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ABSTRACT

The author broaches some of the history of non-cumulative 
taxation in Brazil, presenting the credit scheme adopted for 
the ICMS and IPI, and also indicates the existing differences 
between the Brazilian scheme and the one adopted in the 
European Union VAT. 
He assesses the possibility and consequences of an ensuing 
import of the EU VAT credit scheme into the Brazilian system. 
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RESUMO

Aborda um pouco da história da não cumulatividade no Brasil 
e apresenta o regime de crédito que foi adotado para o ICMS 
e IPI, além de indicar as diferenças existentes entre o regime 
brasileiro e o regime adotado no IVA da União Europeia.
Analisa a possibilidade e as consequências de eventual impor-
tação do regime de crédito do IVA da União Europeia para o 
sistema brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Tributário; não cumulatividade; tributo; IPI – Imposto so-
bre Produtos Industrializados; ICMS – Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços; IVA – Imposto sobre valor agregado; 
regime de crédito.



79

Revista CEJ, Brasília, Ano XX, n. 68, p. 78-88, jan./abr. 2016

1 INTRODUÇÃO

Definir a extensão e conteúdo do comando constitucional 
da não cumulatividade não é tarefa das mais fáceis. O tema é 
árduo e tem suscitado bastante controvérsia no cenário jurídico 
nacional. As discussões não vêm de hoje e algumas já duram 
décadas. Muitas delas, nem mesmo a Constituição Federal de 
1988 foi capaz de superar. 

Esse cenário é de fácil compreensão, especialmente quando 
as discussões envolvem a não cumulatividade do IPI e do ICMS, 
dois dos principais tributos nacionais.

Embora o número de trabalhos publicados envolvendo a 
não cumulatividade nesses dois tributos seja considerável, algu-
mas questões ainda não receberam o devido aprofundamento 
por parte da doutrina. Dentre essas questões, tem grande des-
taque a discussão acerca do regime de crédito que teria sido 
adotado por nossa Carta Política. 

Enquanto o regime de crédito financeiro permite o credi-
tamento de mercadorias, produtos e serviços não integrados 
fisicamente na produção, circulação e prestação de serviços, 
abarcando, por conseguinte, um número de operações con-
sideravelmente maior, o regime de crédito físico é bem mais 
restrito, somente permitindo o creditamento nas aquisições de 
mercadorias para revenda e insumos (matérias-primas e pro-
dutos intermediários) consumidos no processo de industrializa-
ção, circulação de mercadorias ou prestação de serviços. Atento 
à importância dessa discussão, o presente texto se dispõe a 
analisar o regime de crédito adotado pela não cumulatividade 
no IPI e no ICMS.

Nesse contexto, as duas primeiras seções destinam-se a 
fornecer noções históricas e conceituais do instituto, assim 
como apresentar suas principais finalidades. Além de abordar 
um pouco da história da não cumulatividade no Brasil, a pri-
meira seção busca analisar a natureza da norma que impõe a 
não cumulatividade no IPI e no ICMS, isto é, perquirir se a não 
cumulatividade tem natureza de princípio ou de regra.

As terceira e quarta seções indicam efetivamente qual re-
gime de crédito foi adotado para o ICMS e IPI, além de indicar 
as diferenças existentes entre o regime brasileiro e o regime 
adotado no IVA da União Europeia. 

Além disso, na quarta seção não se foge da análise da possi-
bilidade e das consequências de eventual importação do regime 
de crédito do IVA da União Europeia para o sistema brasileiro.

Por último, as quinta e sexta seções dedicam-se à análise 
da existência ou não de liberdade de conformação do legisla-
dor infraconstitucional no que tange ao regime de creditamento 
adotado, bem como ao posicionamento jurisprudencial do STF 
e do STJ acerca do tema.

2 NÃO CUMULATIVIDADE – ORIGEM, CONCEITO E FINALIDADES

Apesar da existência de registros de estudos e experiências 

incipientes envolvendo a não cumulatividade na Alemanha e 
nos Estados Unidos (CARVALHO, 2009, p. 76), o primeiro im-
posto não cumulativo de que se tem notícia foi criado na França. 
Com efeito, em 1954, os franceses instituíram a Taxe a la va-
leur ajoutée, imposto sobre o valor agregado, em substituição a 
Taxe sur le chiffre d´affaire, imposto sobre o volume de negó-
cios (FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 26). Logo após sua institui-
ção, a técnica da não cumulatividade espalhou-se por diversos 
países da Europa, chegando ao Brasil em 1958.

A ideia de impostos não cumulativos está visceralmente 
ligada à circulação de um produto por um ciclo produtivo ou 
por uma cadeia econômica. Nessas situações, a incidência tri-
butária pode se dar de forma monofásica, quando os tributos 
incidem somente sobre uma fase do ciclo produtivo; ou pluri-
fásica, quando os tributos incidem em mais de uma fase da ca-
deia econômica. Os impostos não cumulativos são aqueles que, 
mesmo sendo plurifásicos, não se acumulam, porque, em cada 
operação tributada, leva-se em conta o imposto que onerou a 
operação anterior (MACHADO, 2009, p. 197).

Apesar de os termos serem usados, por vezes, como sinôni-
mos, imposto não cumulativo e imposto sobre valor agregado 
não se confundem1. Na verdade, a tributação sobre o valor agre-
gado (método de cálculo do valor agregado) constitui um dos 
métodos utilizados para se evitar a cumulatividade. O outro méto-
do utilizado é o de crédito do imposto (imposto sobre imposto).

Na tributação sobre o valor agregado (método de cálculo 
do valor agregado), o tributo incide somente sobre aquilo que 
efetivamente se agregou ao produto ou mercadoria em cada 
operação. Comporta duas variantes: adição e subtração. Na adi-
ção, somam-se todos os componentes que foram agregados 
ao produto ou mercadoria. Na subtração, também conhecido 
como método “base sobre base”, a apuração do valor agregado 
se dá mediante a dedução das aquisições do total das vendas 
(FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 27). 

No método de crédito do imposto, também conhecido 
como método “imposto sobre imposto”, deduz-se do montante 
a ser recolhido em cada operação o valor que já incidiu nas 
operações anteriores (SCHOUERI, 2012, p. 381). Em outras pa-
lavras: a base de cálculo do tributo é o valor total de cada ope-

Enquanto a incidência cumulativa ou “em 
cascata” produz distorções nos preços dos 
produtos, onerando os produtos com maiores 
ciclos produtivos ou cadeias econômicas, a não 
cumulatividade busca evitar uma maior 
tributação de determinado produto em virtude 
de seu maior ciclo [...]
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ração, deduzindo-se do valor a ser pago o que já foi recolhido 
nas operações anteriores.

Há uma diferença fundamental entre os métodos de cálculo 
“base sobre base” e “imposto sobre imposto”. Nesse último, 
mesmo que a operação subsequente seja realizada por valor 
inferior ao praticado na operação antecedente, o contribuinte 
não poderá se eximir do tributo, uma vez que a base de cálculo 
é o valor total da operação. Já no método “base sobre base”, 
somente ocorrerá o fato gerador do tributo se as operações pos-
teriores forem realizadas por valores superiores àqueles pratica-
dos quando da aquisição das mercadorias ou produtos (MELO, 
2009, p. 269), vez que a base de cálculo é o que se agregou ao 
produto ou mercadoria.

Da leitura dos dispositivos constitucionais relativos ao IPI e 
ao ICMS (arts. 153, § 3º, II e 155, § 2º, I, da Constituição Federal 
de 1988), percebe-se que o constituinte optou pelo método do 
“imposto sobre imposto” (SCHOUERI, 2012, p. 382-383)2. Veja 
que o texto constitucional é claro ao prescrever a compensação 
entre o que for devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores, não se limitando somente ao que foi 
acrescido ou agregado.

No que tange aos impostos e às contribuições a serem cria-
dos pela União, no exercício de sua competência residual, o 
constituinte não se manifestou expressamente sobre o método 
a ser adotado (arts. 154, I, e 195, § 4º, da CRFB/88), sendo pos-
sível, portanto, que se adote tanto o método do “imposto so-
bre imposto” quanto o método “base sobre base” (SCHOUERI, 
2012, p. 383). 

Quanto à não cumulatividade das contribuições sociais, 
prevista pelo art. 195, § 12, da CRFB/88, o constituinte também 
não se manifestou expressamente quanto ao método a ser uti-
lizado. Nesse contexto, as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 
instituíram um sistema heterogêneo, em que a incidência das 
contribuições e o cálculo do valor a ser recolhido observa o 
método do “imposto sobre imposto”, enquanto os abatimentos 
e deduções observam a lógica do método “base sobre base” 
(FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 35-36)3.

A principal finalidade da não cumulatividade é evitar a incidên-
cia “em cascata” ou cumulativa de tributos plurifásicos (ROLIM, 
2009, p. 257). Enquanto a incidência cumulativa ou “em cascata” 
produz distorções nos preços dos produtos, onerando os produ-
tos com maiores ciclos produtivos ou cadeias econômicas4, a não 
cumulatividade busca evitar uma maior tributação de determina-
do produto em virtude de seu maior ciclo (FURLAN; VELLOSO, 
2009, p. 29). Dentro de um regime não cumulativo, passa a ser 
irrelevante o número de operações ocorridas no decorrer do ciclo 
produtivo ou cadeia econômica, o imposto final corresponderá à 
multiplicação da alíquota pelo preço da última saída.

A não cumulatividade objetiva também confere uma maior 
neutralidade à incidência tributária plurifásica, de forma que a 
tributação em um ciclo produtivo ou numa cadeia econômica 
não provoque distorções na livre concorrência5. De fato, a inci-
dência cumulativa ou “em cascata” acaba por privilegiar grandes 
grupos ou empresas de maior porte, que poderão concentrar as 
etapas do ciclo econômico ou produtivo e reduzir o preço final, 
distorcendo a livre concorrência (ROLIM, 2009, p. 257). 

Na União Europeia, a neutralidade tributária no âmbito dos 
tributos plurifásicos não foi olvidada. Com efeito, da leitura da 
Diretiva n. 2006/112/CE do Conselho, de 28/11/2006, relativa ao 
sistema comum do Imposto sobre Valor Agregado, percebe-se 
grande preocupação comunitária com a neutralidade no âmbito 
do IVA, de forma que a incidência plurifásica do citado tributo não 
venha a provocar distorções na concorrência intracomunitária6.

3 ESCORÇO HISTÓRICO E NATUREZA DA NÃO CUMULATIVIDADE 

DO IPI E DO ICMS NO BRASIL 

A primeira experiência brasileira buscando evitar a inci-
dência tributária cumulativa deu-se com a Lei n. 2.974, de 
26/11/1956, que introduziu uma espécie rudimentar de não 
cumulatividade para o “Imposto sobre Consumo”. Era uma 
“espécie” de não cumulatividade muito restrita, somente apli-
cável nas operações com joias, obras de ourives e relógios. 
Posteriormente, a Lei n. 3.520, de 30/12/1958, previu que do 
“Imposto sobre Consumo” apurado quinzenalmente fosse aba-
tido o valor recolhido nas operações anteriores com produtos 
empregados na fabricação e acondicionamento dos produtos 
tributados (CINTRA, 2009, p. 112). 

Oito anos depois, a Lei n. 4.502, de 30/11/1964, generali-
zou a não cumulatividade para o “Imposto sobre Consumo”. A 
Emenda Constitucional n. 18/1965 levou a não cumulatividade 
para o plano constitucional, prescrevendo-a para o “Imposto so-
bre Produtos Industrializados” (IPI), que substituiu o “Imposto 
sobre Consumo”, e para o “Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias” (ICM), que sucedeu o “Imposto 
sobre Vendas e Consignações” (CINTRA, 2009, p. 112).

A Constituição de 1967/1969 manteve a não cumulativida-
de para o IPI e para o ICM. Nessa mesma linha, o constituinte 
de 1988 prescreveu a não cumulatividade para o IPI (art. 153, § 
3º, II, da CRFB/88) e para o ICMS (art. 155, § 2º, I, da CRFB/88), 
permitindo também, com o advento da Emenda Constitucional 
n. 42/2003, sua extensão, por meio de legislação infraconstitu-
cional, para as contribuições sociais do empregador, empresa 
ou equiparados (incidente sobre a receita ou faturamento) e 
do importador (ou equiparado) de bens ou serviços do exterior 
(art. 195, § 12, da CRFB/88).

A afirmação de que a não cumulatividade tributária é um 
princípio constitucional encontra-se bem difundida na doutri-
na tributária pátria7. No entanto, tal afirmação não costuma vir 
acompanhada de fundamentação sólida desenvolvida no âm-
bito da teoria das normas (FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 32). 
A falta de rigor técnico na qualificação da não cumulatividade 
como princípio constitucional leva a crer que o que se pretende 
é usar de um “argumento de autoridade”, apelando-se para o 
forte conteúdo axiológico que emana da expressão “princípio 
jurídico”, em uma clara tentativa de bloquear qualquer atuação 

A primeira experiência brasileira buscando evitar 
a incidência tributária cumulativa deu-se com a 

Lei n. 2.974, de 26/11/1956, que introduziu uma 
espécie rudimentar de não cumulatividade para 

o “Imposto sobre Consumo”.
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do legislador infraconstitucional na regu-
lação da matéria8.

É verdade que a distinção entre 
regras e princípios não é tarefa das 
mais fáceis9. De forma bem didática, 
o Professor português José Joaquim 
Gomes Canotilho enumera os princi-
pais critérios utilizados pela doutrina 
para diferenciar os princípios das regras: 
a) grau de abstração – Os princípios, 
ao contrário das regras, seriam normas 
com alto grau de abstração; b) grau de 
indeterminação – Os princípios teriam 
conteúdo vago e indeterminado, necessi-
tando de complementação do legislador 
ou juiz para serem aplicados, enquanto 
as regras poderiam ser aplicadas direta-
mente; c) caráter fundamental no siste-
ma de fontes do direito – Os princípios 
ostentariam o caráter de normas estru-
turantes ou com papel fundamental no 
ordenamento jurídico; d) proximidade 
com a ideia de justiça – Os princípios 
funcionariam como “standards” vincula-
tivos fundados nas exigências de justiça. 
Já as regras teriam caráter meramente 
funcional; e e) natureza normogené-
tica – Os princípios seriam normas que 
estão na base do ordenamento jurídico 
ou constituiriam ratio das regras jurídicas 
(CANOTILHO, 2003, p. 1.160-1.161).

Sem desconsiderar a importância 
dos critérios enumerados pelo Professor 
Canotilho, não se pode negar que as 
ideias de Robert Alexy (2008) e Ronald 
Dworkin (2011) foram fundamentais 
para que a matéria pudesse atingir o 
estágio atual, especialmente para que se 
pudesse atribuir maior precisão e racio-
nalidade na distinção entres as citadas 
normas jurídicas.

Para Dworkin, a diferença entre re-
gras e princípios é de natureza lógica e 
decorre dos modelos de aplicação. As 
regras seriam aplicáveis em um modelo 
de “tudo ou nada” (valem ou não valem, 
incidem ou não incidem), isto é, se a hi-
pótese fática de uma regra é preenchida, 
ou ela é considerada válida e a conse-
quência normativa deve ser aplicada, 
ou ela é considerada inválida, em nada 
contribuindo para a solução do caso. Já 
os princípios possuíram modelo distinto 
de aplicação, pois não enunciam conse-
quências jurídicas que se seguem auto-
maticamente às hipóteses de incidência, 
mas, sim, razões que conduzem o racio-

cínio em certa direção (DWORKIN, 2011, 
p. 39-42). 

Outro traço distintivo, seguindo a 
linha desenvolvida por Ronald Dworkin, 
residiria na forma de resolução de even-
tuais conflitos entre as citadas normas 
jurídicas. De fato, enquanto conflito en-
tre regras é resolvido mediante o afasta-
mento de uma regra, que cede diante de 
outra10, a resolução de um conflito entre 
princípios se resolve de acordo com o 
peso ou a importância dos princípios 
envolvidos, de modo que o princípio 
com maior peso relativo se sobrepõe ao 
outro, o qual não deixa de ter validade 
(DWORKIN, 2011, p. 39-42). 

Robert Alexy sustenta que a dife-
rença entre princípios e regras seria de 
caráter qualitativo. Para Alexy (2008, p. 
91), as regras sempre seriam satisfeitas 
ou insatisfeitas. Se uma regra tem apli-
cação ao caso, deve ser feito exatamente 
o que ela determina, nem mais, nem 
menos. Já os princípios determinam que 
algo seja realizado na maior medida do 
possível de acordo com as possibilida-
des fáticas ou jurídicas. Os princípios são 
“mandados de otimização”, admitindo a 
satisfação em graus variados, dentro das 
possibilidades fáticas e jurídicas existen-
tes (ALEXY, 2008, p. 90).

Assim como Dworkin, Alexy tam-
bém enxerga diferenças entre regras e 
princípios no que tange à resolução de 
conflitos. Enquanto um conflito entre 
princípios deve ser resolvido por meio 
da ponderação, em que um princípio 
tem precedência condicionada sobre o 
outro; um eventual conflito entre regras 
deve ser resolvido mediante a inclusão, 
em uma das regras, de uma cláusula de 
exceção, ou se pelo menos uma das re-
gras for declarada inválida (ALEXY, 2008, 
p. 92-94).

Diante dessa breve exposição, não é 
difícil concluir que os dispositivos cons-
titucionais que tratam da não cumulati-
vidade (art. 153, § 3º, II; art. 155, § 2º, I 
e art. 195, § 12, da CRFB/88) possuem 
natureza jurídica de verdadeiras regras11. 

Em primeiro lugar, porque o de-
ver constitucional de evitar a tributação 
cumulativa é um comando dirigido a 
situações específicas, ou seja, somen-
te existe a obrigatoridade de impostos 
cumulativos nas hipóteses expressamen-
te contempladas no texto constitucional 
(art. 153, § 3º, II; art. 155, § 2º, I, e art. 
195, § 12, da CRFB/88).

Não se trata, pois, de um comando 
para que se faça algo na melhor medida 
possível, dentro das circunstâncias fáticas 
e jurídicas existentes. Trata-se, sim, de 
norma passível de aplicação no modelo 
“tudo ou nada” (um comando que so-
mente pode ser cumprido ou não cum-

prido) e que não admite ponderação12. 
Veja que o legislador infraconstitucional 
não tem liberdade para deixar de implan-
tar um regime não cumulativo nos casos 
previstos na Constituição Federal, tam-
pouco tem autorização para proceder à 
ponderação da não cumulatividade com 
outros fins ou princípios constitucionais 
(FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 32). 

Em segundo lugar, a não cumulativi-
dade determina suas consequências nor-
mativas de forma direta, não necessitando 
de concretização mediante ponderação 
diante de outro princípio ou fim constitu-
cional. Nos casos em que a Constituição 
impôs a não cumulatividade, a conse-
quência normativa é clara: o imposto não 
poderá incidir de forma cumulativa.

Por último, a própria posição topo-
gráfica da não cumulatividade no texto 
constitucional afasta seu caráter princi-
piológico. Com efeito, se o constituinte 
desejasse atribuir caráter principiológi-
co à não cumulatividade, sua posição 
seria mais destacada, provavelmente 
entre as Seções I e II do capítulo desti-
nado ao Sistema Tributário Nacional pela 
Constituição Federal (arts. 145 usque 152 
da CRFB/88). No entanto, o constituinte 
tratou da não cumulatividade de forma 
pontual, somente relacionando-a ao IPI, 
ICMS e PIS/COFINS.

Como já foi dito, parece que parte da 
doutrina tenta conferir status de princí-

[...] não é difícil concluir que os dispositivos constitucionais que 
tratam da não cumulatividade (art. 153, § 3º, II; art. 155, § 2º, 
I e art. 195, § 12, da CRFB/88) possuem natureza jurídica de 
verdadeiras regras.
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pio constitucional à não cumulatividade como forma de torná-la 
imune a qualquer restrição por parte do legislador infraconsti-
tucional. Tal tese, ao contrário do que pode parecer à primeira 
vista, acaba por enfraquecer a não cumulatividade, pois, confor-
me já mencionado, os princípios são passíveis de ponderação 
ou sopesamento em face de outros princípios constitucionais 
– fato que poderia levar ao afastamento da não cumulatividade 
diante de outro princípio de maior peso em determinado caso 
concreto. Os defensores da não cumulatividade como princípio 
constitucional, contudo, olvidam-se desse outro lado da moeda.

4 CRÉDITO FÍSICO VERSUS CRÉDITO FINANCEIRO – A TRADIÇÃO 

BRASILEIRA DE CRÉDITO FÍSICO PARA O IPI E PARA O ICMS

Dois são os regimes de direito ao crédito no que tange a 
impostos plurifásicos não cumulativos: regime do crédito físico 
e regime do crédito financeiro. No regime de crédito físico, o 
creditamento é autorizado somente nas aquisições de merca-
dorias para revenda e insumos (matérias-primas e produtos 
intermediários) consumidos no processo de industrialização, 
circulação de mercadorias ou prestação de serviços (MOREIRA, 
2010, p. 173). Já no regime de crédito financeiro, o credita-
mento abarca também mercadorias, produtos e serviços não 
integrados fisicamente na produção, circulação e prestação de 
serviços, incluindo-se, por exemplo, no direito ao creditamento, 
a aquisição de bens do ativo permanente e material de uso e 
consumo da empresa (MOREIRA, 2010, p. 173).

A despeito de grande parte da doutrina defender, de for-
ma veemente, a possibilidade de creditamento nos moldes do 
regime de crédito financeiro13, a não cumulatividade no Brasil, 
historicamente, sempre esteve ligada ao regime do crédito 
físico. De fato, desde a Lei n. 3.520, de 30/12/1958, que es-
tabeleceu a não cumulatividade para o antigo “Imposto sobre 
Consumo”, a dedução ou creditamento sempre esteve restrito 
às matérias-primas ou produtos empregados na fabricação e 
acondicionamento dos produtos a serem tributados (art. 5º da 
Lei n. 3.520/1958)14.

A Lei n. 4.502/1964 seguiu essa mesma linha, somente 
garantindo o direito ao creditamento no caso de produtos ou 
mercadorias destinados à comercialização, industrialização ou 
acondicionamento, desde que tributados na saída do estabe-
lecimento (art. 25, § 1º)15. A Emenda Constitucional n. 18/1965 
(art. 11, parágrafo único e art. 12, § 2º, da EC 18/1965) e a 
Constituição de 1967 (arts. 21, § 3º e 23, I, da Constituição 
Federal de 1967 com a redação dada pela EC 1/1969)16 não 
alteraram a disciplina legal da matéria, em uma clara adesão ao 
regime de crédito físico então vigente (TORRES, 2004, p. 147).

Entre as Emendas Constitucionais n. 18/1965 e 1/1969, 
veio a lume o Decreto-Lei n. 406/1968, que manteve a opção 

pelo crédito físico (ESTRELLA, 2003, p. 184), mas reconheceu 
algumas hipóteses de direito ao creditamento financeiro como, 
por exemplo, a possibilidadde de empresas produtoras de dis-
cos fonográficos e outros materiais de gravação de som de se 
creditarem dos direitos autorais, artísticos e conexos pagos aos 
autores e artistas nacionais domiciliados no país (art. 3º, § 4º, do 
Decreto-Lei n. 406/1968)17. 

Como bem observou o Professor Ricardo Lobo Torres, as 
possibilidades excepcionais de creditamento financeiro não ti-
veram o condão de alterar a clara opção pelo regime de crédito 
físico, isto é, qualquer hipótese de crédito financeiro, por ser 
excepcional, dependia de previsão expressa em lei, tendo natu-
reza de verdadeiro estímulo de ordem financeira ou incentivo 
fiscal (TORRES, 2004, p. 148).

O advento de uma nova ordem constitucional poderia mar-
car o rompimento com a tradição brasileira de garantia mínima 
do crédito físico. No entanto, a Constituição Federal de 1988 
manteve a mesma linha das constituições anteriores, pratica-
mente repetindo a redação dos dispositivos constitucionais so-
bre a matéria (arts. 153, § 3º, II e 155, § 2º, I, da Constituição 
Federal de 1988).

Tal fato é de muita importância, pois, sob a égide das cons-
tituições anteriores, o Supremo Tribunal Federal sempre enten-
deu a regra da não cumulatividade como garantia de crédito 
físico18. Dessa forma, a repetição da mesma linguagem consti-
tucional revela uma clara opção do constituinte em manter a in-
terpretação que vinha sendo dada à matéria no regime constitu-
cional anterior19, qual seja: de garantia mínima do crédito físico. 

Dessa forma, dizer que o texto constitucional estabelece 
a não cumulatividade de forma irrestrita, como fazem alguns 
autores20, é subverter a lógica interpretativa e esquecer o desen-
volvimento histórico do instituto no Brasil, que sempre foi de 
garantia mínima do crédito físico.

5 A NÃO CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO SOBRE VALOR 

ACRESCENTADO (IVA) NA UNIÃO EUROPEIA – IMPOSSIBILIDADE 

DE SUA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DO ICMS E DO IPI BRASILEIROS

Como já dito, grande parte das confusões envolvendo a não 
cumulatividade se dá em virtude da existência de um Imposto 
sobre Valor Acrescentado ou Agregado na União Europeia. O 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) é um imposto geral 
sobre o consumo, que incide sobre as atividades de produção, 
distribuição de bens e prestação de serviços. Ao contrário do 
Brasil, onde a tributação sobre o consumo se dá por meio de 
três impostos diferentes (IPI, ICMS e ISS), na União Europeia, a 
tributação sobre o consumo se dá mediante um único imposto 
(ESTRELLA, 2003, p. 188).

Em virtude da necessidade de harmonização21 entre os diver-
sos sistemas tributários, os Estados-membros da União Europeia 
substituíram seus impostos indiretos por um sistema comum de 
Imposto sobre Valor Acrescentado. Atualmente, o IVA encontra-se 
regulado pela Diretiva n. 2006/112/CE, que estabelece seu regra-
mento no âmbito do Mercado Comum Europeu. 

Trata-se de imposto indireto, plurifásico e não cumulativo 
(ESTRELLA, 2003, p. 188), que adotou o método de cálculo 
do “imposto sobre imposto” (art. 1º da Diretiva n. 2006/112/
CE)22. Quanto ao regime de creditamento, foi adotado o re-

O advento de uma nova ordem constitucional 
poderia marcar o rompimento com a tradição 

brasileira de garantia mínima do crédito físico. No 
entanto, a Constituição Federal de 1988 manteve 

a mesma linha das constituições anteriores [...]
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gime do crédito financeiro, permitin-
do-se o creditamento do montante do 
imposto que tenha incidido sobre os 
diversos elementos que fizeram parte 
do preço do produto (art. 1º da Diretiva 
n. 2006/112/CE)23.

Muito embora haja algumas seme-
lhanças com os tributos indiretos brasilei-
ros, a abrangência do fato gerador do IVA 
é consideravelmente maior que os fatos 
geradores dos IPI, ICMS e ISS. De fato, 
rápida leitura da Diretiva n. 2006/112/
CE revela que o IVA pode incidir, por 
exemplo, sobre locação de bens móveis 
(art. 24,1 c/c 56, 1, “g”)24; venda de bens 
imóveis (art. 12, 1, “a”)25; direitos reais 
sobre bens imóveis (art. 15, 2, “b”)26; e, 
inclusive, prestação de serviços gratuitos 
(art. 26, 1, “b”)27. 

Os exemplos citados acima são sufi-
cientes para afastar qualquer comparação, 
bem como pretensão de aplicação do re-
gime de crédito financeiro do IVA adotado 
na União Europeia para o IPI e ICMS. 

Com efeito, o regime de creditamen-
to financeiro do IVA está diretamente 
relacionado às operações por ele tribu-
tadas que, como já visto, é substancial-
mente maior e diferente que as opera-
ções tributadas pelo ICMS e pelo IPI. Em 
outras palavras, adotando-se o regime de 
crédito financeiro, nos moldes estabeleci-
dos pela União Europeia, diversas opera-
ções, que não são tributadas em sede de 
IPI e ICMS, irão gerar direito de crédito, 
desnaturando completamente o instituto 
e gerando um profundo desequilíbrio 
entre créditos e débitos28. 

Parece evidente, portanto, que a 
importação acrítica do regime de cré-
dito financeiro do IVA adotado pela 
Comunidade Europeia para tributos 
como IPI e ICMS fere a lógica do razoá-
vel, bem como desnatura completamen-
te o instituto da não cumulatividade, 
permitindo o creditamento em virtude 
de operações que sequer sofreram tribu-
tação anterior29. 

Nunca é demais lembrar que a não 
cumulatividade é uma técnica que visa 
evitar a incidência tributária “em casca-
ta”. Ora, se uma operação anterior não 
foi objeto de ICMS ou IPI, não há que se 
falar em tributação cumulativa, não ha-
vendo, por conseguinte, necessidade de 
que a operação anterior gere crédito para 
evitar a cumulatividade. 

6 CONTEÚDO DA NÃO CUMULATIVIDADE 

– POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO 

POR PARTE DO LEGISLADOR 

INFRACONSTITUCIONAL

Ao contrário do regime de não cumu-
latividade no Imposto sobre Produtos 
Industrializados, que se mantém prati-
camente o mesmo desde 196430, a não 
cumulatividade no âmbito do ICMS vem 
sofrendo algumas modificações, desde a 
criação desse imposto pela Constituição 
Federal de 1988. 

O Convênio 66/1988 regulou a ma-
téria até o advento da Lei Complementar 
n. 87/1996 (Lei Kandir). Seguindo a linha 
de garantia mínima de crédito físico, o 
referido convênio vedava o creditamen-
to do ICMS sobre: a) entrada de bens 
destinados ao uso e consumo do esta-
belecimento; b) bens destinados ao ativo 
imobilizado; c) bens não classificáveis 
como matérias-primas ou produtos inter-
mediários; e d) a utilização de serviços de 
transporte e comunicação, com algumas 
exceções (art. 31 do Convênio de ICMS 
66/1988)31. 

Sob a égide da Lei Complementar 
n. 87/1996, que substituiu o Convênio 
66/1988, o direito ao creditamento foi 
ampliado, autorizando-se o abatimento 
do ICMS incidente sobre energia elétri-
ca consumida, sobre os bens de uso e 
consumo, do ativo permanente e sobre 
os serviços de comunicação e trans-
porte. Embora os arts. 19, 20 e 33 da 
Lei Complementar n. 87/1996 tenham 
inegavelmente instituído o benefício 
legal do crédito financeiro para o ICMS 
(ESTRELLA, 2003, p. 185), assim o fizeram 
com algumas limitações, que foram insti-
tuídas pela própria Lei Complementar n. 
87/1996 e pelas Leis Complementares n. 
102/2000 e 138/2010. 

Inegavelmente, as condições e limi-
tações impostas para o creditamento de 
bens de uso e consumo, energia elétrica, 
bens do ativo imobilizado e serviços de 
comunicação acabaram por restringir a 
efetividade do recém-incorporado regi-
me do crédito financeiro32. Em virtude 

disso, a Lei Complementar n. 87/1996 
tem sido objeto de pesadas críticas de 
parte da doutrina pátria, a qual, inclusive, 
vem lhe imputando a pecha de incons-
titucional (MELO; LIPPO, 2008, p. 136).

Essa linha argumentativa está funda-
mentada basicamente em um suposto 
direito de creditamento irrestrito e in-
condicional garantido pela Constituição 
Federal de 1988, que teria disciplinado 
a não cumulatividade em norma consti-
tucional de eficácia plena. Seguindo essa 

linha, como o comando constitucional 
não distingue quais mercadorias, produ-
tos ou serviços autorizam o creditamen-
to, não seria possível que a legislação 
infraconstitucional assim o fizesse, tam-
pouco estabelecesse qualquer termo ou 
condição para os créditos (MELO; LIPPO, 
2008, p. 136-137)33. 

Evidentemente, não se pode con-
cordar com essa tese, que enxerga a 
não cumulatividade como algo inequí-
voco ou quase místico e desconsidera 
que ela pode assumir diversas formas 
e conteúdos34. Veja que, por exemplo, 
a não cumulatividade pode se valer da 
técnica da “base sobre base”; da técni-
ca do “imposto sobre imposto”; assim 
como adotar o regime de crédito físico 
ou financeiro. 

Já se disse antes que o legislador 
tem o dever de instituir o IPI e o ICMS 
de forma não cumulativa, porque assim 
prescreveu a Constituição Federal de 
1988. Contudo, isso não quer dizer que 
se vedou qualquer espaço de conforma-
ção ao legislador. Em absoluto.

Nesse ponto, é importante afastar 
uma ideia que se encontra até certo 
ponto espraiada na comunidade jurídica 
nacional, qual seja: de que a Constituição 
Federal deve ter respostas para tudo. 
Essa linha de pensamento enxerga uma 
espécie de “constituição genoma” ou 
“oráculo”, que trata de tudo e tem res-
posta para todas as questões. Ora, se 
assim fosse, o legislador teria suprimida 
sua liberdade política, estando condena-
do a apenas declarar aquilo que já fora 

Com relação ao IPI, mesmo antes da Constituição Federal de 
1988, o STF sempre se alinhou às escolhas legislativas, não 
reconhecendo o direito de crédito sobre bens do ativo 
permanente e de uso e consumo. 
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decidido pelo Poder Constituinte, em evidente violação aos 
princípios democráticos e da separação dos poderes (ALEXY, 
2008, p. 579).

Admitindo em determinados casos que as normas cons-
titucionais não têm respostas para tudo, isto é, não obrigam 
nem proíbem, mas apenas facultam, é possível reconhecer 
ao Poder Legislativo, legitimado democraticamente, um espa-
ço de atuação ou uma liberdade de conformação da ordem 
jurídica, encarando-se a Constituição, nessa visão, como ordem 
moldura, que garante discricionariedade estrutural ao legislador 
(ALEXY, 2008, p. 579-584)35.

Veja que as regras constitucionais não estabeleceram a 
forma e o conteúdo da não cumulatividade, não se podendo 
afirmar que a Constituição estabeleceu somente uma única for-
ma de concretizá-la (FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 46-47). Em 
outras palavras, a Constituição não obrigou, tampouco proibiu 
que a não cumulatividade assumisse determinada forma ou 
conteúdo. Nesse contexto, deve ser reconhecido um espaço de 
conformação ao legislador, uma verdadeira discricionariedade 
estrutural na escolha dos meios para a concretização da regra 
constitucional36.

Assim, é possível concluir que as limitações e condições 
estabelecidas para o regime de creditamento, tanto no âmbito 
do IPI quanto no âmbito do ICMS, estão dentro do espaço de 
conformação conferido ao legislador pelo texto constitucional, 
não havendo que se falar em qualquer inconstitucionalidade, 
por exemplo, do art. 33 da LC n. 87/1996, que estabeleceu con-
dições e limitações ao creditamento no âmbito do ICMS37. 

7 A RATIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS ESCOLHAS EFETUADAS 

PELO LEGISLADOR

Como já dito, o STF acabou colaborando com a construção 
do regime do crédito físico, ratificando as opções legislativas e 
negando a possibilidade de creditamento com relação a diver-
sos produtos e mercadorias. 

Com relação ao IPI, mesmo antes da Constituição Federal de 
1988, o STF sempre se alinhou às escolhas legislativas, não reco-
nhecendo o direito de crédito sobre bens do ativo permanente e 
de uso e consumo. A título de exemplo, pode ser citado o AI n. 
81.199-AgR, Rel. Min. Cordeiro Guerra, julgado em 5/5/1981, em 
que ficou consignado que o importador de maquinário (bem do 
ativo) não teria direito ao aproveitamento de crédito do IPI que 
incidira na importação, sob o fundamento de que o crédito reco-
nhecido à indústria nacional, por meio de portaria do Ministro da 
Fazenda, teria o caráter de benefício fiscal.

Sob a égide da Constituição Federal de 1988, o STF man-
teve o mesmo entendimento citado acima, não reconhecendo 
o direito ao creditamento na entrada de bens destinados ao 

ativo permanente e bens de uso e consumo38. O argumento 
utilizado vai direto ao ponto: sendo o contribuinte o destinatário 
final da mercadoria sobre a qual incide o imposto, não há a 
necessária dupla incidência tributária que justifique a compen-
sação, o que afasta, em consequência, o direito ao creditamento 
(RE n. 352.856-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3/3/11; RE n. 
593.772-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/4/2009 e RE n. 
387.592-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/10/2011). 

De fato, como já dito linhas atrás, a não cumulatividade tem 
como um dos seus principais objetivos evitar a incidência cumu-
lativa ou “em cascata” de um tributo em um ciclo produtivo ou 
cadeia econômica. Nos casos em que o contribuinte adquire o 
produto ou mercadoria como adquirente final, eventual saída 
posterior do produto ou mercadoria não será tributada, não ha-
vendo que se falar, pois, em incidência cumulativa e, por conse-
guinte, em não cumulativididade ou creditamento para evitá-la.

Com relação ao ICMS, o STF também chancelou as esco-
lhas feitas pelo legislador, seja por meio do Convênio ICM n. 
66/1988, seja mediante a Lei Complementar n. 87/1996 e suas 
posteriores modificações operadas pelas Leis Complementares 
n. 102/2000 e n. 138/2010.

O Convênio ICM n. 66/1988 optou claramente pelo regime 
de crédito físico, vedando o creditamento de ICMS nas seguin-
tes hipóteses: nas entradas de bens destinados ao uso e consu-
mo; na aquisição de bens para o ativo imobilizado; na aquisição 
de bens não classificáveis como matérias-primas ou produtos 
intermediários; utilização de serviços de transporte e comunica-
ção (com algumas exceções); e, de energia elétrica consumida. 

Quando foi chamado a se pronunciar sobre a validade do 
referido Convênio, o STF, mais uma vez, ratificou as opções do 
legislador, utilizando-se, muitas vezes, do argumento de que, 
não havendo operação subsequente a ser tributada, não há 
risco de incidência cumulativa ou “em cascata”, não havendo, 
pois, que se falar em não cumulatividade ou direito de crédito 
para evitá-la (AI n. 602.998-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe-28, 
1º/6/2007).

Sob o pálio da Lei Complementar n. 87/1996, especialmen-
te após as modificações promovidas pela Lei Complementar n. 
102/2000, que introduziu substanciais modificações nas possi-
bilidades de creditamento financeiro, o STF foi novamente pro-
vocado a se pronunciar.

No julgamento da Medida Cautelar na ADI n. 2.325/DF, o 
STF reconheceu a validade dos dispositivos que restringiram 
o direito de crédito sobre a energia elétrica e serviços de co-
municação, bem como daqueles que modificaram a sistemá-
tica da não cumulatividade para os bens do ativo permanente  
(ADI n. 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 6/10/2006). 

Apesar do mérito da ADI não ter sido ainda julgado39, tem 
prevalecido no STF a tese de que a garantia mínima da não 
cumulatividade é a do crédito físico. Qualquer outro regime ou 
benefício pode ser concedido pelo legislador, porém, pode por 
esse ser modificado a qualquer tempo, não havendo que se 
falar em qualquer inconstitucionalidade (dentre tantos julgados, 
conferir: AI n. 752.939-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJ Public 
28/4/2011 e AI n. 761.990-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
DJ 1º/2/2011).

Não parece difícil concluir, portanto, que tanto o STF quanto 

Com relação ao ICMS, o STF também chancelou 
as escolhas feitas pelo legislador, seja por meio 

do Convênio ICM n. 66/1988, seja mediante a 
Lei Complementar n. 87/1996 e suas 
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o STJ têm enxergado a não cumulativida-
de (no que concerne ao IPI e ao ICMS) 
como garantia constitucional mínima de 
direito ao crédito físico. Nesse contexto, 
são reconhecidos como válidos os bene-
fícios e as restrições estabelecidas pelo 
legislador infraconstitucional.

8 CONCLUSÃO

Ao final do estudo desenvolvido no 
presente texto, é possível apresentar as 
seguintes conclusões:

1 – Ao contrário do que sustenta a 
maior parte da doutrina nacional, a não 
cumulatividade não tem natureza jurídi-
ca de princípio; mas, sim, de verdadeira 
regra. O dever constitucional de evitar 
a tributação cumulativa é um comando 
dirigido a situações bem específicas (art. 
153, § 3º, II; art. 155, § 2º, I, e art. 195, § 
12, da CRFB/88), que não pode ser enca-
rado como um mandado de otimização 
ou um comando para que se faça algo na 
melhor medida possível, dentro das cir-
cunstâncias fáticas e jurídicas existentes. 

2 – A norma constitucional que im-
põe a não cumulatividade é norma que 
se aplica no modelo “tudo ou nada” (um 
comando que somente pode ser cumpri-
do ou não cumprido) e que não admite 
ponderação. O legislador infraconstitu-
cional não tem liberdade para deixar de 
implantar um regime não cumulativo nos 
casos previstos na Constituição Federal, 
tampouco tem autorização para proce-
der à ponderação da não cumulatividade 
com outros fins ou princípios constitucio-
nais. Tal afirmação, contudo, não implica 
vedação à liberdade de conformação do 
legislador infraconstitucional.

3 – A não cumulatividade no Brasil, 
historicamente, sempre esteve ligada ao 
regime do crédito físico. Dessa forma, di-
zer que o texto constitucional estabelece 
a não cumulatividade de forma irrestrita, 
como fazem alguns autores, é subverter 
a lógica interpretativa e esquecer o de-
senvolvimento histórico do instituto no 
Brasil, que sempre foi de garantia míni-
ma do crédito físico. 

4 – O regime de creditamento finan-
ceiro do IVA da União Europeia está di-
retamente relacionado às operações por 
ele tributadas, que são substancialmente 
maiores e diferentes que as operações 
tributadas pelo ICMS e pelo IPI. Acaso 
seja adotado o regime de crédito finan-

ceiro para esses impostos, nos moldes 
estabelecidos pela União Europeia, diver-
sas operações que não sofrem tributação 
de IPI e ICMS irão gerar direito de crédito, 
desnaturando completamente o instituto 
e gerando um profundo desequilíbrio 
entre créditos e débitos.

5 – As condições e limitações impos-
tas por lei para o regime de creditamento 
do IPI e do ICMS não são inconstitucio-
nais, devendo ser reconhecido ao Poder 
Legislativo um espaço de atuação ou uma 
liberdade de conformação da ordem ju-
rídica. Nesse sentido é o posicionamento 
do STF e STJ, que têm enxergado a não 
cumulatividade (no que concerne ao IPI 
e ao ICMS) como garantia constitucional 
mínima de direito ao crédito físico, reco-
nhecendo como válidos os benefícios e 
as restrições estabelecidas pelo legislador 
infraconstitucional.

NOTAS
1 Conforme advertem os Professores Anderson 

Furlan e Andrei Pitten Velloso, a confusão que 
se faz entre tributação sobre valor agregado 
e tributação não cumulativa decorre, sobretu-
do, da existência na Comunidade Europeia de 
um tributo chamado de “Imposto sobre Valor 
Agregado ou Adicionado” (IVA). Interessante 
destacar, contudo, que o IVA também tem, 
como base de cálculo, o valor total da ope-
ração, ou seja, não se trata de propriamente 
de tributo sobre valor agregado; mas, sim, de 
tributo que utiliza a técnica do “imposto sobre 
imposto” (FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 27).

2 No mesmo sentido é o pensamento dos 
Professores Marciano Seabra de Godoi (2009, 
p. 360), Anderson Furlan e Andrei Pitten 
Velloso (2009, p. 27) e Ricardo Lodi Ribeiro 
(2013, p. 121).

3 O Professor Ricardo Lodi Ribeiro ressalva que 
a cumulatividade tributária é um fenômeno 
restrito a situações em que ocorram a circu-
lação de bens ou serviços por um ciclo pro-
dutivo ou cadeia econômica. Nesse contexto, 
o festejado professor conclui que as Leis n. 
10.637/2002 e n. 10.883/2003 não criaram 
um regime não cumulativo para PIS/COFINS; 
mas, sim, um “invulgar” direito a crédito-
-prêmio (RIBEIRO, 2004, p. 101). Atento ao 
fato de que as contribuições sociais “exóticas” 
incidem sobre receitas estranhas ao movimen-
to de vendas, o Professor Ricardo Lobo Torres 
adverte que a utilização da não cumulativida-
de nessas espécies tributárias pode introduzir 
sérias distorções técnicas e jurídicas em sua 
aplicação, razão pela qual o assunto deve ser 
estudado com bastante atenção, a fim de que 
se analise até que ponto a não cumulatividade 
pode ser estendida para essas espécies tribu-
tárias sem lesar os direitos fundamentais do 
contribuinte e os princípios atinentes à Justiça 
fiscal (TORRES, 2007).

4 O Professor Luís Eduardo Schoueri observa 
que um mesmo produto pode ter ciclos eco-

nômicos diferentes, a depender da capacida-
de de verticalização da empresa, que pode 
se organizar de forma a concentrar as etapas 
produtivas ou do ciclo econômico. Nesse con-
texto, as empresas com melhores condições 
de organização e mais fortes economicamente 
acabarão pagando menos tributos do que os 
contribuintes mais fracos economicamente, 
que não têm a mesma capacidade de concen-
trar etapas do ciclo econômico ou produtivo 
(SCHOUERI, 2012, p. 377).

5 A relação entre não cumulatividade e livre con-
corrência também não passou despercebida 
ao Professor Luís Eduardo Schoueri, como se 
vê na passagem a seguir: Por outro lado, ain-
da no campo tributário, importa mencionar 
que a adoção de tributos cumulativos não se 
harmoniza com o princípio da livre concor-
rência. A tributação cumulativa implica custo 
tributário mais elevado para a produção/
distribuição horizontalizada, incentivando 
uma verticalização da produção. Afinal, num 
processo horizontal, que implica uma série de 
transações independentes para a confecção 
e distribuição de um produto, gera--se, em 
cada transação isolada uma tributação que, 
num sistema cumulativo, vai sendo agrega-
da ao custo do produto. Podendo o agente 
econômico, por outro lado, verticalizar a 
produção e distribuição, i.e., concentrando-se 
na mesma pessoa os produtivos/distributivos, 
inexistirá a referida série de transações inde-
pendentes, não havendo que cogitar de tri-
butação. Em consequência, tem-se, no tributo 
cumulativo, maior custo tributário para as 
empresas que não têm condições de concen-
trar etapas do processo produtivo/distributivo 
(SCHOUERI, 2005, p. 96).

6 De forma a exemplificar o que foi dito, podem 
ser citados os itens “7” e “30” do preâmbulo 
da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, in ver-
bis (grifos nossos):
(7) – “O sistema comum do IVA deverá, ain-
da que as taxas e isenções não sejam com-
pletamente harmonizadas, conduzir a uma 
neutralidade concorrencial, no sentido de 
que, no território de cada Estado-Membro, os 
bens e os serviços do mesmo tipo estejam su-
jeitos à mesma carga fiscal, independente-
mente da extensão do circuito de produção 
e de distribuição”.
(30) – “A fim de preservar a neutralidade 
do IVA, as taxas aplicadas pelos Estados-
Membros deverão permitir a dedução 
normal do imposto aplicado no estádio 
anterior”.

7 Nesse sentido, por exemplo, José Eduardo 
Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo (2008) 
e Sacha Calmon Navarro Coelho (2012, p. 
468-469).

8 A título de exemplo, vejam-se as seguintes 
passagens: Em suma, registrem-se as seguin-
tes conclusões: a matriz eminentemente cons-
titucional do denominado “princípio da não 
cumulatividade” e do direito de crédito dele 
decorrente para o contribuinte do ICMS, as-
sim como a impossibilidade de que este sofra 
limitações pela legislação infraconstitucional 
seja de que natureza for. (CARVALHO, 2009, 
p. 81). Nos casos em que a “não cumulati-
vidade” é considerada princípio (IPI, ICMS), 
não pode o legislador infraconstitucional (lei 
complementar, ordinária, atos administrati-
vos) criar proibições, restrições e empecilhos 
no tocante ao abatimento da carga tributária, 
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que constitui direito do contribuinte face ao 
poder público. Este danoso procedimento 
representa violação à hierarquia normativa 
(MELO, 2009, p. 272).

9 Para um panorama e uma análise crítica da 
evolução da distinção entre regras e princí-
pios, conferir Humberto Ávila (2008, p. 35-40). 

10 Deve ser destacado que os critérios tradicio-
nais de resolução de conflitos entre regras 
(critérios cronológico, hierárquico e de espe-
cialidade) não são suficientes para resolver di-
versos tipos de conflitos ou antinomias, como 
por exemplo, no caso de normas de igual 
hierarquia; editadas simultaneamente ou que 
possuem âmbito de validade idêntico. Tal fato 
tem levado a que parcela da doutrina sustente 
que esses critérios tradicionais destinam-se 
tão somente a resolver conflitos aparentes 
ou falsos conflitos entre regras (MENDES; 
COELHO; BRANCO, 2008, p. 32-33).

11 O Professor Ricardo Lodi Ribeiro também sus-
tenta que a não cumulatividade é uma regra, 
que se traduz em técnica destinada a opera-
cionalizar a tributação sobre “valor agregado” 
(RIBEIRO, 2013, p. 259).

12 Como destacado pelos Professores Daniel 
Sarmento e Cláudio Pereira Souza Neto, al-
guns autores admitem que, em hipóteses 
excepcionais, até as regras podem submeter-
-se à ponderação (SARMENTO; SOUZA NETO, 
2012, p. 385). Nesse sentido, por exemplo, é 
o pensamento do Professor Humberto Ávila 
(2008, p. 112-120).

13 Nesse sentido, por exemplo, é o pensamen-
to de José Eduardo Soares de Melo e Luiz 
Francisco Lippo (2008) e Sacha Calmon 
Navarro Coelho (2012, p. 468-484).

14 Art. 5º Quando num mesmo estabelecimen-
to produtor se fabricarem artigos sujeitos 
ao impôsto de consumo que, sem saírem 
dêste estabelecimento, forem utilizados na 
fabricação ou no acondicionamento de ou-
tros tributados, o impôsto incide sòmente 
no produto final, facultada ao fabricante a 
dedução dos impostos pagos sôbre as ma-
térias primas que concorrerem para a sua 
produção (grifo nosso).

15 Art. 25. A importância a recolher será o mon-
tante do impôsto relativo aos produtos 
saídos do estabelecimento, em cada mês, 
diminuído do montante do impôsto relativo 
aos produtos nêle entrados, no mesmo pe-
ríodo, obedecidas as especificações e normas 
que o regulamento estabelecer.
§ 1º O direito de dedução só é aplicável aos 
casos em que os produtos entrados se 
destinem à comercialização, industrializa-
ção ou acondicionamento e desde que os 
mesmos produtos ou os que resultarem do 
processo industrial sejam tributados na saída 
do estabelecimento (grifos nossos). 

16 Art. 11. Compete à União o impôsto sôbre 
produtos industrializados.
Parágrafo único. O impôsto é seletivo em 
função da essencialidade dos produtos, e 
não cumulativo, abatendo-se, em cada ope-
ração, o montante cobrado nos anteriores 
(grifo nosso).
Art. 12. Compete aos Estados o impôsto 
sôbre operações relativas à circulação de 
mercadorias, realizadas por comerciantes, 
industriais e produtores.
§ 2º O impôsto é não cumulativo, abaten-
do-se, em cada operação, nos termos do 
disposto em lei complementar, o montante 

cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por 
outro Estado, e não incidirá sôbre a venda a 
varejo, diretamente ao consumidor, de gêne-
ros de primeira necessidade, definidos como 
tais por ato do Poder Executivo Estadual (gri-
fos nossos).
Art. 21. Compete à União instituir impôsto sôbre:
§ 3º O impôsto sôbre produtos industriali-
zados será seletivo em função da essenciali-
dade dos produtos, e não cumulativo, aba-
tendo-se, em cada operação, o montante 
cobrado nas anteriores.
Art. 23. Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sôbre:
II – operações relativas à circulação de 
mercadorias, realizadas por produtores, in-
dustriais e comerciantes, impostos que não 
serão cumulativos e dos quais se abaterá 
nos termos do disposto em lei complementar, 
o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou por outro Estado (grifos nossos).

17 Art 3º O impôsto sôbre circulação de mercado-
rias é não cumulativo, abatendo-se, em cada 
operação o montante cobrado nas anterio-
res, pelo mesmo ou outro Estado.
§ 4º As emprêsas produtoras de discos fono-
gráficos e de outros materiais de gravação 
de som poderão abater do montante do 
impôsto de circulação de mercadorias, o va-
lor dos direitos autorais artísticos e conexo, 
comprovadamente pagos pela emprêsa, no 
mesmo período, aos autores e artistas, nacio-
nais ou domiciliados no país assim com dos 
seus herdeiros e sucessores, mesmo através de 
entidades que os representem (grifo nosso).

18 Como bem destacado pelo Professor Ricardo 
Lobo Torres (2004, p. 147-148), o STF colabo-
rou com a construção do regime do crédito 
físico, negando a possibilidade de credita-
mento com relação a diversas mercadorias, 
tais como: sacos e sacolas oferecidas pelo 
estabelecimento comercial aos fregueses (RE 
90.120); corpos moedores que não se desgas-
tam no processo de produção de cimento (RE 
70.284 e RE 96.643); mercadorias adquiridas 
para consumo próprio (RMS 19.188); cimen-
to, prego e material elétrico usado na constru-
ção de prédio ou na construção de base para 
assentamento de máquinas (RE 79.849). 

19 A manutenção da mesma linguagem em tex-
tos constitucionais subsequentes é um forte 
indício de que o constituinte deseja manter 
a interpretação que vem sendo dada ao ins-
tituto. Nesse sentido, o Professor Luís Roberto 
Barroso possui passagem que merece ser cita-
da: Por fim, deve o intérprete fiar-se no pres-
suposto de que, quando a nova Constituição 
mantém em algum dispositivo a mesma 
linguagem da antiga, presume-se que não 
desejou modificar a interpretação que se 
dava ao preceito no regime anterior. Essa é 
uma regra generalizadamente aceita, que 
deve, contudo, ser aplicada cum grano salis. 
É preciso confirmar se permanecem, ainda, o 
mesmo espírito, os mesmos princípios e so-
bretudo os mesmos valores do Texto anterior 
(BARROSO, 1999, p. 131).

20 Os Professores Sacha Calmon Navarro Coelho 
(2012) e José Eduardo Soares de Melo (2008) 
defendem essa tese. 

21 A harmonização tributária é de fundamental 
importância para o desenvolvimento e suces-
so de processos de integração econômica. 
Consiste em um processo de aproximação dos 
sistemas tributários dos países que compõem 

o bloco econômico, de maneira que se possa 
reconhecer princípios comuns, capazes de 
reduzir as contradições em matéria tributária 
ou neutralizar suas divergências (SCHOUERI, 
2000, p. 172)

22 Artigo 1º
A presente directiva estabelece o sistema 
comum do imposto sobre o valor acrescen-
tado (IVA).
O princípio do sistema comum do IVA con-
siste em aplicar aos bens e serviços um im-
posto geral sobre o consumo exactamente 
proporcional ao preço dos bens e serviços, 
seja qual for o número de operações ocor-
ridas no processo de produção e de distri-
buição anterior ao estádio de tributação 
(grifos nossos).

23 Artigo 1º
2. Em cada operação, o IVA, calculado sobre 
o preço do bem ou serviço à taxa aplicável 
ao referido bem ou serviço, é exigível, com 
prévia dedução do montante do imposto 
que tenha incidido directamente sobre o 
custo dos diversos elementos constitutivos 
do preço (grifo nosso).

24 Artigo 24.o
Entende-se por “prestação de serviços” 
qualquer operação que não constitua uma 
entrega de bens (grifo nosso).
Artigo 56.o
O lugar das prestações de serviços adiante 
enumeradas, efectuadas a destinatários es-
tabelecidos fora da Comunidade ou a sujei-
tos passivos estabelecidos na Comunidade, 
mas fora do país do prestador, é o lugar 
onde o destinatário tem a sede da sua acti-
vidade económica ou dispõe de um estabe-
lecimento estável para o qual foi prestado o 
serviço ou, na falta de sede ou de estabele-
cimento estável, o lugar onde tem domicílio 
ou residência habitual:
g) Locação de bens móveis corpóreos, com 
excepção de todos os meios de transporte 
(grifo nosso).

25 Artigo 12.o
Os Estados-Membros podem considerar su-
jeito passivo qualquer pessoa que realize, a 
título ocasional, uma operação relacionada 
com as actividades referidas no segundo pa-
rágrafo do n.o 1 do artigo 9.o e, designada-
mente, uma das seguintes operações:
a) Entrega de um edifício ou de parte 

de um edifício e do terreno da sua 
implantação, efectuada antes da pri-
meira ocupação (grifo nosso).

26 Artigo 15.o
Os Estados-Membros podem considerar 
bens corpóreos:
b) Os direitos reais que confiram ao res-
pectivo titular um poder de utilização sobre 
bens imóveis (grifos nossos).

27 Artigo 26.o
São assimiladas a prestações de serviços 
efectuadas a título oneroso as seguintes 
operações:
b) A prestação de serviços a título gratuito 
efectuada pelo sujeito passivo, para uso 
próprio ou do seu pessoal ou, em geral, 
para fins alheios à empresa (grifos nossos).

28 O STF tem precedente em que há menção 
expressa a não aplicação do regime do IVA 
no Brasil: a adoção de modelo semelhante 
ao do crédito financeiro depende de expres-
sa previsão Constitucional ou legal, existente 
para algumas hipóteses e com limitações 
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na legislação brasileira. Dessa forma, a 
pretensão do contribuinte, de assemelhar 
o ICMS a modelo ideal de Imposto sobre 
Valor Agregado – IVA, sem prejuízo dos 
inerentes méritos econômicos e de justiça 
fiscal, não ressoa na Constituição de 1988 
(grifo nosso). (RE 447.470 AgR, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado 
em 14/9/2010, DJ 8/10/2010).

29 A geração de crédito por operações não tribu-
tadas levará a um crescimento da coluna de 
créditos, sem o aumento correspondente na 
coluna de débitos. Tal fato irá ocasionar dese-
quilíbrio e impacto na arrecadação tributária, 
podendo, até mesmo, lesar o pacto federativo 
(ESTRELLA, 2003, p. 188)

30 Conforme bem observou o Professor Ricardo 
Lodi Ribeiro, o regime de crédito físico do 
IPI, que está disciplinado pelo art. 49 do CTN 
c/c Lei n. 4.502/1964 c/c RIPI 2010, também 
vem sofrendo abrandamentos. Assim, além 
das matérias-primas (MP), materiais de em-
balagem (ME) e os produtos intermediários 
(PI) que integrarem fisicamente o produto, 
os produtos refratários que são consumidos 
inteiramente no processo produtivo geram 
direito de crédito – 226, I, do RIPI/2010. Nada 
obstante, os bens de consumo e do ativo 
permanente continuam não gerando direito a 
crédito (RIBEIRO, 2013, p. 143).

31 Art. 31. Não implicará crédito para com-
pensação com o montante do imposto de-
vido nas operações ou prestações seguintes 
(grifo nosso):
II – a entrada de bens destinados a consumo ou 
à integração no ativo fixo do estabelecimento;
III – a entrada de mercadorias ou produtos 
que, utilizados no processo industrial, não 
sejam nele consumidos ou não integrem o 
produto final na condição de elemento indis-
pensável a sua composição;
IV – os serviços de transporte e de comunica-
ção, salvo se utilizados pelo estabelecimento 
ao qual tenham sido prestados na execução 
de serviços da mesma natureza, na comer-
cialização de mercadorias ou em processo 
de produção, extração, industrialização ou 
geração, inclusive de energia.

32 Art. 19. O imposto é não cumulativo, compen-
sando-se o que for devido em cada operação 
relativa à circulação de mercadorias ou pres-
tação de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mes-
mo ou por outro Estado.
Art. 20. Para a compensação a que se refere o 
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo 
o direito de creditar-se do imposto anteriormen-
te cobrado em operações de que tenha resulta-
do a entrada de mercadoria, real ou simbólica, 
no estabelecimento, inclusive a destinada ao 
seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, 
ou o recebimento de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal ou de comunicação.
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á 
o seguinte:
I – somente darão direito de crédito as mer-
cadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento nele entradas a partir de 1o 
de janeiro de 2020; (Redação dada pela LCP 
n. 138, de 2010)
II – somente dará direito a crédito a entra-
da de energia elétrica no estabelecimen-
to: (Redação dada pela LCP n. 102, de 
11/7/2000)

a) quando for objeto de operação de saída 
de energia elétrica; (Incluída pela LCP n. 
102, de 11/7/2000)

b) quando consumida no processo de in-
dustrialização; (Incluída pela LCP n. 102, 
de 11/7/2000)

c) c) quando seu consumo resultar em 
operação de saída ou prestação para 
o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; e (Incluída 
pela LCP n. 102, de 11/7/2000).

d) a partir de 1o de janeiro de 2020 nas 
demais hipóteses; (Redação dada pela 
LCP n. 138, de 2010)

III – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao ativo permanente do es-
tabelecimento, nele entradas a partir da data 
da entrada desta Lei Complementar em vigor.
IV – somente dará direito a crédito o recebi-
mento de serviços de comunicação utilizados 
pelo estabelecimento: (Incluído pela LCP n. 
102, de 11/7/2000)
e) ao qual tenham sido prestados na exe-

cução de serviços da mesma natureza; 
(Incluída pela LCP n. 102, de 11/7/2000)

f) quando sua utilização resultar em ope-
ração de saída ou prestação para o 
exterior, na proporção desta sobre as 
saídas ou prestações totais; e (Incluída 
pela LCP n. 102, de 11/7/2000)

g) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas 
demais hipóteses. (Redação dada pela 
LCP n. 138, de 2010).

33 Também nessa linha: A Constituição manda 
considerar todos os créditos suportados pelo 
contribuinte relativamente às operações 
anteriores. Tais créditos serão dedutíveis do 
imposto devido. A compensação se dá por 
período. Assim, o princípio da não cumulati-
vidade, tal como formulado na Constituição, 
não comporta nenhuma restrição, sendo com 
ela incompatível qualquer limitação que im-
ponha o direito à compensação apenas de 
mercadoria a mercadoria e demais reduções 
opostas em convênios interestaduais ou pela 
legislação infraconstitucional, aí incluída a 
Lei Complementar n. 87/96 e os que se lhe 
seguiram. O STF está no dever de preservar 
o princípio em toda sua inteireza (COELHO, 
2012, p. 477).

34 No mesmo sentido é a seguinte passagem: 
Há que se ressaltar, no entanto, relativamen-
te à regra da não cumulatividade, que não se 
consegue extrair do Texto Constitucional uma 
forma única de compensação dos tributos 
recolhidos. E isso se deve ao fato de que são 
diversas as interpretações que se pode extrair 
da expressão “cobrado nas anteriores”, a 
qual pode ser entendida como operações 
anteriores alusivas a uma mesma merca-
doria; operações anteriores alusivas à mer-
cadoria e aos insumos que entraram em 
sua composição; e, ainda, quaisquer ope-
rações anteriores que houverem sido tri-
butadas (grifos nossos) (FURLAN; VELLOSO, 
2009, p. 46).

35 Para um aprofundamento das questões rela-
cionadas à norma moldura, liberdade de con-
formação do legislador e sua discricionarie-
dade estrutural, é imprescindível a leitura do 
posfácio da Teoria dos Direitos Fundamentais 
(ALEXY, 2008, p. 575-627). 

36 No mesmo sentido é a seguinte passagem: 
Não sendo algo inerente à própria natureza 
da regra da não cumulatividade, mas ape-

nas juma das múltiplas formas possíveis de 
configurá-la, a autorização para utilização 
dos créditos relativos aos bens de consumo 
e está sujeita à liberdade de conformação 
do legislador, restando esta (a liberdade 
legislativa) apenas balizada pelos princípios 
e regras constitucionais invocáveis à espécie. 
(FURLAN; VELLOSO, 2009, p. 47).

37 Apesar de considerar frustrante e decep-
cionante a constante postergação do termo 
inicial para o aproveitamento dos créditos de 
ICMS relativos à aquisição de material de uso 
e consumo, o Professor Marciano Seabra de 
Godoi não considera a referida postergação 
inconstitucional, filiando-se à corrente que en-
tende que os créditos referentes a material de 
uso e consumo não decorrem diretamente da 
Constituição (GODOI, 2009, p. 389).

38 O STJ também já pacificou a matéria, por meio 
de súmula (Enunciado n. 495) e de preceden-
te firmado sob a sistemática dos recursos 
repetitivos (REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz 
Fux, DJe 13/10/2009), onde não se reconhe-
ceu o direito ao crédito nas aquisições de bens 
para o ativo permanente da empresa ou de 
insumos que não se incorporem ao produto 
final ou cujo desgaste não ocorra de forma 
imediata e integral durante o processo de in-
dustrialização. Contudo, como bem destacado 
pelo Professor Ricardo Lodi Ribeiro (2013, p. 
143), o próprio legislador vem mitigando o 
regime de crédito físico do IPI, admitindo que 
produtos refratários (ou seja, aqueles que são 
inteiramente consumidos no processo produ-
tivo) sejam objeto de creditamento (art. 226, 
I, do RIPI/2010). 

39 É importante mencionar que a possibilidade 
de aproveitamento dos créditos das opera-
ções anteriores, nos casos de aquisição de 
bens do ativo fixo, quando a operação de sa-
ída for uma exportação, teve sua repercussão 
geral reconhecida no RE 662.976 RG, Rel. Min. 
Luiz Fux, DJ 3/12/2012.
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