
 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 

ICMS – Exportação – Material de uso e consumo – 

Imunidade – Direito a crédito proporcional às exportações 

realizadas sem as limitações impostas pelo artigo 33, 

inciso I da Lei Complementar (“LC”) nº 87/96 – Emenda 

Constitucional nº 42/2003 Data: 22/06/2010 

 

A EC nº 42/2003 modificou o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a” da CF/88 para conferir 

imunidade do ICMS às operações que destinem mercadorias e serviços ao exterior, 

garantindo a manutenção e o aproveitamento do crédito do imposto cobrado nas 

operações anteriores. 

 

A esse respeito, vale ressaltar que a redação original apenas conferia imunidade aos 

produtos industrializados e aos semi-elaborados definidos em lei complementar, devendo o 

exportador realizar o estorno dos créditos nos termos do artigo 155, § 2º, inciso II, alíneas 

“a” e “b”, da CF/88. 

 

O ICMS, conforme determinado pelo artigo 155, § 2º, inciso I da CF/88 e pela LC nº 87/96, 

deve obedecer ao princípio da não-cumulatividade, compensando-se o que for devido em 

cada operação com o montante cobrado nas anteriores. As únicas exceções ao direito de 

crédito estão previstas na CF/88, nas hipóteses de isenção ou não-incidência do tributo na 

operação. 

 

O artigo 20, caput, da LC nº 87/96 expressamente conferiu o direito de crédito relativamente 

à aquisição de material de uso e consumo do estabelecimento, bem como do ativo 

imobilizado, porém em sua redação original (artigo 33, inciso I), estabeleceu que o crédito 

do imposto somente poderia ser apropriado relativamente às entradas posteriores a 

1º/1/1998, momento este que, desde então, foi sendo postergado para 1º/01/2000 (LC nº 

92/97); 1º/01/2003 (LC nº 92/97); 1º/01/2007 (LC nº 92/97); até chegar a 1º/01/2011 

(redação dada pela LC nº 122/2006). 

 

As restrições impostas pela LC nº 87/96, inclusive para o aproveitamento decorrente da 

aquisição de material de uso e consumo do estabelecimento geraram muita discussão 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 

 
SSP - 46502v1  

2 

perante os Tribunais. Nesse sentido, tanto o STF quanto o STJ determinaram ser válidas as 

restrições impostas pela LC nº 87/96 ao interpretar o princípio da não-cumulatividade de 

acordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso I da CF/88. 

 

Compreendemos, todavia, que, com a edição da EC nº 42/2003, relativamente aos créditos 

decorrentes da aquisição de material de uso e consumo proporcionais às receitas de 

exportação, não são válidas as limitações temporais para sua efetiva apropriação, 

manutenção e aproveitamento, haja vista que referida Emenda, ao alterar o artigo 155, § 2º, 

inciso X, alínea “a” da CF/88, o fez claramente para ampliar a imunidade a todos os 

produtos e serviços exportados ao exterior e garantir tanto a manutenção quanto o 

aproveitamento dos créditos relativos às operações anteriores, não fazendo qualquer 

distinção entre as operações que conferem ou não direito de crédito, tampouco criando 

condições temporais para seu efetivo e imediato aproveitamento. 

 

A nosso ver, portanto, o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a” da CF/88, com a redação da 

EC nº 42/2003, deve ser interpretado de modo a atribuir ao contribuinte o direito de 

apropriar, manter e aproveitar os créditos de ICMS relativos às operações anteriores, 

inclusive os materiais de uso e consumo do estabelecimento, proporcionalmente às 

operações e prestações de saída ao exterior, sem as limitações impostas pelo artigo 33, 

inciso I da LC nº 87/96. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, recentemente, deixou claro que, a partir 

da nova redação do artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a” da CF/88, conferida pela EC nº 

42/2003, o princípio da não-cumulatividade, relativamente às exportações ao exterior, não 

pode ser restringido, limitado ou suprimido pela legislação complementar, devendo ser 

interpretado em sua máxima extensão. 

 

Não há registro de manifestação do STJ ou do STF a respeito do sentido e do alcance do 

princípio da não-cumulatividade, bem como do papel da lei complementar, no que concerne 

ao artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a” da CF/88, com a redação da EC nº 42/2003. 
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Desse modo, entendemos ser possível a propositura de medida judicial objetivando o 

reconhecimento do direito de aproveitamento de créditos de ICMS decorrente da aquisição 

de materiais de uso e consumo do estabelecimento, proporcionalmente às operações e 

prestações de saída ao exterior. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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