos créditos oriundos dessas 

operações de circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços? 

 Os Estados da Federação que se sentirem prejudicados em razão da 

concessão unilateral de benefícios fiscais devem se valer da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (“ADIn”). A glosa de créditos não é o caminho 

mais adequado, pois implica transferência do ônus aos contribuintes. 
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A Guerra Fiscal do ICMS: discussões atuais 

3. Cabe aos contribuintes arcar com o ônus dessa Guerra Fiscal? 

• O STF ainda não consolidou entendimento acerca de tal questionamento. 

Porém, a Ministra Helen Gracie já proferiu decisão monocrática no sentido de 

que o contribuinte não deve ser onerado pela Guerra Fiscal  

• “(...) Isso porque a incidência da alíquota interestadual faz surgir o 

direito à apropriação do ICMS destacado na nota, forte na sistemática 

de não-cumulatividade constitucionalmente assegurada pelo art. 155, § 

2º, I, da Constituição e na alíquota estabelecida em Resolução do 

Senado, cuja atribuição decorre do art. 155, § 2º, IV. Não é dado ao 

Estado de destino, mediante glosa à apropriação de créditos nas 

operações interestaduais, negar efeitos aos créditos apropriados 

pelos contribuintes.”  
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A Guerra Fiscal do ICMS: discussões atuais 

4. Por fim, o que acontece com os contribuintes benefíciários? Eles são  

obrigados a devolver o benefício recebido? 

 Este questionamento ainda não foi tratado pelo STF e os contribuintes sofrem com 

a insegurança jurídica atual. 

• Qual medida tem sido adotada pelos Estados para manter os benefícios fiscais? 

• Os Estados revogam suas leis quando estas estão prestes a serem julgadas 

inconstitucionais, esvaziando o objeto da ADIn 

• Posteriormente, os Estados editam novas leis com o mesmo conteúdo das 

leis que seriam julgadas inconstitucionais, mantendo o benefício fiscal 

• A Confederação Nacional da Indústria (CNI) propõe que as novas leis sejam 

analisadas nos termos da ADIn que perdeu o objeto pela revogação fraudulenta 

por parte do Estado 
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A Guerra Fiscal do ICMS: entendimento 
jurisprudencial 

• O STJ tem se posicionado no mesmo sentido da Ministra Ellen 

Gracie:  

• Recurso Ordinário em MS nº 2010/0044507-3: 

• “(...) Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de 

ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização 

do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por 

meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato 

normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de 

São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana 

Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes 

sediados em seu território.”  
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A Guerra Fiscal do ICMS: entendimento 
jurisprudencial 

• Compete ao STF, analisar a constitucionalidade dos benefícios fiscais 

• Instrumento adequado para o questionamento da legalidade dos benefícios 

unilaterais: ADIn 

• Decisões recentes: 23 normas que concedem benefícios fiscais sem a 

anuência do CONFAZ foram declaradas inconstitucionais 

• Tais decisões não inovam, tendo em vista que diversas decisões já foram 

proferidas no mesmo sentido 

• Exemplo de decisões: ADI 260, ADI 286, ADI 1179, ADI 1247 MC, ADI 

1308 - Tribunal Pleno, ADI 1522 MC, ADI 1587, ADI 2352 MC, ADI 2439, 

ADI 2458 - Tribunal Pleno, ADI 2548, ADI 2464, ADI 2659, ADI 3205, 

ADI 3389  
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A Guerra Fiscal do ICMS: o ônus da Guerra Fiscal 

• Conseqüências da Guerra Fiscal: contribuintes onerados 

indevidamente: 

• Créditos glosados por outros Estados da Federação; 

• Autos de Infração lavrados para glosa de créditos de ICMS e 

cobrança de supostos débitos do imposto; 

 

• Possível solução: a chamada “modulação de efeitos”: 

• razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, por 2/3 

dos membros, o STF pode restringir os efeitos da decisão (ex nunc) 
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Possíveis medidas a serem tomadas pelos 
contribuintes onerados pela Guerra Fiscal 

 

 

 

 

• Quando o contribuinte sofre as conseqüências da Guerra Fiscal e a 

lavratura de auto de infração reclamando a glosa de créditos, pode:  

• Optar pela discussão na esfera administrativa 

• Possibilidade de depósito do montante integral, a fim de suspender 

aplicação dos encargos ao longo do processo administrativo; 

• Chances de sucesso na esfera administrativa são diminutas, a exemplo 

dos julgamentos dos processos: AIIM 3056580-7, AIIM 3098425-7, AIIM 

3047343; etc. 

• Após a esfera administrativa, discutir a questão na esfera judicial 
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Conclusões 

• Origem da Guerra Fiscal: busca de novos investimentos; 

• Benefícios concedidos por Estados sem Convênio celebrado no âmbito do CONFAZ; 

• Glosa de créditos por Estados que se julgam prejudicados; 

• Instrumento adequado para o questionamento da legalidade dos benefícios concedidos 

sem anuência do CONFAZ: ADIn; 

• Possível solução para que o ônus da Guerra Fiscal não atinja os contribuintes: modulação 

de efeitos; 

• Não há julgados acerca das conseqüências para os contribuintes beneficiários, de modo 

que os Estados tentam garantir os benefícios através da revogação das leis que são 

objeto de ADIn, editando posteriormente novas normas com os mesmos benefícios; 

• Os contribuintes que sofrerem com o ônus da Guerra fiscal podem: discutir a questão 

administrativamente, depositando o valor em discussão para suspender os encargos, 

restando ainda possibilidade de  discutir a questão judicialmente. 
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