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Seminário I 

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA 

TRIBUTÁRIA 

Leitura básica 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 7ª ed. São Paulo: Noeses, 2018, 
Item 2.10 (“Exclusão” do crédito tributário), do Capítulo 2, da segunda parte1. 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, Capítulo XV. 

Leitura Complementar 

• BRITTO, Lucas Galvão. Revogação de Isenção, anterioridade e direito adquirido. Revista de Direito 
Tributário, n. 114. 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Isenções tributárias do IPI, em face do princípio da não 
cumulatividade. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 33. 

• LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. Isenções tributárias. Capítulo IV e Capítulo V, itens v. 5 a v. 7. 

• MOREIRA, André Mendes. A não cumulatividade dos tributos. São Paulo: Noeses, 2018. 
Capítulo VII, Item 7.9.  

Questões 

1. Que é isenção (vide anexo I)? 

2. Elaborar quadro comparativo a respeito de: (i) isenção; (ii) imunidade; (iii) não incidência; (iv) 
anistia; e (v) remissão. 

3. A expressão “crédito tributário” utilizado no art. 175 do CTN tem o mesmo conteúdo de 
significação para a isenção e para a anistia? Justificar. 

4. Tratando-se de isenção com prazo certo, ou de isenção por prazo indeterminado, responda: (i) 
equivalem, necessariamente, à isenção condicionada e à isenção incondicionada, 
respectivamente? Quais critérios são utilizados nessas classificações? (ii) a revogação da 
isenção, que reinstitui a norma tributária no sistema, apenas restabelece sua eficácia ou requer 
a publicação de nova regra tributária no ordenamento? Neste último caso, deverá ser 
respeitado o princípio da anterioridade (nonagesimal / exercício)? Há direito adquirido (vide 
anexo II e III)? 

5. Há distinção entre alíquota 0% e isenção? Os insumos isentos, não tributados e tributados à 
alíquota 0%, adquiridos no processo de industrialização, conferem direito ao crédito 
tributário? Por quê? Em caso afirmativo, qual critério deveria ser utilizado para determinar o 
crédito presumido de IPI? Se o produto for adquirido da ZFM, isso alteraria a resposta? Se sim, 
por quê?  (Vide anexos IV, V, VI, VII, VIII e IX) 

6. Considerando o art. 155, §2º, II, alíneas “a” e “b” da CF, pergunta-se: 

 

1 Os textos indicados em vermelho não são disponibilizados. 
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 a) Existe isenção parcial? Redução de base de cálculo pode ser considerada hipótese de isenção 
parcial? 

 b) É possível lei estadual que determine a exigência do estorno do crédito do ICMS, relativo à 
entrada de insumos, proporcional à parcela correspondente à redução da base de cálculo do 
imposto incidente na operação de saída da mercadoria, com fundamento no art. 155, § 2º, II, 
da CF/88? (Vide anexos X, XI e Parecer da Procuradoria-Geral da República no RE n. 
635.688/RS RG, de 09/12/11). 

7. A concessão de benefício fiscal relativo à isenção do ICMS incidente sobre a aquisição de veículo 
automotor por deficiente físico demanda a aprovação por convênio, nos termos do art. 155, §2º, 
XII, g, da CF, regulamentado pela Lei Complementar 24/75? Caso considere a dispensa de convênio 
nesse caso, ela poderá ser justificada pela garantia fundamental, cuja concessão do benefício visa a 
assegurar? (Vide anexo XII e XIII). 

8. Determinado Estado institui isenção de ICMS, com fundamento em convênio CONFAZ, 
exclusivamente para operações realizadas pelo contribuinte atacadista de determinado 
produto. A legislação (i) expressamente veda que essa isenção seja utilizada por 
estabelecimentos industriais e varejistas e (ii) nada fala sobre a possibilidade de manutenção 
de crédito pelo atacadista. Qual o efeito prático desta isenção para a cadeia do ICMS? Essa 
isenção é constitucional? Poderia o estabelecimento atacadista renunciar à isenção tributária 
e decidir tributar regularmente sua operação? Esse valor pago, em renúncia à isenção, seria 
tributo? Há relação entre essa isenção tributária e o princípio da legalidade estrita tributária? 

Sugestão para pesquisa suplementar 

• Artigo: “Direitos e deveres da administração tributária à luz dos direitos humanos”, de 
Renato Lopes Becho, publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 171. 

• Artigo: “A inclusão das pessoas com deficiência e as problemáticas isenções do ICMS na 
compra de veículos automotores”, de Francysco Pablo Feitosa Gonçalves, publicado na 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 197. 

• Capítulos 1, 2, 3 e 5 do livro Imunidades tributárias: limitações constitucionais ao poder de 
tributar, de Aires Fernandino Barreto e Paulo Ayres Barreto. São Paulo: Dialética.  

• Capítulos III, IV, V, VI, VII e VIII do livro Imunidades tributárias: teoria e análise da 
jurisprudência do STF, de Regina Helena Costa. São Paulo: Malheiros. 

• Capítulo IV do livro Teoria geral da isenção tributária, de José Souto Maior Borges. São Paulo: 
Malheiros. 

• Título II, Capítulo III, do livro Curso de direito constitucional tributário, de Roque Antonio 
Carrazza. São Paulo: Malheiros. 

• Item 83 – “Regra juridicizante, desjuridicizante e não juridicizante. Incidência e isenção tributária” do 
livro Teoria geral do direito tributário, de Alfredo Augusto Becker. São Paulo: Noeses. 

• Artigo: “Sobre a notação NT da TIPI: conceito e espécies”, de Jonathan Barros Vita, Revista de Direito 
Tributário da APET n. 19. 



  

Módulo Incidência e Crédito Tributário 

O conteúdo desse material é de propriedade intelectual do ©IBET: é proibida sua utilização, manipulação ou reprodução, por 

pessoas estranhas e desvinculadas de suas atividades institucionais sem a devida, expressa e prévia autorização. 

 

Anexo I 

RESP n. 1.098.981/PR 

DJ 14/12/2010 

ISENÇÃO. ARTIGO 96, DA LEI 8.383/91 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE MERCADO AFERIDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991 E O CONSTANTE DE DECLARAÇÕES DE BENS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES A 1992). APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 1992. 1. A entrega extemporânea de declaração de ajuste anual (declaração atinente 
ao ano-calendário de 1991, apresentada após o exercício financeiro de 1992) não afasta a isenção de 
imposto de renda prevista no artigo 96, § 1º, da Lei 8.383/91, verbis: “Art. 96. No exercício financeiro 
de 1992, ano-calendário de 1991, o contribuinte apresentará declaração de bens na qual os bens e 
direitos serão individualmente avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de 1991, e 
convertidos em quantidade de Ufir pelo valor desta no mês de janeiro de 1992. § 1º A diferença entre 
o valor de mercado referido neste artigo e o constante de declarações de exercícios anteriores será 
considerada rendimento isento. § 2º A apresentação da declaração de bens com estes avaliados em 
valores de mercado não exime os declarantes de manter e apresentar elementos que permitam a 
identificação de seus custos de aquisição. § 3º A autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará o valor informado, sempre que este não mereça fé, por notoriamente diferente do de 
mercado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. § 4º 
Todos e quaisquer bens e direitos adquiridos, a partir de 1º de janeiro de 1992, serão informados, nas 
declarações de bens de exercícios posteriores, pelos respectivos valores em Ufir, convertidos com base 
no valor desta no mês de aquisição. (...) § 7º Excluem-se do disposto neste artigo os direitos ou créditos 
relativos a operações financeiras de renda fixa, que serão informados pelos valores de aquisição ou 
aplicação, em cruzeiros. § 8º A isenção de que trata o §1º  não  alcança  :a) os direitos ou créditos de que 
trata o parágrafo precedente; b) os bens adquiridos até   31  de dezembro de 1990, não  relacionados na 
declaração de bens relativa ao exercício de 1991 (...) .”  2 . O imposto de renda apresenta como fato 
jurídico ensejador da tributação a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda 
(produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza 
(acréscimos patrimoniais que não se enquadrem no conceito de renda). 3 .Abalizada doutrina ensina 
que: “As normas de isenção pertencem à classe das regras de estrutura, que intrometem modificações no 
âmbito da regra-matriz de incidência tributária. Guardando sua autonomia normativa, a norma de 
isenção atua sobre a regra-matriz de incidência tributária, investindo contra um ou mais critérios de sua 
estrutura, mutilando-os, parcialmente. Com efeito, trata-se de encontro de duas normas jurídicas que 
tem por resultado a inibição da incidência da hipótese tributária sobre os eventos abstratamente 
qualificados pelo preceito isentivo, ou que tolhe sua consequência, comprometendo-lhe os efeitos 
prescritivos da conduta. Se o fato é isento, sobre ele não se opera a incidência e, portanto, não há que 
falar em fato jurídico tributário, tampouco em obrigação tributária. E se a isenção se der pelo 
consequente, a ocorrência fáctica encontrar-se-á inibida juridicamente, já que sua eficácia não poderá 
irradiar-se. O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do critério do 
antecedente ou do consequente, podendo a regra de isenção suprimir a funcionalidade da regra-matriz 
tributária de oito maneiras distintas: (i) pela hipótese: i.1) atingindo-lhe o critério material, pela 
desqualificação do verbo; i.2) mutilando o critério material, pela subtração do complemento; i.3) indo 
contra o critério espacial; i.4) voltando-se contra o critério temporal; (ii) pelo consequente, atingindo: 
ii.1) o critério pessoal, pelo sujeito ativo; ii.2) o critério pessoal, pelo sujeito passivo; ii.3) o critério 
quantitativo, pela base de cálculo; e ii.4) o critério quantitativo, pela alíquota.” (Paulo de Barros 
Carvalho, in “Direito Tributário – Linguagem e Método”, 2ª ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, pág. 521). 
4. In casu, a hipótese isentiva prevista no artigo 96, da Lei 8.383/91, mutilou o critério material da 
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regra matriz de incidência tributária do imposto de renda, ao subtrair o acréscimo patrimonial 
advindo da diferença a maior entre o valor de mercado dos bens e direitos, avaliados no dia 31 de 
dezembro de 1991 e convertidos em UFIR pelo valor do índice no mês de janeiro de 1992, e o valor 
constante das declarações de ajuste anual de exercícios anteriores a 1992 (caput e § 1º). 5. Deveras, a 
referência normativa ao exercício financeiro de 1992 não teve o condão de condicionar a isenção à 
apresentação de declaração de ajuste anual dentro daquele ano, mas, sim, de explicitar a conexão 
entre: (i) ano-calendário 1991/valor de mercado em 31.12.1991 e (ii) exercício financeiro de 
1992/utilização da UFIR referente ao mês de janeiro de 1992. 6. A imposição da interpretação literal 
da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (artigo 111, inciso II, do CTN) 
proscreve tanto a adoção de exegese ampliativa ou analógica, como também a restrição além da mens 
legis ou a exigência de requisito ou condição não prevista na norma isentiva. 7. Raciocínio inverso 
implicaria em instituir isenção “condicional” sem observância do princípio constitucional da estrita 
legalidade tributária, que veda a instituição ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça (artigo 150, 
I), bem como determina que “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal” (artigo 150, § 6º). 8. Outrossim, o 
Codex Tributário determina que a isenção (ainda quando prevista em contrato) é sempre decorrente 
de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (artigo 176). 9. 
Consequentemente, inexistindo norma expressa que condicione a fruição da isenção à entrega 
tempestiva da declaração de ajuste anual, não se revela possível a exclusão do contribuinte que 
retardou o cumprimento do aludido dever instrumental. 10. Ademais, sobressai o fundamento 
exarado pelo acórdão regional, no sentido de que “a não-observância da isenção concedida ao 
contribuinte que apresenta declarações fora do prazo legal implica, na prática, em indevido bis in 
eadem (sic) que agrava a situação do autor, o qual já estava sujeito às sanções de ordem pecuniária 
decorrentes da apresentação extemporânea”. 11. Recurso especial desprovido. 

Anexo II 

RE n. 392.834/MG 

DJe 15/08/2014 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO 
TRIBUTÁRIA ESPECIAL, INSERIDA EM CLÁUSULA CONTRATUAL (CONVÊNIO). INCENTIVO 
CONCEDIDO COM PRAZO CERTO E DETERMINADO EM CONTRATO ONEROSO. SUPRESSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Isenção tributária 
concedida mediante inserção de cláusula de convênio na qual as partes contratantes assumem 
deveres e ônus determinados. Isenção tributária especial, estabelecida sob condição onerosa e 
sujeita a termo certo de vigência, concedida para a realização de obra e a prestação de serviço de 
fornecimento de água e esgoto sanitário mediante práticas de atos de cooperação entre os entes 
estatais (princípio do cooperativismo federativo). II - Revogação ou supressão da cláusula de 
isenção tributária especial. Impossibilidade, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Incidência da 
Súmula 544/STF: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente 
suprimidas”. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 

Anexo III 

RE n. 564.225 AgR/RS 
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DJe 18/11/2014 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 
39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – 
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido 
aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da 
revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e 
nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada 
em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação 
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. 

Anexo IV 

RE n. 350.446/PR 

Julgamento: 18/12/2002 

IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS, SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. Se o contribuinte do 
IPI pode creditar o valor dos insumos adquiridos sob o regime de isenção, inexiste razão para 
deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero, 
pois nada extrema, na prática, as referidas figuras desonerativas, notadamente quando se trata de 
aplicar o princípio da não-cumulatividade. A isenção e a alíquota zero em um dos elos da cadeia 
produtiva desapareceriam quando da operação subsequente, se não admitido o crédito. Recurso 
não conhecido. 

Anexo V 

RE n. 353.657/PR 

Julgamento: 25/06/2007  

IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme 
disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-
cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 
anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria 
considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA 
DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do 
pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia 
possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica. 

Anexo VI 

RE n. 590.809/RS 

Julgamento: 13/11/2008 

IPI – CREDITAMENTO – ALÍQUOTA ZERO – PRODUTO NÃO TRIBUTADO E ISENÇÃO – 
RESCISÓRIA – ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. Possui repercussão geral controvérsia envolvendo 
a rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da 
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formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo 
Supremo, bem como a relativa ao creditamento no caso de insumos isentos, não tributados ou 
sujeitos à alíquota zero. 

Anexo VII 

RE n. 566.819/RS 

Julgamento: 29/09/2010 

IPI – CRÉDITO. A regra constitucional direciona ao crédito do valor cobrado na operação 
anterior. IPI – CRÉDITO – INSUMO ISENTO. Em decorrência do sistema tributário constitucional, 
o instituto da isenção não gera, por si só, direito a crédito. IPI – CRÉDITO – DIFERENÇA – INSUMO 
– ALÍQUOTA. A prática de alíquota menor – para alguns, passível de ser rotulada como isenção 
parcial – não gera o direito a diferença de crédito, considerada a do produto final. 

Anexo VIII 

RMS n. 39.554/CE 

DJ 10/05/2013 

ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL DO 
CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MULTA. LEI SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE 
BENIGNA. 1. O benefício fiscal de redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, sendo devido 
o estorno proporcional do crédito de ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, II, “b”, da CF, não havendo 
falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Precedentes do STF. 2. Os convênios do ICMS 
têm a função de uniformizar, em âmbito nacional, a concessão de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais pelos Estados (art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/1988). Em última análise, trata-se de 
instrumento que busca conferir tratamento federal uniforme em matéria de ICMS, como forma de 
evitar a denominada guerra fiscal. 3. Nos termos da cláusula primeira1 § ,º, do Convênio ICMS 
128/1994, ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional 
do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único do Convênio ICM 66/88, de 14 de 
dezembro de 1988, nas operações de que trata o caput desta cláusula. 4. A teleologia do instituto 
e a própria literalidade da norma revelam que a hipótese é de mera autorização, de modo que não 
há obstáculo a que a legislação estadual impeça o aproveitamento integral do crédito. 5. O art. 106, 
II, “c”, do CTN, estabelece que a lei tributária deve retroagir quando cominar penalidade menos 
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, razão pela qual há que ser reduzida 
a sanção, nos termos do superveniente Decreto 27.487/2004. 6. Recurso Ordinário parcialmente 
provido. 

Anexo IX 

RE n. 550.218 ED/SP 

Julgamento: 19/08/2014 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE FATO 
QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SE 
CONCEDER EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANALISAR O RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO 
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DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA A OPERAÇÃO SEGUINTE. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Erro de fato quanto à 
identificação da questão discutida nos autos enseja a adoção dos efeitos infringentes para 
possibilitar o julgamento imediato do recurso extraordinário, ante a existência de jurisprudência 
sobre o tema. II – O atual entendimento desta Corte é no sentido de que, na sistemática que rege 
o princípio constitucional da não cumulatividade, se não é devido tributo em determinada 
operação, não há com o que se compensar o montante exigido na anterior. Além disso, se não foi 
cobrado tributo em uma dada operação, não há o que se abater na seguinte. III – Assim, com base 
exclusivamente nesse princípio, só haverá direito a crédito para a operação posterior se for 
cobrado tributo na operação anterior. Ademais, só se compensa o que foi exigido na operação 
precedente, se for devido tributo na operação seguinte. IV – A partir dessa lógica, a operação 
desonerada do tributo não faculta o desconto do que foi exigido na operação anterior e não gera 
crédito para a seguinte, raciocínio que deve ser aplicado de forma indistinta aos diversos casos de 
desoneração, tais como alíquota zero, isenção, não incidência e imunidade. V – Embargos de 
declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário. 

Anexo X 

RE n. 598.182 AgRg-ED-ED-ED/MG 

Julgamento: 17/08/2011 

ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL: 
RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. É possível a aplicação 
de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o 
justifique. 2. Possibilidade de aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na 
operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela redução 
da base de cálculo. Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal 
no AI n. 768.491-RG/RS, de rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.11.2010. 3. Embargos de declaração 
acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular os acórdãos que 
julgaram os dois primeiros embargos de declaração e o agravo regimental, tornar sem efeito a 
decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como 
a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário. 

Anexo XI 

RE n. 644457 AgR/RS 

Julgamento: 21/02/2017 

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE 
TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO 
GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE. RE 595.436-AGR-EDV-
AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de 
origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência firmada no 
âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao 
aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o 



  

Módulo Incidência e Crédito Tributário 

O conteúdo desse material é de propriedade intelectual do ©IBET: é proibida sua utilização, manipulação ou reprodução, por 

pessoas estranhas e desvinculadas de suas atividades institucionais sem a devida, expressa e prévia autorização. 

 

contribuinte faz opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o 
princípio da não cumulatividade. Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso 
de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2015. 2. Agravo regimental conhecido e provido para dar 
provimento ao recurso extraordinário. 

Anexo XII 

ADI n. 429/CE 

Julgamento: 20/08/2014 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTIGOS 
192, §§ 1º E 2º; 193 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO; 201 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO; 273, PARÁGRAFO 
ÚNICO; E 283, III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO 
COOPERATIVO E ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS ÀS PEQUENAS E MICROEMPRESAS; 
PEQUENOS E MICROPRODUTORES RURAIS; BEM COMO PARA AS EMPRESAS QUE ABSORVAM 
CONTINGENTES DE DEFICIENTES NO SEU QUADRO FUNCIONAL OU CONFECCIONE E 
COMERCIALIZE APARELHOS DE FABRICAÇÃO ALTERNATIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 
DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 
146, INCISO III, ALÍNEA “C”, DA CRFB/88. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E 
DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 24, INCISO I, DA 
CRFB/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEMAIS DISPOSITIVOS OBJURGADOS. 
CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS. ICMS. AUSÊNCIA DE 
CONVÊNIO INTERESTADUAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2º, INCISO XII, “G”, DA 
CRFB/88. CAPUT DO ART. 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À 
CONSTITUIÇÃO SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS DO SEU CAMPO DE 
INCIDÊNCIA. 1. O Federalismo brasileiro exterioriza-se, dentre outros campos, no segmento 
tributário pela previsão de competências legislativo-fiscais privativas dos entes políticos, reservada 
à Lei Complementar estabelecer normas gerais. 2. A concessão de benefícios fiscais não é matéria 
relativa à inciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do estabelecido no 
artigo 61, § 1º, inciso II, alínea b, da CRFB/88. 3. O poder de exonerar corresponde a uma derivação 
do poder de tributar, assim, presente este, não há impedimentos para que as entidades investidas 
de competência tributária, como o são os Estados-membros, definam hipóteses de isenção ou de 
não-incidência das espécies tributárias em geral, à luz das regras de competência tributária, o que 
não interdita a Constituição estadual de dispor sobre o tema. (...) 8. A concessão unilateral de 
benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos 
termos do que dispõe a LC nº 24/75, recepcionada inequivocamente consoante jurisprudência da 
Corte, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CRFB/88. 9. O comando constitucional 
contido no art. 155, § 2º, inciso “g”, que reserva à lei complementar federal “regular a forma como, 
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais 
serão concedidos e revogados” aplicado, in casu, revela manifesta a inconstitucionalidade material 
dos dispositivos da Constituição cearense que outorga incentivo fiscal incompatível com a CRFB/88. 
Precedentes: ADI 84, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/1996, DJ 19-04-
1996). 10. A outorga de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia e necessária celebração 
de convênio entre os Estados e o Distrito Federal é manifestamente inconstitucional. Precedentes: 
ADI 2906/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 2376/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; 
ADI 3674/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3413/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; 
ADI 4457/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3794/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 
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1º.6.2011; ADI 2688/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011; ADI 1247/PA, rel. Min. Dias Toffolli, 
1º.6.2011; ADI 3702/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.6.2011; ADI 4152/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 
1º.6.2011; ADI 3664/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011; ADI 3803/PR, rel. Min. Cezar Peluso, 
1º.6.2011; ADI 2549/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1º.6.2011. 11. Calcado nessas premissas, 
forçoso concluir que: a) O § 2º do art. 192 da Constituição cearense concede isenção tributária 
de ICMS aos implementos e equipamentos destinados aos deficientes físicos auditivos, visuais, 
mentais e múltiplos, bem como aos veículos automotores de fabricação nacional com até 90 HP de 
potência adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência, o que acarreta a declaração de 
sua inconstitucionalidade, sem a pronúncia de nulidade, por um prazo de doze meses. b) O caput do 
artigo 193 da Constituição cearense isenta as microempresas de tributos estaduais, ao passo que 
seu parágrafo único estende a isenção, de forma expressa, ao ICMS, o que acarreta a declaração de 
inconstitucionalidade do parágrafo único e do caput, este por interpretação conforme para excluir 
de seu âmbito de incidência o ICMS. c) A Inconstitucionalidade do artigo 201 e seu parágrafo único, 
da Constituição cearense é manifesta, porquanto pela simples leitura dos dispositivos verifica-se 
que o imposto estadual com tal campo de incidência é o ICMS, verbis: “Art. 201. Não incidirá imposto, 
conforme a lei dispuser, sobre todo e qualquer produto agrícola pertencente à cesta básica, 
produzido por pequenos e microprodutores rurais que utilizam apenas a mão-de-obra familiar, 
vendido diretamente aos consumidores finais. Parágrafo único. A não-incidência abrange produtos 
oriundos de associações e cooperativas de produção e de produtores, cujos quadros sociais sejam 
compostos exclusivamente por pequenos e microprodutores e trabalhadores rurais sem terra. d) O 
parágrafo único do art. 273 e o inciso III do art. 283, da Constituição cearense incidem na mesma 
inconstitucionalidade, verbis: “Art. 273. Toda entidade pública ou privada que inclua o atendimento 
à criança e ao adolescente, inclusive os órgãos de segurança, têm por finalidade prioritária 
assegurar-lhes os direitos fundamentais. Parágrafo único. As empresas privadas que absorvam 
contingentes de até cinco por cento de deficientes no seu quadro funcional gozarão de incentivos 
fiscais de redução de um por cento no ICMS. (…) Art. 283. Para estimular a confecção e 
comercialização de aparelhos de fabricação alternativa para as pessoas portadoras de deficiência, o 
Estado concederá: (…) III - isenção de cem por cento do ICMS. 12. Pedido de inconstitucionalidade 
julgado parcialmente procedente para declarar: (i) inconstitucional o parágrafo 2º do art. 192, sem 
a pronúncia de nulidade, por um prazo de doze meses (ii) parcialmente inconstitucional o caput do 
art. 193, dando-lhe interpretação conforme para excluir de seu âmbito de incidência o ICMS; (iii) 
inconstitucional o parágrafo único do artigo 193; (iv) inconstitucional o artigo 201, caput, e seu 
parágrafo único; (v) inconstitucional o parágrafo único do artigo 273; (vi) inconstitucional o inciso 
III do artigo 283; julgar improcedente o pedido quanto ao caput e §1º do artigo 192, todos os 
artigos da Constituição cearense. 

Anexo XIII 

ADI n. 4635 MC-AgR-Ref/SP 

Julgamento: 11/12/2014 

EMENTA: ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE ISENÇÕES, INCENTIVOS 
E BENEFÍCIOS FISCAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE 
CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU 
PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS – PERFIL NACIONAL QUE 
QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS – A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO 
INTERGOVERNAMENTAL COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO 
FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS – RECEPÇÃO DA LEI 
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COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL – O SIGNIFICADO DA 
IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, 
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS – DOUTRINA – PRECEDENTES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME 
DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR INSTAURAR 
SITUAÇÃO DE APARENTE “COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL” LESIVA AO ESTADO DO 
AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL – MEDIDAS QUE SE REFEREM À PRODUÇÃO DE 
“TABLETS” – POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS PAULISTAS, AO ART. 
152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O “PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA” 
– PRECEDENTE DO STF – MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE INCENTIVOS E 
BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA 
CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO – A existência de convênios 
interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva constitucional de 
convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República, traduz 
pressuposto essencial legitimador da válida concessão, por Estado-membro ou pelo Distrito 
Federal, de benefícios, incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. – Revela-se 
inconstitucional a concessão unilateral, por parte de Estado-membro ou do Distrito Federal, sem 
anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao 
ICMS, tais como, exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de cálculo 
e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a dispensa de obrigações acessórias, 
(e) o diferimento do prazo para pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. 
Precedentes. INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM – A outorga unilateral, por 
determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de ICMS não se qualifica, 
porque inconstitucional, como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de outro 
Estado-membro que também se revele impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e 
que, por resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha a 
provocar desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando 
gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É que situações de 
inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-
normativa da Constituição da República, não se compensam entre si. Precedente. 

Anexo XIV 

RE n. 596.614/SP 

DJe 20/09/2019 

IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS 
ADQUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CF/88, 
ART.43, 1º, II, E 2º, III;153, 3º, II. A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos 
níveis normativos depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante região 
socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-cumulatividade. É 
devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não tributados ou 
sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus, por força de exceção 
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade. 

 


