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RESUMO 

O presente trabalho se encontra inserido no atual contexto econômico e jurídico, o qual se presta 

a analisar em um primeiro momento os aspectos socioeconômicos do petróleo e a atual crise 

econômica do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, resta demonstrado como a alteração no 

mercado petrolífero influenciou o Estado do Rio de Janeiro a uma mudança de sua política 

tributária principalmente no que tange a arrecadação do imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias (o ICMS). Por meio de seu legítimo poder de tributar, o governo 

carioca buscando contornar a crise, sancionou sem vetos a Lei nº 7.183/15, que se demonstrou 

uma reedição da polêmica, e até então suspensa, Lei nº 4.117/03, a chamada Lei Noel. O termo 

“reedição” é utilizado, pois é realizada uma comparação com o teor de ambas, ficando evidente, 

entre outras semelhanças, que os dois dispositivos buscam criar uma nova hipótese de 

incidência do ICMS, caracterizado pelo ato de extrair petróleo das concessionárias. Neste 

contexto, se fez fundamental explorar os principais aspectos do referido imposto, por meio de 

relevante doutrina, bem como pela luz da legislação nacional, para fixar bases sólidas, tendo 

em vista o diagnóstico da legalidade e constitucionalidade da Lei nº 7.183/15. Dessa forma, a 

referida lei foi fragmentada e rigorosamente examinada por meio de doutrina e jurisprudência, 

de tal modo, que foi possível expor sua incompatibilidade perante as diretrizes estabelecidas 

pela Lei Complementar nº 87/96, explicitando, assim, notória inconstitucionalidade.   

Palavras Chaves: ICMS, Estado do Rio de Janeiro, Constituição Federal, Lei nº 7.183/15, 

Nova Lei Noel. 
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ABSTRACT 

The present study is inserted within the current economic and juridical context, which lends 

itself to analyzing the socioeconomic aspects of oil and the current economic crisis of the State 

of Rio de Janeiro. As a result, the change in the oil market influenced the State of Rio de Janeiro 

to a change in its tax policy, mainly in relation to the collection of the tax on operations related 

to the movement of goods (ICMS). Through its legitimate power to tax, the government of Rio 

de Janeiro sought to circumvent the crisis, sanctioned without veto Law No. 7,183 / 15, which 

demonstrated a reprint of the controversy, and until then suspended, Law nº 4.117 / 03, the so-

called Law Noel . The term "reissue" is used because a comparison is made with the content of 

both, and it is evident, among other similarities, that the two devices seek to create a new 

hypothesis of ICMS incidence, characterized by the act of extracting oil from the 

concessionaires. In this context, it was fundamental to explore the main aspects of this tax, 

through a relevant doctrine, as well as in the light of national legislation, in order to establish a 

solid basis, in view of the diagnosis of the legality and constitutionality of Law No. 7.183 / 15. 

Thus, the said law was fragmented and rigorously examined through doctrine and 

jurisprudence, so that it was possible to expose its incompatibility with the guidelines 

established by Complementary Law No. 87/96, stating clearly unconstitutionality. 

Keywords: ICMS, State of Rio de Janeiro, Federal Constitution, Law No. 7.183/15, New Noel 

Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em momentos de crise econômica, os governantes tendem a tomar medidas impopulares 

na busca de superar a recessão, como o corte de gastos, aumento e criação de impostos, reformas 

políticas, econômicas, entre outras deliberações. 

 No Brasil, historicamente as crises econômicas desencadeiam também as crises 

políticas e institucionais. O aumento de tributos ou a criação de novos são quase uma regra 

brasileira a situação, e com o Estado do Rio de Janeiro (protagonista no setor de óleo e gás 

nacional), que vinha passando por seu momento áureo na última década não foi diferente, 

principalmente após indícios de um possível colapso da economia surgir no final de 2014.  

Isso ficou evidente no apagar das luzes do ano de 2015, quando o atual Governador do 

Estado Luiz Fernando Pezão sancionou a Lei nº 7.183/15, que movimentou o departamento 

jurídico das grandes petroleiras que atuam no mercado carioca, posto que tal dispositivo, 

conforme alegado pelas sociedades empresárias, afeta a segurança jurídica necessária para o 

planejamento e execução de investimentos no mercado fluminense. 

Nesse cenário, emerge no ordenamento jurídico a referida lei criando uma ficção quanto 

à incidência do ICMS, com vistas a contornar a grave crise econômica e financeira que assola 

o Estado. O ponto nodal da mencionada inovação legislativa é justamente criar uma nova 

hipótese de incidência do ICMS tendo como fato gerador a extração mineral do petróleo, ou na 

“circulação” entre o ponto de medição e o estabelecimento da sociedade exploradora, mas 

esbarra em velhos obstáculos há muito apontados pela doutrina e pela jurisprudência, 

considerando a Lei nº 4.117/03, que de igual forma estabelecia a incidência de ICMS na 

extração de petróleo no ente federativo. 

Com uma alíquota de 20% (vinte por cento), sendo 18% (dezoito por cento) referente 

ao ICMS e 2% (dois por cento) referente o Fundo de Combate à Pobreza, é evidente que a nova 

carga tributária dificilmente será suportada pelas empresas do setor, ainda mais levando-se em 

conta o momento turbulento para mercado de óleo e gás. Isso será equivalente a um aumento 

do custo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) devido ao famoso cálculo “por dentro” 

do ICMS.  

Com efeito, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar a inconstitucionalidade 

da Lei nº 7.183/15, tendo em vista que essa se afasta dos conceitos básicos que estruturam o 

ICMS; as fontes utilizadas no presente estudo serão: legislação, doutrina e jurisprudência. 
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Diante do elo do direito tributário com a economia, será demonstrado como o momento 

de calamidade vivido pelo Estado Carioca pode ter sido um fator preponderante para a tentativa 

de recriação de uma norma de eficácia questionável. 

Cabe ressaltar que, o direito de tributar não pode ser realizado de maneira arbitrária, 

visando tapar buracos causados por irresponsáveis políticas fiscais. Nesse ponto, na visão de 

Hugo de Brito Machado1, o objetivo do direito tributário ocorre para assegurar a existência do 

próprio Estado, transformando a relação tributária, que antigamente foi uma relação 

simplesmente de poder, em relação jurídica.  

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é demonstrar que o novo dispositivo legal 

constitui um abuso ao exercício do poder de tributar, dado que rompe barreiras e conceitos 

constitucionais em busca de arrecadação. 

Inicialmente, será feita uma breve análise socioeconômica sobre o atual momento do 

petróleo no mundo e como o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro são afetados por mais essa 

crise, uma vez que também passam por crises internas. 

Em segundo lugar, por ser o imposto escolhido pelo legislador para tentar gerar receitas 

para o Estado, o ICMS, será apresentado e decomposto de forma que ficará evidente que a 

tributação prevista na Nova Lei Novel não se amolda a nenhuma das hipóteses de incidência e 

da essência do próprio ICMS.  

Em um terceiro momento, será exposto o precedente e o contexto que fazem parte da 

nova realidade que trouxe a Lei nº 7.183/15, bem como demonstrado que ela pouco difere de 

sua primeira versão (Lei nº 4.117/03). 

O último capítulo desse estudo objetiva através de um profundo diagnóstico, expor todas 

as incongruências da referida lei ordinária frente à Constituição Federal (CRFB), onde se 

demonstrará que mesmo sob a ficção de se desconsiderar uma ilegalidade apontada, outras 

tantas mantêm a norma fora do ordenamento jurídico.  

Por fim, importante informar que o presente trabalho não pretende fazer uma defesa da 

indústria do petróleo que sem dúvida fez parte e teve seu lucro no “boom econômico” do Estado 

Carioca na última década, muito menos, tem a finalidade de atacar de forma direta os últimos 

gestores do Estado do Rio de Janeiro. O objeto do presente trabalho diz respeito tão somente a 

                                                 
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 32ª Edição. Revista, atualizada e ampliada. 

São Paulo: Malheiros, 2011, p.51 
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análise jurídica da Lei nº 7.183/15, esmiuçando desde o cenário da crise petrolífera até as 

violações constitucionais perpetradas pela referida lei.  
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2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO MERCADO PETROLÍFERO 

 

 

2.1. O COMPORTAMENTO DO MERCADO DO PETRÓLEO  

 

Convém fazer uma analise do mercado de petróleo e gás hoje, em razão de muitos 

analistas considerarem a criação da Nova Lei Noel como um reflexo do momento vivido pelo 

petróleo entre 2011 e 2014, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, passando por uma crise 

interna na época, ter visto essa alta do mercado como uma forma de arrecadação que pudesse 

auxiliar nas contas públicas. 

No entanto, não era esperado que a crise mundial do setor fosse tão forte, a ponto das 

empresas, em algumas ocasiões encerrarem seus projetos e reformular suas estruturas 

organizacionais. 

A brusca queda e a ascensão meteórica no preço do barril do hidrocarboneto, não é 

incomum no histórico da commodity: crises, sejam elas financeiras, políticas ou religiosas; 

guerras ou a iminência de uma; bem como, as tensões geopolíticas são e sempre foram as 

principais causas de sua variação, e nos últimos anos não foi diferente. É seguro afirmar, quando 

o preço desaba ou dispara, cenários perigosos de desequilíbrio se formam na economia e na 

geopolítica internacional. 

 

Gráfico 1: Evolução do preço médio do petróleo e projeções 2017-2020. 
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Conforme demonstra o gráfico 1 (um), a queda abrupta a partir da secunda metade de 

2014, foi um marco para a indústria petroleira, pois, a evolução do preço do barril entre 2010 e 

2014, gerou um clima de confiança e audácia no mercado mundial, uma vez que o preço se 

manteve acima de US$ 100,00. Em outras palavras, houve um investimento pesado no setor, 

assim como, um forte crescimento dos custos de produção.  

O problema reside no fato da queda do preço acompanhado da alta da produtividade, ter 

vindo em um momento no qual as principais empresas do setor estavam endividadas e expostas 

a riscos financeiros e contratuais, justamente quando consideravam ter o retorno do montante 

investido.  

O que se viu em 2014, foi o maior tombo desde 2008, quando os preços do petróleo 

perderam mais da metade de seu valor em plena crise financeira internacional. O preço do barril 

chegou a cair mais de 70% (setenta por cento) nos últimos 30 meses, fechou o ano de 2015 com 

queda no preço do barril de 34% (trinta e quatro por cento) em relação ao ano de 2014, chegando 

em 2016 a ser negociado a US$ 30,00. 

Importante destacar que muitos países produtores, como o Brasil, se encontraram 

ilhados com o momento do mercado, uma vez que as participações governamentais aumentaram 

no momento de ascensão do petróleo e os investimentos na exploração e produção estavam em 

queda. As participações governamentais dos países produtores de petróleo, realizadas através 

de mudanças em seus regimes tributários, são diretamente influenciadas pelo nível do preço do 

petróleo, “quando a commodity aumenta, o governo amplia o seu poder de barganha; e quando 

a cotação do preço cai, as empresas aumentam seu poder de negociar reduções das participações 

governamentais, ainda que a queda nos preços tenda a ser mais lenta” (MANSOUR e 

NAKLHE, 2016)2. O Governo do Estado do Rio de Janeiro ao instituir a Nova Lei Noel 

representa de certa forma esse modo de interferência, mas ao que parece, não contava com a 

súbita crise do mercado. 

 

 

 

                                                 
 
2 MANSOUR M.; NAKLHE C. Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts: Evidence and Implications. 

Oxford Institute for Energy Estudies, São Paulo: OIES PAPER. p 37. In: ALMEIDA, Edmar de; LOSEKANN, 

Luciano. Incentivos e Barreiras do Regime Tributário no Setor de Petróleo. 2016. Disponível 

em<:www.researchgate.net/publication/305904305_Incentivos_e_Barreiras_do_Regime_Tributario_no_Setor_d

e_Petroleo>. Acesso em: 24/04/2017 

http://www.researchgate.net/publication/305904305_Incentivos_e_Barreiras_do_Regime_Tributario_no_Setor_de_Petroleo
http://www.researchgate.net/publication/305904305_Incentivos_e_Barreiras_do_Regime_Tributario_no_Setor_de_Petroleo
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Gráfico 2: Ações Governamentais em resposta ao comportamento do preço do petróleo. 

 

Como demonstrado no Gráfico 2 (dois), a balança “Estado x Sociedades Empresárias” 

varia de acordo com o valor do petróleo e o momento econômico dos países. No período de 

2001 a 2005, tinha-se o preço do barril abaixo dos US$ 40,00, e vimos os governos aumentarem 

os incentivos fiscais buscando atrair investidores. Contrapondo o momento citado, temos entre 

2005 e 2008 (até a crise) uma maior participação governamental, de olho justamente no “boom” 

do mercado.  

Ao comparar os Gráficos 1 e 2, fica mais evidente a tese de que a Lei Noel veio em um 

momento no qual o petróleo estava em alta, ou seja, propício para uma intervenção estatal na 

busca por receita por parte do Estado do Rio de Janeiro, o que é comum e esperado. 

 Cabe lembrar, que a crítica do presente trabalho, não é a questão dos entes federativos 

aumentarem a arrecadação através de impostos, até mesmo porque em tese é revertido para o 

financiamento de serviços públicos, como educação e segurança. A crítica é quanto à 

ilegalidade que está impregnada no dispositivo objeto do estudo. O que se busca inicialmente é 

a contextualização desse mercado tão peculiar. 

É importante entender a crise mundial do petróleo, porque o Estado do Rio de Janeiro 

tem em sua economia uma dependência muito grande do setor, principalmente no que tange a 

arrecadação dos royalties (como será visto, alcançou valores estratosféricos) e da arrecadação 

de ICMS, já que o mercado aquecido eleva o poder de compra e ao aumento das operações 

mercantis. 

Ou seja, se o mercado internacional do petróleo está em crise, consequentemente o 

Brasil irá sentir e principalmente aqueles Estados que tem no setor um importante fator 
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econômico, que no caso do Rio de Janeiro torna-se mais grave (de acordo com dados recolhidos 

no presente estudo).  

Mesmo assim, em um primeiro momento não fica muito claro que diante de um cenário 

de queda no preço do barril em 2014, no final de 2015 o Estado aprovar uma lei cujo objeto 

(petróleo) se encontrava instável. Ao que parece o governo não esperava que a crise se agravaria 

tão profundamente, e tentou impor o tributo as empresas, visando somente a arrecadação e 

esquecendo-se de como isso afetaria o próprio mercado e o pior, não considerando o conteúdo 

legal da própria legislação. 

Assim, visando a contextualização do mercado, será demonstrada as possíveis causas 

da queda livre no preço do hidrocarboneto. 

 

 

2.2. A CRISE MUNDIAL DO MERCADO DO PETRÓLEO 

 

A demanda por petróleo, nos últimos anos, caiu por causa do ritmo mais lento de 

crescimento das economias dos países que são grandes consumidores, como os Estados Unidos, 

a China, o Japão e os países ricos da Europa. Ao mesmo tempo, a produção total mundial de 

petróleo seguiu o caminho inverso – 7,5 milhões de barris a mais por dia, entre 2009 e 2014, 

segundo a Agência Internacional de Energia (EIA, na sigla em inglês)3 – a ponto de a oferta 

global, há dois anos, ter começado a ultrapassar a demanda. 

Uma das causas do aumento da oferta certamente está na crescente produção nos 

Estados Unidos, que se tornou entre 2015 e 2016 o maior produtor de petróleo do mundo (pela 

primeira vez desde 1975), desbancando a Arábia Saudita. E um dos problemas apontados por 

especialistas é justamente a disputa estratégica entre os dois países na produção e 

comercialização do petróleo tipo Brent4. 

                                                 
3 OLIVEIRA, Graziele; TURRER, Rodrigo. Por que o petróleo ficou barato – e como isso afeta o mundo. 

Pela primeira vez, o petróleo assusta o globo por estar barato demais. Vários fatores contribuem com essa baixa – 

e ela terá efeitos bons e ruins. Revista Época. São Paulo. 26 jan. 2016. Disponível em: 

<www.epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/por-que-o-petroleo-ficou-barato-e-como-isso-afeta-o-

mundo.html>.  Acesso em 11/01/2017. 

 
4 “O óleo tipo Brent é uma das principais referências para contratos no Brasil, utilizado inclusive para o 

cálculo dos preços mínimos para fins de pagamento de participações governamentais.” 

http://www.epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/por-que-o-petroleo-ficou-barato-e-como-isso-afeta-o-mundo.html%3e.%20%20Acesso%20em%2011/01/2017
http://www.epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/por-que-o-petroleo-ficou-barato-e-como-isso-afeta-o-mundo.html%3e.%20%20Acesso%20em%2011/01/2017


15 

 

 

 

 

O protagonista dessa disputa é um tipo de hidrocarboneto até então não muito conhecido 

do grande público, o petróleo de xisto. Adquirido de uma técnica não convencional que envolve 

a injeção de água sob alta pressão e fraturamento hidráulico (“fracking”) em rochas localizadas 

entre 1.500 (mil e quinhentos) e 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros de profundidade. Tal 

método requer um investimento alto, que só foi possível graças à alta do barril entre 2011 e 

2014, levando o investimento a ser rentável.  

Assim, a partir da grande produção de petróleo de xisto, os EUA assumiram a liderança 

como pais produtor de petróleo, levando a OPEP e outros países produtores a tomarem uma 

postura defensiva e arriscada perante o mercado. 

A principal estratégia da Arábia Saudita, após perder o posto de maior produtor para os 

americanos, foi jogar o preço para baixo e tentar forçar as produções de maior custo, como a 

do xisto, a saírem do mercado, optando em certas ocasiões deixar de ganhar dinheiro, mas claro 

sem perder, já que seus custos são um dos mais baixos do mundo.  

Alguns importantes aliados seguiram o jogo dos sauditas, os países membros da OPEP 

(Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Venezuela, Angola, a própria Arábia Saudita, entre 

outros) também se recusaram a reduzir seu teto de produção, independente do preço no mercado 

mundial. Lembrando que hoje os membros das OPEP controlam cerca de um terço da produção 

global de 97 milhões de barris5. 

Essa disputa evidentemente afeta o restante do globo. O economista Chau Kuohue, 

mestre em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, em entrevista ao Portal de Notícias R76, 

afirma que esse jogo de interesses está encurralando vários países. Um exemplo disso é o 

Canadá, quarto maior produtor mundial. Projetos canadenses da Shell e da Cenovus Energy 

Inc., na região de Alberta, foram cancelados no segundo semestre de 2015. Não só o Canadá, 

países como Rússia, Venezuela, Irã, ou seja, países cuja economia são diretamente influenciada 

pelo mercado do petróleo, estão não só vulneráveis, como também já sentem diretamente os 

efeitos dessa disputa.  

                                                 
5 A nova economia do petróleo, segundo a 'Economist': xeques versus xisto. Revista vê mercado petrolífero mais 

estável no futuro com concorrência do gás não convencional. O GLOBO. São Paulo. 06 dez. 2016. Disponível 

em: <www.oglobo.globo.com/economia/a-nova-economia-do-petroleo-segundo-economist-xeques-versus-xisto-

14749289>. Acesso em: 27/02/2017. 

6 GOUSSINSKY, Eugenio. Queda no preço do petróleo abala países e causa recessão no mercado mundial. Disputa 

entre americanos e sauditas é pano de fundo para crise; Irã retorna com cautela. RECORD. São Paulo. 19 de jan. 

2016. Disponível em: <www.noticias.r7.com/internacional/queda-no-preco-do-petroleo-abala-paises-e-causa-

recessao-no-mercado-mundial-19012016>. Acesso em: 27/02/2017 

http://www.oglobo.globo.com/economia/a-nova-economia-do-petroleo-segundo-economist-xeques-versus-xisto-14749289
http://www.oglobo.globo.com/economia/a-nova-economia-do-petroleo-segundo-economist-xeques-versus-xisto-14749289
http://www.noticias.r7.com/internacional/queda-no-preco-do-petroleo-abala-paises-e-causa-recessao-no-mercado-mundial-19012016
http://www.noticias.r7.com/internacional/queda-no-preco-do-petroleo-abala-paises-e-causa-recessao-no-mercado-mundial-19012016
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Somando a esse quadro, temos ainda outros personagens, como o regresso do Irã ao 

mercado petrolífero, que após o acordo nuclear com o grupo “5+1” (EUA, Reino Unido, Rússia, 

China, França e Alemanha), teve grande parte das sanções internacionais levantadas; o Iraque 

que vem aumentando significativamente suas produção de barril por dia; o Brasil que se tornou 

líder na exploração “offshore” em águas profundas, além do grande investimento feito na 

camada do pré-sal; o medo da crise na China, no qual alguns economistas declaram o fim do 

milagre econômico chinês; além, é claro, das tradicionais tensões entre as nações, como a 

Arábia Saudita e o Irã, o mundo contra o Estado Islâmico ou a guerra civil na Líbia, que tem 

sido acompanhada ao vivo. 

Evidente é que parte do mundo nunca parece estar preparado para quando o ouro negro 

fará as nações sangrarem. Em alguns casos, além da crise mundial, simultaneamente, os países 

ainda devem enfrentar suas crises internas. Claro exemplo desse fenômeno é o Brasil, que desde 

o famoso caso do “Mensalão”, vem tendo expostos gravíssimos casos de corrupção envolvendo 

a PETROBRAS, empresa símbolo do país no mundo, e agora com a operação Lava-Jato, vive 

um momento no mínimo dramático.   

 

 

2.3. A IMPORTÂNCIA DO PETRÓLEO PARA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

O petróleo e o gás têm exercido nas últimas duas décadas uma significante participação 

no crescimento econômico brasileiro. Entre 2000 e 2014, a participação do segmento de 

petróleo e gás natural no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil aumentou de 3% (três por cento) 

para 13% (treze por cento), conforme informação coletada durante a apresentação do diretor de 

Gás e Energia da PETROBRAS, José Alcides Santoro, na sessão plenária “The industry’s role 

in promoting development”7.  

No entanto, em 2015 pôde-se ver o outro lado da moeda petrolífera, já que a economia 

brasileira encolheu 3,8% (três vírgula oito por cento), tendo seu pior resultado em 25 (vinte e 

cinco) anos, de acordo com dados do IBGE. Dos 3,8% (três vírgula oito por cento) de queda do 

                                                 
7 BRASIL. Prominp – Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. Participação 

do setor de petróleo e gás chega a 13% do PIB brasileiro. Disponível em: 

<www.prominp.com.br/prominp/pt_br/noticias/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-

brasileiro-3.htm>. Acesso em 01/03/2017. 

http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/noticias/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro-3.htm
http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/noticias/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro-3.htm
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PIB em 2015, de 2 (dois) a 2,5 (dois e meio) pontos percentuais resultaram da crise 

da PETROBRAS e da cadeia de petróleo e gás, segundo cálculo da 4E Consultoria8. 

A PETROBRAS - a maior empresa brasileira - transitou nos últimos anos, de uma 

posição de representante de prosperidade do País para a de símbolo de corrupção, tendo seu 

grau de investimento rebaixado nas principais agências de classificação de risco de 

investimento do mundo, acompanhando o fim do ciclo de crescimento econômico brasileiro 

alcançado no período 2004-2010. O balanço da Estatal de 2015, conforme citado no relatório 

da CPI da PETROBRAS no Rio, apontou que 6,2 bilhões de reais foram perdidos para a 

corrupção e que a empresa apresentou uma perda de 44 bilhões de seus ativos devido à má 

gestão9.  

Fica evidente que a crise mundial do petróleo, que consequentemente é um fator para a 

crise nacional, somada ao momento político e de graves casos de corrupção influenciam na 

receita dos Estados. 

É fato, que o cenário desenhado tem influência direta com a arrecadação dos royalties 

sobre a produção, afetando a receita das prefeituras e Estados produtores. No ano de 2015, 

quando a crise já era uma realidade, o pagamento de royalties sobre produção de petróleo para 

a União, Estados e Municípios somou R$ 13,857 bilhões, segundo dados do Anuário Estatístico 

Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 2016 da ANP10. A arrecadação 

representa uma queda de 25% (vinte e cinco por cento) na comparação com 2014, quando a 

receita total foi de R$ 18,530 bilhões.  

Logo, com a queda dos preços internacionais do petróleo, a arrecadação das 

participações governamentais caiu rapidamente conforme evidenciado no Gráfico 3 (três). 

                                                 
8 RIANI, Flávio; RABELO, Ricardo. Carta de Análise Econômica Conjuntural. Ano 4. Número 47. 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. MG. 2016. Disponível em: 

<www.portal.pucminas.br/documentos/iceg_conjuntura_carta47.pdf>. Acesso em: 01/03/2017 

9 MARTÍN, María. A maldição do petróleo atropela o Rio Crise na Petrobras e queda do preço do barril 

põem economia fluminense na corda bamba Estado tem queda de arrecadação e responde por 17,4% dos empregos 

perdidos no país. EL PAÍS. Rio de Janeiro. 10 de nov. 2015. Disponível em: 

<www.brasil.elpais.com/brasil/2015/11/08/economia/1447020429_844713.html>. Acesso em 01/03/2017  

10 BRASIL. ANP – Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Anuário Estatístico 

Brasileiro Do Petróleo, Gás Natural E Biocombustíveis - 2016. Ministério De Minas E Energia. Rio de Janeiro: 

ANP, 2008.  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/arrecadacao-com-royalties-do-petroleo-cai-25-em-2015.html
http://www.portal.pucminas.br/documentos/iceg_conjuntura_carta47.pdf
http://www.brasil.elpais.com/brasil/2015/11/08/economia/1447020429_844713.html
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Gráfico 3: Evolução do crescimento na arrecadação de participações governamentais. 

 

Em concordância com o Gráfico 3 (três), nota-se a queda na arrecadação dos royalties, 

caindo 38% (trinta e oito por cento) de 2014 a 2015, e em 2016 o recuo foi de quase 60% 

(sessenta por cento), se comparado com o recolhimento há dois anos. Somente o Estado do Rio 

de Janeiro deixou de ver entrar em seu caixa em 2015 uma quantia de cerca de R$ 900 milhões11, 

uma diminuição de 37% (trinta e sete por cento) no montante arrecadado. 

Conforme demonstrado, no ano de 2015, os cofres públicos do Rio de Janeiro sofreram 

um grande baque, logo, cada vez fica mais sólida a necessidade de um contrapeso para setor, e 

sim, em diversos artigos especialistas apontam que a Nova Lei Noel teria vindo para 

contrabalancear o déficit causado pelo recuo na arrecadação dos royalties. 

 

 

2.4. ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PETRÓLEO, CRISE E O ICMS 

 

Não existem dúvidas quanto a classificar o Estado do Rio de Janeiro como protagonista 

no setor de petróleo e gás brasileiro, sendo sede da PETROBRAS, das maiores operadoras do 

                                                 
11 ALVARENGA, Darlan. Arrecadação com royalties do petróleo cai 25% em 2015 Receita total 

encolheu R$ 4,67 bilhões em meio a queda do preço do barril. No RJ, arrecadação caiu R$ 900 milhões; em SP 

subiu R$ 43 milhões. Revista Eletrônica G1. São Paulo. 14 de jan. 2016. Disponível em: 

<www.g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/arrecadacao-com-royalties-do-petroleo-cai-25-em-2015.html> 

Acesso em: 04/03/2017 

http://www.g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/arrecadacao-com-royalties-do-petroleo-cai-25-em-2015.html
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mercado no Brasil, além de concentrar a maior parte de fabricantes e prestadores de serviços 

offshore. O Estado Carioca tem sido responsável por quase 70% (setenta por cento) da produção 

nacional de petróleo e gás nos últimos anos. 

Existe uma dependência muito grande da economia carioca em relação ao petróleo, pois 

a indústria petroleira corresponde atualmente por 33% (trinta e três por cento) de seu Produto 

Interno Bruto (PIB)12, logo, responsável por importantes impactos no desenvolvimento 

econômico do Estado.  

Estima-se que nos últimos 16 anos, tenham sido gerados R$ 114,9 bilhões em royalties 

e participações especiais sobre campos de petróleo, segundo dados do InfoRoyalties, base de 

dados elaborada pela Universidade Candido Mendes em Campos13. 

Como exposto acima, houve uma diminuição de 37% (trinta e sete por cento) na 

arrecadação dos royalties. Resta demonstrado, que o Estado Carioca não conseguiu escapar da 

maldição da crise petrolífera. A queda de cerca de 50% (cinquenta por cento) do preço do barril 

do tipo Brent nos últimos anos e a crise desatada na PETROBRAS após a Operação Lava 

Jato escancararam que nem o Brasil, muito menos o Estado Fluminense eram imunes à 

volatilidade do setor.  

Importante salientar que o momento vivido pelo Estado Fluminense faz parte de um 

contexto mais complexo que somente a crise gerada pelo fator petróleo, soma-se a ela: a política 

controvertida de incentivos fiscais para algumas grandes empresas, de forma que no final foi 

um golpe dentro das finanças públicas; o fim dos eventos a nível mundial como a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas; a crise política e institucional desencadeada pela Lava-Jato, entre 

outros tantos problemas de gestão.  

O cenário presente levou o Vice-Governador, em junho de 2016, a decretar estado de 

calamidade pública devido à crise, e a prorrogação do mesmo em maio de 2017 por intermédio 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.  

                                                 
12 ROSA, Bruno; CORRÊA, Marcello. Rio é o estado com menor aumento de arrecadação de ICMS. 

Orçamento fluminense continua dependente do petróleo. O GLOBO. São Paulo. 24 de abr. 2016. Disponível em: 

<www.oglobo.globo.com/economia/rio-o-estado-com-menor-aumento-de-arrecadacao-de-icms-1-19154594>. 

Acesso em: 05/02/2017. 

13 BRASIL. Sinfrerj – Sindicato Dos Auditores Fiscais Da Receita Estadual Do Rio De Janeiro. Rio é o 

estado com menor aumento de arrecadação de ICMS. Rio de Janeiro. 2015. Disponível em: 

<www.sinfrerj.com.br/comunicacao/destaques-imprensa/rio-e-o-estado-com-menor-aumento-de-arrecadacao-de-

icms>. Acesso em 11/03/2017. 

http://brasil.elpais.com/tag/operacion_lava_jato/a/
http://brasil.elpais.com/tag/operacion_lava_jato/a/
http://www.oglobo.globo.com/economia/rio-o-estado-com-menor-aumento-de-arrecadacao-de-icms-1-19154594
http://www.sinfrerj.com.br/comunicacao/destaques-imprensa/rio-e-o-estado-com-menor-aumento-de-arrecadacao-de-icms
http://www.sinfrerj.com.br/comunicacao/destaques-imprensa/rio-e-o-estado-com-menor-aumento-de-arrecadacao-de-icms
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Cabe ainda reiterar que a receita gerada ao estado do Rio de Janeiro oriunda do ICMS é 

diretamente afetada pela crise no setor. Em reportagem publicada pela BBC, em 18/06/201614 

o colunista Jefferson Puff apontou que a arrecadação do ICMS em 2015, que responde por 70% 

(setenta por cento) dos impostos estaduais, chegou a R$ 34,01 bilhões, menos 0,48% (zero 

vírgula quarenta e oito por cento) que a registrada em 2014.  E completa: “O Secretário de 

Fazenda, Julio Bueno frisa que os impostos arrecadados pelo governo pesam no orçamento 

cinco vezes mais que os royalties, afetados pela queda no preço do petróleo. Ressalta que o 

ICMS foi muito abalado pela crise na indústria petrolífera”. 

 

Gráfico 4: Arrecadação de ICMS dos Estados da Federação 

 

 

Isso frente a um cenário no qual o Rio de Janeiro é o ente da federação com a menor 

arrecadação do imposto no país. Conforme o Gráfico 4 (quatro), o Estado teve a menor variação 

de recolhimento do ICMS, entre os anos de 1999 e 2015, com 356% (trezentos e cinquenta e 

seis por cento). 

                                                 
14 PUFF, Jefferson. 4 motivos que levaram o Rio a decretar estado de calamidade pública. BBC Brasil. 

Rio de Janeiro. 18 de jun. 2016. Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/brasil-36566996>. Acesso em: 

16/04/2017.  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36566996
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Tais números podem ser reflexos da política de benefícios fiscais que os governos têm 

se utilizados visando atrais grandes empresas para o Estado Fluminense e assim gerar mais 

empregos, investimentos em infraestrutura, entre outros. Ocorre que diante da atual crise, a 

postura do Estado Carioca mudou com relação ao ICMS, devido importância para os cofres 

públicos e a queda drástica nas receitas oriunda dos royalties. 

Por intermédio do Decreto Legislativo nº 2/201615, publicado em 15 de dezembro, a 

ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) sustou os efeitos do Decreto n° 

41.142/08, que concede isenção e redução de ICMS nas operações com bens ou mercadorias 

destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás. Outro ato em 

resposta à atual crise foi pela Lei 7.495/16, sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão, 

publicada em 06/12/2016, na qual o governo do Rio não poderá conceder novos incentivos e 

benefícios fiscais de natureza tributária a empresas pelo período dos próximos dois anos. 

O Direito Tributário é um dos campos jurídicos que está ligado intimamente à 

Economia, portanto, não poderia escapar a análise tanto do mercado do petróleo, quanto da 

crise financeira na qual convive o Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Até mesmo por 

defender que a Lei nº 7.183/15 foi uma tentativa quase que desesperada do legislador em tentar 

uma arrecadação no âmbito dos bilhões, prevendo há 2 (dois) anos a situação de calamidade 

que hoje é realidade no Estado Carioca, ou mesmo, um pedido de socorro ao Governo Federal. 

E como comprovado aqui, existe sim uma séria mudança na posição do Governo em 

relação ao ICMS. E não poderia deixar de ser, afinal a finalidade principal dos tributos é 

proporcionar à administração pública, as condições ideais para atender as suas necessidades 

financeiras no que diz respeito às suas obrigações sociais como a saúde, segurança e bem-estar 

da população, dentre outros. 

Infelizmente, o legislador no caso presente, parece ter feito realmente uma “mera 

tentativa”, tendo em vista os aspectos e elementos da Lei nº 7.183/15 fugirem da essência do 

ICMS, aclaramento que ainda será abordado no presente trabalho. 

                                                 
15 “Referida suspensão dos efeitos afeta (i) a redução de base de cálculo e a isenção de ICMS nas 

importações de determinados produtos sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de 

Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural – 

Repetro, bem como (ii) a isenção de ICMS concedida às operações antecedentes à saída destinada a pessoa sediada 

no exterior dos bens e mercadorias fabricados no país que venham a ser subsequentemente importados através do 

Repetro.” 

http://www.felsberg.com.br/areas-de-atuacao/petroleo-e-gas/


22 

 

 

 

 

Mas antes de apontar tais irregularidades, faz-se necessário uma exposição dos 

principais tópicos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, que 

tenham relação direta com pontos cruciais da Nova Lei Noel, na busca por um dialogo límpido, 

entre o diagnóstico que será destrinchado no capítulo 4 e as características do tributo. 
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3. ASPECTOS GERAIS DO ICMS 

 

Conforme constatado no capítulo anterior, o ICMS possui papel vital dentro do sistema 

econômico nacional. É o tributo mais relevante para os Estados e para o Distrito Federal, e 

ocupa o posto de ser a principal fonte de receitas desses entes políticos. Previsto no artigo 155, 

inciso II da Carta Magna16, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação.  

Apenas para exemplificar, em 2016, a arrecadação nacional do ICMS atingiu a marca 

de aproximadamente 400 bilhões, portanto, responsável por quase 20% (vinte por cento) do 

total de tributos pagos pelos brasileiros, tal constatação está em estudo encomendado pela 

Associação Comercial de São Paulo (ACSP) ao Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT)17. Além de sua capacidade de gerar recursos, o ICMS é um poderoso 

instrumento de fortalecimento e consolidação do pacto federativo. 

Caracterizado por ser um tributo estadual, o ICMS, só pode ser instituído por lei 

aprovada pela Assembleia Legislativa estadual ou distrital. Cada Estado brasileiro tem sua 

legislação própria para o ICMS, que são regulamentadas pelos Decretos, Código Tributário 

Nacional e pela Lei Complementar  nº 87/1996, a chamada "Lei Kandir".  

O sistema constitucional atual adota o método de participação na arrecadação de 

impostos de competência alheia, obrigando os Estados a entregar aos Municípios 25% (vinte e 

cinco por cento) do total arrecadado a título de ICMS (Art. 158, IV, § único da CRFB18). 

A doutrina o classifica como tributo indireto, já que o contribuinte de direito recolhe o 

tributo, mas passa o ônus financeiro ao consumidor (por vezes é chamado de contribuinte de 

fato), com diversas peculiaridades e norteados por princípios.  

                                                 
16 “Art. 155, II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior;” 

17 BRASIL. Agência Brasil. Brasileiros pagam R$ 2 trilhões de impostos este ano. Jusbrasil. 2015. 

Disponível em: <www.agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/284076935/brasileiros-pagam-r-2-trilhoes-de-

impostos-este-ano>. Acesso em: 04/05/2017. 

18 “Art. 158, IV, Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no 

inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 

territórios; II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.” 

http://www.agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/284076935/brasileiros-pagam-r-2-trilhoes-de-impostos-este-ano
http://www.agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/284076935/brasileiros-pagam-r-2-trilhoes-de-impostos-este-ano
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Sua base de cálculo é o valor da operação tributada, em cada caso identificado e 

avaliado, pelo contribuinte (inicialmente) e pelo fisco (posteriormente), tendo em vista ser um 

imposto cujo lançamento é por homologação.  

 

Nas palavras de Kiyoshi Harada, em sua obra ICMS: Doutrina e Prática 

 

(...) é o único imposto que pela sua peculiaridade de ser um tributo de vocação 

nacional inserido na competência impositiva dos Estados por razões de 

política tributária, mereceu estruturação exaustiva na Constituição que 

estatuiu princípios e normas a ele aplicáveis.Também mereceu uma 

regulamentação especifica por lei complementar, nesse particular, 

acompanhado pela legislação do ISS, revogando aquelas normas previstas no 

Código Tributário Nacional, no que andou bem o legislador. 19
 

 

Por ser um tributo de “vocação nacional”, sendo estruturado de forma complexa na 

Constituição Federal e possuir tantas peculiaridades, em referência a objetividade, neste 

capítulo serão abordados as características do imposto que possuam relação intrínseca com as 

ilegalidades da Lei nº 7.183/2015 (cujo capítulo 4 tratará), são eles: a relação da Lei Kandir 

com a Carta Magna; os elementos fundamentais do imposto (sujeito passivo, base de cálculo e 

alíquotas); os princípios da imunidade recíproca e da não cumulatividade; e a interpretação 

legal dos conceitos de “Operações Relativas à Circulação de Mercadorias”. 

 

 

3.1. A RELAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 COM A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

O campo de incidência do ICMS é definido, na pela própria Constituição Federal, 

conforme citado acima, cabe ressaltar, que a CRFB é ainda mais analítica quanto ao papel da 

lei complementar, conforme disposto no artigo 155, § 2º, XII20. 

                                                 
19 HARADA, Kiyoshi. ICMS Doutrina e prática. São Paulo: Editora Gen Atlas. 2015. Prefácio. 

20 “Art. 155, § 2º, XII - cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição 

tributária; c) disciplinar o regime de compensação do imposto; d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do 

estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços; e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 

mencionados no inciso X, "a"; f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado 

e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; g) regular a forma como, mediante deliberação dos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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E assim, por intermédio do artigo 146, III, “a” da CRFB21, a Carta Magna atribuiu à Lei 

Complementar a função de estabelecer as normas gerais do ICMS, ao qual se concretizou por 

meio da Lei Complementar 87/1996 (LC 87/96), chamada "Lei Kandir".  

A Lei Kandir determina os contornos básicos do imposto que deve ser observados por 

todos os Estados da federação, devendo também, discriminar de forma taxativa seus fatos 

geradores e respectivos elementos temporais. Salienta-se que qualquer evento fora do rol 

definido pela referida lei não atrairá a incidência do ICMS. 

Então, é por meio da Lei Kandir que: se define o fato gerador do ICMS; seus 

contribuintes; disponha sobre substituição tributária; discipline o regime de compensação do 

imposto; fixe, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local 

das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. 

A partir da referida lei geral, cada estado institui o tributo por alíquota, a qual é 

regulamentada via de Decreto, o chamado "regulamento do ICMS" ou "RICMS", que é uma 

consolidação de toda a legislação sobre o ICMS vigente no Estado, e é aprovada por Decreto 

do Governador. 

Cada uma dessas leis está numa hierarquia, capitaneada pela Constituição Federal e que 

segue pela Lei Complementar, a Lei Ordinária e até o RICMS. Nenhuma dessas leis pode criar 

obrigações que não estejam contidas nas leis superiores a ela, sob a condição de serem 

consideradas nulas. 

Tal esclarecimento é viável, tendo em vista, o apontado já na introdução desde trabalho, 

pois o objeto, a Lei 7.183/15, dentre outras ilegalidades, cria uma ficção sobre a incidência do 

ICMS, e como exposto existe um limite que não pode ser ultrapassado pelo legislador ordinário 

que institui o tributo. 

                                                 
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. h) definir os 

combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, 

hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)  

(Vide Emenda Constitucional nº 33, de 2001) i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a 

integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela Emenda Constitucional 

nº 33, de 2001)”.  

21 “Art. 146, III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) 

definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a 

dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (...)”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Kandir
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=RICMS&action=edit&redlink=1
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O artigo 2º da LC nº 87/9622 infere que o principal fato gerador do ICMS é a circulação 

da mercadoria, mesmo que se inicie no exterior. Os conceitos do termo “circulação da 

mercadoria” está devidamente tratado no item 3.4.  

Portanto, a chamada Lei Kandir assumiu em âmbito nacional a função de lei de normas 

gerais do ICMS, estabelecendo as diretrizes básicas do imposto que devem ser seguidas por 

todos os Estados da federação e que qualquer evento fora do rol definido pela LC nº 87/96 não 

atrai a incidência do ICMS. 

 

 

3.2. ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO ICMS 

 

No presente tópico, serão expostas de maneira prática o aspecto pessoal e o aspecto 

quantitativo do ICMS. 

Quanto ao aspecto pessoal, tal exposição é importante na medida em que a Lei Noel de 

2015 parece versar sobre o fato de a empresa concessionária comprar o bem (petróleo) da 

União, não obstante, será demonstrado que não se trata de um compra, sim de uma aquisição 

originária, de acordo com a Lei do Petróleo e do Contrato firmado entre a empresa e a ANP. 

Por outro lado, no aspecto quantitativo, a discussão permeia na incompatibilidade do 

fato gerador com a base de cálculo do tributo, sendo fundamental o esclarecimento no presente 

momento do estudo, para demonstrar que a base de cálculo deve ter relação com o fato gerador 

da operação. 

                                                 
22 “Art. 2º, I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação 

e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; II - prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; III - prestações onerosas de serviços 

de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; IV - fornecimento de mercadorias com prestação 

de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; V - fornecimento de mercadorias com 

prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. § 1º O imposto incide também: 

I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 

contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; II - sobre o serviço prestado no exterior ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não 

destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao 

Estado onde estiver localizados o adquirente. § 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica 

da operação que o constitua”. 
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3.2.1. Aspecto Pessoal 

 

A análise do aspecto pessoal é identificar o sujeito ativo e passivo desta prestação 

pecuniária compulsória devida ao Estado, onde restará demonstrado a quem cabe o pagamento 

e o recebimento de tal prestação. 

A sujeição passiva do ICMS é representada pelo contribuinte, ao qual é incumbido o 

pagamento deste tributo, conforme o artigo 4º23 da Lei Kandir, que esclarece quem se enquadra 

como contribuinte. 

 O contribuinte do ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de 

mercadoria, ou seja, o contribuinte deve estar em um cenário de compra e venda. O mero 

deslocamento de uma mercadoria ou a colheita de uma horta não caracteriza o sujeito (pessoa 

física ou jurídica) à contribuinte do referido imposto.  

O artigo 4º da Lei Kandir também caracteriza outras realizações no qual há sujeição 

passiva do ICMS. O sujeito ativo desta relação tributária, como não poderia deixar de ser, são 

os Estados e o Distrito Federal, que são responsáveis pela instituição e cobrança do ICMS. 

 

 

3.2.2. Aspecto Quantitativo 

 

No aspecto quantitativo do ICMS, sua base de cálculo é o valor da operação 

(mercadorias/serviço), quanto às alíquotas, podem ser internas (fixadas pelos Estados, dentro 

                                                 
23 Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume 

que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito 

comercial: I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; II - seja destinatária de 

serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III - adquira em licitação mercadorias 

ou bens apreendidos ou abandonados; IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 

petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à 

industrialização”.  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11301065/artigo-3-lc-n-87-de-13-de-setembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-kandir-lei-complementar-87-96
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do mínimo e máximo fixados pelo Senado Federal), interestaduais e de exportação (fixadas pelo 

Senado Federal). 

Encontrada na Regra Matriz de Incidência Tributária do ICMS , a base de cálculo pode 

ser definida como o alicerce que dará suporte à aplicação da alíquota. Ou seja, é no exato 

momento em que a alíquota é aplicada sobre a base de cálculo que se extrairá da Regra Matriz 

de Incidência Tributária do ICMS. Daí sua singular importância. 

A base de cálculo constitui o fator sobre o qual incidirá a alíquota respectiva do ICMS, 

a ensejar a apuração do tributo incidente. Portanto, a base de cálculo deve representar a 

quantificação compreendida na ‘operação mercantil’, e na prestação de serviços de transporte 

e de comunicação, isto é, o valor da operação mercantil (o preço, na venda) e o preço dos 

serviços.  

Esse entendimento, conforme será demonstrado, é de extrema relevância, pois a base de 

cálculo da Nova Lei Noel, a princípio não representa a quantificação da operação mercantil, já 

que não há operação mercantil na referida hipótese de incidência na “extração do petróleo” e 

mais, mesmo desconsiderando tal questão, se houvesse operação mercantil, o fato gerador 

ocorreria em uma etapa posterior à extração. 

Quanto às alíquotas aplicáveis às operações internas, interestaduais e de exportação, 

existem diferentes regras. Nas internas, os Estados e o Distrito Federal têm liberdade para sua 

fixação dentro de seu próprio território. Porém, quanto às alíquotas aplicáveis nas operações ou 

prestações interestaduais e de exportações, estas são estabelecidas por Resolução do Senado 

Federal, sendo proposta pelo Presidente da República ou por 1/3 dos Senadores, além de ser 

aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal.  

Hoje, vigora a Resolução nº 22, de 1989, cujo art. 1º24 determina que nas operações 

interestaduais a alíquota será de 12% (doze por cento), com exceção das operações realizadas 

nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ao Espírito 

do Santo, onde as alíquotas serão de 7% (sete por cento).  

Importante destacar que o ICMS é um imposto que integra sua própria base de cálculo, 

ou seja, o valor do imposto já vem incluso e destacado na Nota Fiscal de compra ou de venda 

                                                 
24 Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações 

interestaduais, será de doze por cento. Parágrafo único. Nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e 

Sudeste, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, as alíquotas serão: 

I - em 1989, oito por cento; II - a partir de 1990, sete por cento. 
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do bem ou do serviço, assim, a sua alíquota real ou efetiva é superior à alíquota nominal. 

Portanto, justificando a alcunha de “imposto calculado por dentro”. 

 

 

3.3. PRINCÍPIO DA IMUNIDADE RECÍPROCA E DA NÃO CUMULATIVIDADE 

 

Os princípios são limitações ao poder de tributar e são entendidos através de dois 

prismas, os que regulam a competências entre os entes políticos do poder de tributar e o que diz 

respeito às imunidades, regras, entre outros que proíbem a tributação de determinados bens e 

serviços, para proteger determinados nichos ou situação social. No entendimento de Hugo de 

Brito Machado25: “Tais princípios existem para proteger o cidadão contra os abusos do Poder. 

Em face do elemento teleológico, portanto, o intérprete, que tem consciência dessa finalidade, 

busca nesses princípios a efetiva proteção do contribuinte.” 

São diversos os princípios aplicáveis ao ICMS, no entanto, em face da objetividade do 

estudo, serão abordados os 2 (dois) princípios tiveram sua disciplina flagrantemente violadas 

pela Lei nº 7.183/15, o princípio da imunidade recíproca e o da não cumulativadade. 

 

 

3.3.1. Princípio da Imunidade Recíproca 

 

Este princípio veda entes da Federação (União Federal, aos Estados Membros, ao 

Distrito Federal e aos Municípios) de instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, 

uns dos outros, ou seja, são reciprocamente imunes, conforme dita o artigo 150, VI, “a” da 

CRFB, in verbis: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

 

                                                 
25 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 

2009. 



30 

 

 

 

 

Sobre o tema Sacha Calmon Navarro Coelho26 assevera que: 

 

(...) não se trata de imunizar apenas a incidência de imposto de renda, dos 

impostos sobre o patrimônio e dos impostos sobre serviços, como durante 

muito tempo pensou o STF e também nós. Trata-se de vedar a incidência de 

quaisquer impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços das pessoas 

políticas, como sempre quis Baleeiro. (...) o que importa é preservar o 

“patrimônio” e a “renda” das pessoas políticas e de suas autarquias do ataque 

de quaisquer impostos. Este, sem dúvida, é o melhor caminho, o mais 

consentâneo com a axiologia do princípio imunitório “in examen”. 

 

Evidente que o princípio da imunidade recíproca é uma forma de expressão do princípio 

federativo. Não se pode conceber uma federação sem a imunidade tributária recíproca. 

A regra da imunidade recíproca está protegida contra eventual emenda constitucional, 

de acordo com artigo 60, § 4º, I, da CRFB27. Qualquer emenda que porventura autorizar a União 

a cobrar imposto dos Estados ou dos Municípios, ou autorizar qualquer destes a cobrar impostos 

da União, ou de qualquer outro Estado ou Município, é inconstitucional. 

 

 

3.3.2. Princípio da Não Cumulatividade 

 

O ICMS, em regra, pode incidir em todas as fases do ciclo econômico, desde a fonte 

produtora até o consumidor final, mas determinando a compensação do que for devido em cada 

operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas 

operações anteriores pelo mesmo ou outro Estado. Portanto, é um tributo incidência plurifásica 

e caráter não cumulativo.  

O princípio da Não Cumulatidade do ICMS está disposto inciso I do parágrafo 2, do 

artigo 155 da CRFB, que dispõe: 

Art. 155. § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será 

não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa 

                                                 
26 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 3ª Edição, São Paulo: 

Forente. 1999. ps. 259 e 264. 

 
27 Art. 60, § 4º, I - a forma federativa de Estado. 
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à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado 

nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

Importante ressaltar, com o mecanismo da compensação, o legislador constituinte 

afastou o caráter regressivo do imposto, o famoso “efeito cascata”. Assim, privilegiando o 

aspecto da neutralidade tributária nas etapas de circulação de mercadorias e de prestação de 

serviços. 

No entanto, fica o destaque, por mais que a compensação demonstre a vocação nacional 

do ICMS, ao inserir o imposto de maior arrecadação no âmbito nacional na competência 

impositiva dos Estados, compromete a sua eficiência e resulta em problemas como a Guerra 

Fiscal, assunto tão discutido na doutrina e no Congresso Nacional28. 

A única exceção ao princípio da não cumulatividade, salvo determinação em contrário 

da legislação, é o da hipótese de isenção ou não incidência, ocorrida na fase imediatamente 

anterior ou posterior de circulação ou prestação, circunstância que implica na vedação ao 

creditamento ou no estorno do imposto creditado, respectivamente. 

 

 

3.4. CONCEITOS INDIVIDUAIS DE “OPERAÇÕES RELATIVAS À 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS” 

 

É de suma importância que se faça um aprofundamento dos conceitos individuais do 

termo “operações de circulação de mercadorias” para depreender a inconstitucionalidade da Lei 

Noel. Tanto a Carta de 88 quanto a Lei Kandir, utilizam a expressão “operações relativas à 

circulação de mercadorias” como uma das definições da hipótese de incidência do ICMS.  

Em uma primeira leitura, não parece difícil a compreensão da qual o termo “circulação 

da mercadoria” esteja vinculado a quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza 

jurídica específica de cada um deles. Como se verá a seguir é relevante fixar o entendimento 

que na incidência do ICMS deve implicar a mudança da propriedade das mercadorias, dentro 

da circulação que as leva da fonte até o consumidor.  

No entanto, não somente na Lei nº 7.183/15, como em outras diversas legislações dos 

últimos anos, os legisladores parecem induzir o ICMS a qualquer tipo de “operação”, 

                                                 
28 HARADA, Kiyoshi. ICMS Doutrina e prática. São Paulo: Gen Atlas. 2015. p. 35. 
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“circulação”, ou quando exista algo que possa ser interpretado como “mercadoria” em 

“operações” e “circulações” de bens. Por isso, cabe uma análise sistemática dos três conceitos 

distintos. 

 

 

3.4.1. Operação Mercantil 

 

Representa o ato ou negócio jurídico que tem como objeto a transferência de titularidade 

de determinada mercadoria. O vocábulo “operação” revela que as relações que interessam são 

derivadas de negócios jurídicos translativos de titularidade, ou seja, um negócio jurídico que 

envolva uma venda e compra de mercadoria. 

No entendimento de Maria Helena Diniz29, compra e venda é instituto jurídico 

tipicamente previsto no direito privado, previsto no artigo 481, do Código Civil Brasileiro e se 

caracteriza essencialmente por ser um negócio em que uma pessoa (vendedor) se obriga a 

transferir em caráter definitivo a outra (comprador) o domínio de uma coisa corpórea ou 

incorpórea, mediante pagamento de certo preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente. 

Destarte, a hipótese de incidência do ICMS recai sobre uma obrigação de dar uma 

mercadoria, ora consubstanciada em uma operação jurídica. A hipótese, deste modo, não trata 

de mera existência de mercadoria, mas sim de uma operação, enquanto negócio jurídico 

mercantil. 

 

 

3.4.2. Circulação Jurídica 

 

Por sua vez, a circulação representa a execução do ato ou negócio jurídico de 

transferência de titularidade do bem, fenômeno este que é exteriorizado pela tradição, é a 

expressão que trata de mudança. 

                                                 
29 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 339. 
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De fato, a circulação de mercadoria será sempre movimentação como forma de transferir 

o domínio, como mudança de patrimônio, como execução de um contrato translativo de 

titularidade da mercadoria30. 

A circulação é termo que qualifica, portanto, a expressão operação, assim, a circulação 

é o simples efeito da operação realizada. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou que a mera 

circulação física de uma mercadoria não constitui fato gerador de ICMS31. 

 

 

3.4.3. Mercadoria 

 

Delimitados os alcances jurídicos das expressões operação e circulação, definir a 

expressão mercadoria é tarefa considerada pela doutrina uma matéria mais complexa, e 

igualmente de suma importância para o deslinde do conceito do presente item. 

Mercadoria é qualidade jurídica que o ordenamento atribui a certos bens. De fato, uma 

determinada coisa não é mercadoria por suas características intrínsecas, mas sim em razão de 

sua finalidade. 

Paulo de Barros Carvalho32 sintetiza e exemplifica o entendimento de mercadoria: 

  

a natureza mercantil do produto não está, absolutamente, entre os requisitos 

que lhe são intrínsecos, mas na destinação que se lhe dê. É mercadoria a caneta 

exposta à venda entre outras adquiridas para esse fim. Não o será aquela que 

mantenho em meu bolso e se destina a meu uso pessoal. Não se operou a 

menor modificação na índole do objeto referido. Apenas sua destinação veio 

a conferir-lhe atributos de mercadorias. 

 

Fica claro compreender o caráter mercantil da palavra “mercadoria”, que deve ser todo 

bem móvel que se submete ao comércio, portanto, estando à disposição do mercado para 

compra e venda, e não qualquer operação que implique, por exemplo, um mero deslocamento 

                                                 
30 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 

2006. p. 533. 

31 “Súmula 166 do STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

uma para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 

32 CARVALHO, Paulo de Barros. Regra Matriz do ICM. São Paulo. 1981. Tese (Título de Livre 

Docente), Faculdade de Direito da PUC/SP, 1981, p. 170. 
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físico do objeto, que apenas se trata de uma transferência de propriedade ou posse. Edvaldo 

Brito33 resume sobre os termos expostos: 

 

[...] há de ser fato gerador do ICMS aquele acontecimento volitivo propulsor 

de uma operação mercantil que, em regra, é uma saída física de mercadoria de 

um estabelecimento comercial, industrial ou produtor, promovida, 

respectivamente, por uma pessoa que seja comerciante, industrial ou produtor 

com a intenção de passá-la à disposição de outra pessoa. A categoria, 

supraidentificada, decorre do conceito formulado pela norma constitucional 

que debuxa a hipótese desse fato gerador, dando ao seu elemento material a 

natureza de operação mercantil. Portanto, qualquer ato jurídico que não se 

enquadrar como tal categoria não operará os efeitos de fato gerador do ICMS  

 

Logo, os termos “operações”, “circulação”, e “mercadorias”, estão umbilicalmente ligados 

por força do quanto dispôs a Constituição Federal ao tratar da competência impositiva dos 

Estados membros da federação em relação ao ICMS. Cada um dos conceitos exprime um 

significado jurídico próprio, em harmonia com o ordenamento, e que não podem ser ignorados 

pelo legislador ou pelos aplicadores administrativos e judiciais quando tratando do imposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 BRITO, Edvaldo. O ICMS e a LC 87/96. Obra coletiva. Coordenação de Valdir de Oliveira Rocha. 

São Paulo: Dialética. 1996. p.49. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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4. A NOVA LEI NOEL: CONTEXTO E PRECEDENTES 

 

O exame do ICMS nos capítulos anteriores ambicionou esclarecer a importância do 

imposto na economia brasileira, bem como, elucidar sob a ótica da legislação vigente pontos 

significativos que terão elos com a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei a ser 

diagnosticada. 

Como demonstrado, o mercado do óleo e gás vem sofrendo desde 2014 um de seus 

maiores baques, somente com previsão de alta no preço do barril a partir de, com projeções de 

até 80 dólares, de acordo com o já exposto Gráfico 1: Evolução do preço do petróleo.  

Também já analisado, como a crise refletiu no Brasil internacional do petróleo, cujo 

produto é de grande importância para a economia (o segmento de petróleo e gás natural 

correspondia a 13% [treze por cento] PIB do Brasil até o ano de 2014). 

E mais, Estados que tinham no mercado da commodity um segmento importante de sua 

economia, como o Rio de Janeiro (33% [trinta e três por cento] do PIB; além da indústria carioca 

corresponder a 70% [setenta por cento] da produção nacional de petróleo e gás nos últimos 

anos), estão vivendo aquela que talvez seja a maior crise econômica, política, institucional e 

sociológica de sua história, tendo no petróleo um dos agravantes. 

É dentro dessa conjuntura, que Luiz Fernando de Souza, o “Pezão”, governador do 

Estado do Rio de Janeiro, no apagar das luzes do ano de 2015, sancionou sem vetos a norma 

que se efetiva terá impacto direto sobre o setor de petróleo e gás natural do Estado. Em um 

esforço, quase que descrente, para promover o aumento da arrecadação tributária carioca, 

visando combater a grave crise financeira que assola o Estado Carioca, tendo em vista que a 

expectativa é ampliar em R$ 100 milhões a receita mensal34. 

Destarte, a Lei Estadual n° 7.183/15 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro do dia 30.12.2015. 

O termo “quase que descrente” é pelo fato da referida Lei ser uma reedição da polêmica 

“Lei Noel” – nome pelo qual ficou conhecida a Lei nº 4.117/03, de autoria do então Deputado 

Noel de Carvalho. A norma de 2015 revoga o texto originalmente publicado em 2003, mas 

repete textualmente suas disposições, ao determinar a incidência do ICMS sobre as operações 

de circulação de petróleo desde os poços de extração para a empresa concessionária, e entraria 

                                                 
34 PITA, Antonio. Petroleiras ameaçam ir à Justiça para evitar aumento de impostos no Rio. In: Jornal O 

Estado de São Paulo. São Paulo. 04 de jan. 2016. Disponível em: <www.sachacalmon.com.br/noticias/igor-

mauler-comenta-tributacao-sobre-a-extracao-e-circulacao-do-petroleo/>. Acesso em: 30/04/2017. 

http://www.sachacalmon.com.br/noticias/igor-mauler-comenta-tributacao-sobre-a-extracao-e-circulacao-do-petroleo/
http://www.sachacalmon.com.br/noticias/igor-mauler-comenta-tributacao-sobre-a-extracao-e-circulacao-do-petroleo/
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em vigor em 30.03.2016, no entanto, foram concedidas liminares em sede de Mandado de 

Segurança nº 0054293-53.2016.8.19.0001 e da Ação Declaratória nº 0341298-

32.2016.8.19.0001. 

Preliminarmente, sobre a Nova Lei Noel (Lei n° 7.183/15): 

 

(i) O fato gerador do ICMS ocorrerá quando da passagem do petróleo ou do gás pelos Pontos 

de Medição da Produção, assim entendidos como aqueles pontos definidos no plano de 

desenvolvimento de cada campo nos termos da legislação em vigor, onde se realiza a medição 

volumétrica do petróleo produzido nesse campo, expressa nas unidades métricas de volume 

adotadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, onde o concessionário assume a 

propriedade do respectivo volume de produção fiscalizada; 

(ii) A alíquota efetiva do imposto ora proposto é de 20% (vinte por cento) (18% [dezoito por 

cento] do ICMS + 2% [dois por cento] correspondentes do Fundo de Combate a Pobreza – 

FECP), que incidirá sobre a base de cálculo composta pelo preço mínimo do petróleo, em reais, 

definido pela ANP, ou pela média ponderada dos seus preços de venda praticados pelo 

concessionário, em condições normais de mercado, o que for maior; e 

(iii) A alíquota efetiva é de 25% (vinte e cinco por cento) na extração do petróleo, considerando 

o cálculo pois o ICMS é um imposto que integra sua própria base de cálculo. Portanto, a sua 

alíquota real ou efetiva é superior à alíquota nominal, assim, por mais que o artigo 4º da Nova 

Lei Noel determine 18% (dezoito por cento) a alíquota aplicável, deve-se acrescer o adicional 

de alíquota a título de FECP, 2% (dois por cento) e ao final se terá o custo adicional e efetivo 

de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

À título de exemplo: 

 

a) Preço 

Exemplificativo da 

Mercadoria (Sem 

Tributação) 

b) ICMS 

(18%     

[dezoito 

por 

cento]) 

c) FECP 

(2% 

[dois 

por 

cento]) 

d) Tributação 

(cálculo do 

tributo "por 

dentro"*) 

e) Total (Base de 

Cálculo + 

Tributação) 

f) Incremento da 

Operação 

(Tributação / Base 

de Cálculo) 

g) R$ 80,00 h) R$ 18,00 i) R$ 2,00 j) R$ 20,00 k) R$ 100 
l) 25% (vinte e cinco 

por cento) 
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Considerando o artigo 13, §1º, I, da LC nº 87/9635, o valor total da tributação deve 

considerar o percentual de 20% (vinte por cento) (18% [dezoito por cento] de ICMS + 2% [dois 

por cento] de FECP) a incidir sobre o preço da mercadoria acrescido dessa tributação (20% 

[vinte por cento] x [R$ 80,00 + R$ 20,00]) = R$ 20,00, conforme exemplo acima. Assim, a 

julgar que o preço da mercadoria é de R$ 80,00 e a tributação seria de R$ 20,00, o custo efetivo 

seria de ¼ (um quarto) (R$ 20,00/ R$ 80,00), ou seja, 25% (vinte e cinco por cento). 

 

 

4.1. ANÁLISE DO DISPOSITIVO LEGAL 

 

Importa realizar uma fragmentação da Lei nº 7.183/15, para que mais adiante se 

demonstre não somente ser uma recriação da Lei nº 4.117/03, como também, para 

posteriormente expor sua inconstitucionalidade: 

 

Art. 1° - O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior-

ICMS, incide sobre operação de circulação de petróleo desde os poços de sua 

extração para a empresa concessionária. 

Art. 2° - O fato gerador do imposto ocorre imediatamente após a extração do 

petróleo e quando a mercadoria passar pelos Pontos de Medição da Produção. 

Parágrafo único – Para os fins do disposto no caput, Pontos de Medição da 

Produção são aqueles pontos definidos no plano de desenvolvimento de cada 

campo nos termos da legislação em vigor, onde se realiza a medição 

volumétrica do petróleo produzido nesse campo, expressa nas unidades 

métricas de volume adotadas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP e 

referida à condição padrão de medição, e onde o concessionário, a cuja 

expensas ocorrer a extração, assume a propriedade do respectivo volume de 

produção fiscalizada, sujeitando-se ao pagamento dos tributos incidentes e das 

participações legais e contratuais correspondentes. 

Art. 3° - A base de cálculo, quanto à incidência prevista nos artigos anteriores 

é o preço de referência do petróleo. 

Parágrafo único – O preço de referência a que se refere o caput deste artigo, a 

ser aplicado a cada período de apuração ao petróleo produzido em cada campo 

durante o referido período, em reais por metro cúbico, na condição padrão de 

medição, será igual à média ponderada dos seus preços de venda praticados 

pelo concessionário, em condições normais de mercado, ou ao seu preço 

mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior. 

                                                 
35 “Art. 13, §1º, I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;” 
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Art. 4° - A alíquota do imposto a que se referem os artigos anteriores é 18% 

(dezoito por cento). 

Art. 5° - Contribuinte do imposto a que se referem os artigos anteriores é o 

comerciante, o industrial, o produtor e o extrator, seja concessionário direto 

ou não. 

Art. 6º - Para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento 

responsável, considera-se local da operação aquele em que, após a extração 

do petróleo, tenha ocorrido a medição a que se referem o art. 2º e seu parágrafo 

único.  

Art. 7º - O estabelecimento que comercializar, dentre outras mercadorias, 

combustíveis e lubrificantes, deverá adotar inscrição e regime de escrituração 

específica para esta atividade. 

Art. 8º - Fica revogada a Lei Estadual nº 4.117 de 27 de junho de 2003 que 

altera a Lei nº. 2.657 de 26 de dezembro de 1996 e dá outras providências.  

Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias. 

 

Importante destacar as principais características da Nova Lei Noel:  

 

(i) Incidência: sobre operação de circulação de petróleo desde os poços de sua extração para a 

empresa concessionária; 

(ii) Fato Gerador: ocorre imediatamente após a extração do petróleo e quando a mercadoria 

passar pelos Pontos de Medição da Produção, que são os pontos definidos no plano de 

desenvolvimento de cada campo nos termos da legislação em vigor; 

(iii) Contribuinte: comerciante, o industrial, o produtor e o extrator, seja concessionário direto 

ou não; 

(iv) Base de cálculo: é o preço de referência do petróleo, este definido como a média ponderada 

dos seus preços de venda praticados pelo concessionário, em condições normais de mercado, 

ou ao seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior; 

(v) Alíquota: 18% (dezoito por cento); 

(vi) Local da operação: é aquele que, após a extração do petróleo, tenha ocorrido a medição da 

produção. 

 

 

4.2. HISTÓRICO E COMPARAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES DE TRIBUTAÇÃO 

SOBRE A EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO NO RIO DE JANEIRO 
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Em 2003, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 4.117, conhecida como Lei Noel36, 

por meio do qual buscou instituir o ICMS sobre a “extração” de petróleo, sendo que o fato 

gerador se materializaria no momento em que o óleo cruzasse os chamados “pontos de medição 

da produção”. 

No mesmo ano, a Procuradoria Geral da República propôs a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.019, para questionar a validade da Lei Noel, por ferir a 

Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96. 

A ADI foi distribuída ao relator Ministro Celso de Mello, que não apreciou o pedido de 

liminar, mas adotou o rito abreviado para julgamento da ação, submetendo-a diretamente à 

análise do Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Em fevereiro de 2004, a governadora Rosinha Garotinho voltou atrás e suspendeu sua 

eficácia por tempo indeterminado, por meio do Decreto nº 34.783/04, antevendo a provável 

declaração de inconstitucionalidade. 

Parece que o próprio Estado do Rio de Janeiro entendeu, à época, que a Lei nº 4.117/03 

não era autoaplicável, o que, via de consequência, inviabilizou a cobrança do ICMS sobre a 

extração de petróleo, já que o ato infralegal de natureza regulamentar ficou suspenso por tempo 

indeterminado. 

No entanto, em 2013, foi criado o Projeto de Lei nº 2004/13, que, conforme indicado 

em sua exposição de motivos, confessadamente pretendeu trazer de volta a Lei Noel37, 

transformando-se na Lei nº 7.183/15, agora conhecida como Nova Lei Noel. A anterior, Lei nº 

4.117/2003, foi expressamente revogada.  

Apesar da revogação da antiga Lei Noel, a Lei nº 7.183/15 possui redação praticamente 

idêntica à antiga, conforme quadro comparativo abaixo: 

 

 

Tabela 1: Quadro comparativo  

Lei nº 4.117/2003 Lei nº 7.183/2015 

                                                 
36 “A Lei Noel alterou a Lei nº 2.657/96, que dispõe sobre o ICMS no Rio de Janeiro”. 
37 Consta da exposição de motivos: “Este projeto é a cópia fiel - ipsis literis do Projeto de Lei nº 1118/2003 

apresentado pelo Deputado NOEL DE CARVALHO em 09/12/2003, tendo sido arquivado, por final de legislatura, 

em 12/02/2007. Devido a importância da matéria é por mim reapresentado nesta data, sendo todo e qualquer crédito 

a ele devido.”    
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Art. 1° - O art. 2º da Lei nº. 2.657, de 26 de 

dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação, acrescido do inciso VI: 

“Art. 2º - O imposto incide sobre: 

VI – operação de extração de petróleo.” 

Art. 1° - O imposto sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior-ICMS, 

incide sobre operação de circulação de 

petróleo desde os poços de sua extração 

para a empresa concessionária. 

Art. 2° - O art. 3º da Lei nº. 2.657, de 26 de 

dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação, acrescido do inciso XVII e 

do § 10: 

“Art. 3º - O fato gerador do imposto ocorre: 

XVII – na extração do petróleo, quando a 

mercadoria passar pelos Pontos de Medição 

da Produção. 

§ 10 – Os Pontos de Medição da Produção 

são aqueles pontos definidos no plano de 

desenvolvimento de cada campo nos termos 

da legislação em vigor, onde se realiza a 

medição volumétrica do petróleo produzido 

nesse campo, expressa nas unidades 

métricas de volume adotadas pela Agência 

Nacional do Petróleo - ANP e referida à 

condição padrão de medição, e onde o 

concessionário, a cuja expensas ocorrer a 

extração, assume a propriedade do 

respectivo volume de produção fiscalizada, 

sujeitando-se ao pagamento dos tributos 

incidentes e das participações legais e 

contratuais correspondentes.”  

Art. 2° - O fato gerador do imposto ocorre 

imediatamente após a extração do 

petróleo e quando a mercadoria passar 

pelos Pontos de Medição da Produção. 

Parágrafo único – Para os fins do disposto no 

caput, Pontos de Medição da Produção são 

aqueles pontos definidos no plano de 

desenvolvimento de cada campo nos termos 

da legislação em vigor, onde se realiza a 

medição volumétrica do petróleo produzido 

nesse campo, expressa nas unidades 

métricas de volume adotadas pela Agência 

Nacional do Petróleo - ANP e referida à 

condição padrão de medição, e onde o 

concessionário, a cuja expensas ocorrer a 

extração, assume a propriedade do 

respectivo volume de produção fiscalizada, 

sujeitando-se ao pagamento dos tributos 

incidentes e das participações legais e 

contratuais correspondentes. 
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A partir do quadro demonstrativo, resta claro, com a comparação dos artigos 1º e 2º das 

referidas leis, que são apenas ligeiras as diferenças nos textos. Identifica-se os mesmos vícios 

com relação à incidência do ICMS, enquanto a Lei nº 4.117/03 é clara ao versar sobre a 

incidência na operação de extração de petróleo, a Lei nº 7.183/15 a princípio usa do termo 

“operação de circulação de petróleo”, mas logo em seu artigo segundo deixa exposto que o fato 

gerador do imposto ocorre imediatamente após a extração do petróleo. Tal discussão será 

devidamente aprofundada no Capítulo 5, item 5.2. 

 

 

4.3. A REAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS À NOVA INCIDÊNCIA DO ICMS 

 

Naturalmente, diante tal cenário, as concessionárias para exploração e produção de 

petróleo e gás no Rio de Janeiro (BG E&P Brasil Ltda., Chevron Brasil Petróleo Ltda., Chevron 

Brasil Upstream Frade Ltda., Petrogal Brasil S.A., Repsol Sinopec Brasil S.A., Shell Brasil 

Petróleo Ltda. e Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.) se manifestaram, e buscaram demonstrar a 

inviabilidade econômica do novo tributo, bem como sua ilegalidade perante ao Judiciário. 

Conforme exposto no voto do Ministro Dias Toffoli consta em estudos anexos na 

Petição de Apresentação de Manifestação, protolocada pela ABEP nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.481 em Agosto de 2016, as consequências econômicas da Lei seriam: 

 

(i) O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) elaborou estudo 

confirmando a inviabilidade econômica dos projetos de exploração e produção de petróleo no 

Estado do Rio de Janeiro no cenário atual (barril a menos de US$ 50,00), se considerada a nova 

tributação trazida pela Lei nº 7.183/15;  

(ii) Somando-se a esse cenário, em outro estudo coordenado pelo IBP, agora em conjunto com 

o Instituto de Economia da UFRJ demonstra que, se considerar o novo cenário tributário 

fluminense, seria necessário que o preço do barril de petróleo atingisse um nível impensável de 

US$ 122/barril para que se pudesse ultrapassar o piso marginal de investimento (“break-even”), 

e, mesmo assim, a rentabilidade do projeto seria de apenas 2,6% (dois vírgula seis por cento); 

e, 
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(iii) Devido ao impacto no custo de produção, é grande a possibilidade empresas do setor 

abandonarem antecipadamente os poços de petróleo. Com a debandada das empresas em razão 

da nova carga tributária imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, pode-se afirmar que haverá 

inclusive a redução das receitas de outros entes da federação, eis que (a) a cobrança do imposto 

de renda deverá diminuir em até US$ 21 bilhões (vinte e um bilhões de dólares); (b) a 

arrecadação de royalties e de participações especiais seria reduzida em até US$ 19 bilhões 

(dezenove bilhões de dólares); e (c) ademais, haveria, por consequência lógica, uma 

significativa diminuição de recolhimento dos tributos atrelados à toda a cadeia indireta da 

indústria (fornecedores de materiais, equipamentos e serviços). 

Sem adentrar ainda a constitucionalidade da Lei nº 7.183/15, de acordo com o 

demonstrado no voto do Ministro Dias Toffoli, é evidente que no âmbito econômico, pode a 

Nova Lei Noel, a médio e longo prazo, inviabilizar a exploração do petróleo e gás no país, 

abalando a economia nacional e o pacto federativo.  

Tamanho o risco e a gravidade do quadro exposto, que o Judiciário tem se manifestado 

em um primeiro momento contrário à norma carioca, pois deferiu a Liminar em Mandado de 

Segurança (nº 0054293-53.2016.8.19.0001), na Ação Declaratória (nº 0341298-

32.2016.8.19.0001) apresentados pelas 7 (sete) empresas citadas, bem como, a Liminar na Ação 

Declaratória nº 5.481 apresentada pela ABEP. 

Após tratar o contexto e o precedente que circundam a Nova Lei Noel, sendo 

demonstrados, também os aspectos socioeconômicos do objeto que a referida lei busca tributar, 

bem como o imposto escolhido pelo legislador.  

Tendo em vista todo o contexto, será feita a exposição norteada pela Carta Magna e da 

legislação na qual a Lei nº 7.183/15 se encontra enraizada, junto à doutrina e jurisprudência 

pacífica, que de forma alguma a lei objeto do presente estudo pode ter sua eficácia validada 

pelo Judiciário. 
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5. A ANÁLISE CONSTITUCIONAL DA LEI 7.183/15 E JURISPRUDÊNCIA

5.1. PREMISSAS: A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA E O PETRÓLEO 

É essencial para o exame da Lei 7.183/15, que fique límpida a compreensão de que a 

aquisição na extração do petróleo é originária, conforme versa a Constituição Federal e a Lei 

nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (a Lei do Petróleo). Não menos importante, realizar alguns 

esclarecimentos sobre a produção do petróleo, por se tratar de um produto tão único e 

importante. 

O artigo 177 da CRFB, do inciso I ao inciso IV, e seu parágrafo 1º38, estabelece que a 

pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 

constituem monopólio da União, sendo facultada a contratação de empresas privadas para a 

realização dessas atividades, observadas as condições estabelecidas em lei. 

De modo ainda mais específico, o caput do artigo 176 da CRFB39 determina que as 

jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, 

pertencendo à União, garantida, assim, ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

A Lei do Petróleo, ao regulamentar a matéria, prevê em seu artigo 5º40, a possibilidade 

da celebração dos contratos de concessão, para desempenhar tais atividades, de forma 

simplificada, a principal característica entre os regimes de concessão é que o concessionário é 

38 “Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural

e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e 

exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV - o 

transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, 

bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

(...)§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos 

incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.” 

39 “Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...)” 

40“Art. 5o. As atividades econômicas de que trata o art. 4o desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela União e 

poderão ser exercidas, mediante concessão, autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção, por 

empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.478-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.478-1997?OpenDocument
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o dono de todo o petróleo que produz. Portanto, não há dúvida de que a União possui direitos

exclusivos sobre as jazidas de petróleo. 

Assim, em razão do modelo de concessão adotado no Brasil para exercício da atividade 

de exploração/produção de petróleo, os artigo 176, da CRFB, e o artigo 26, da Lei do Petróleo, 

estabelecem que, em caso de êxito na exploração de petróleo, que viabilize a produção do 

campo, a propriedade do petróleo será conferida ao concessionário, como produto da 

exploração. O artigo 26 da Lei versa: 

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, 

por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em 

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, 

com os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das 

participações legais ou contratuais correspondentes. 

Portanto, é a própria legislação a fixar que não há transferência do petróleo da União 

para o concessionário, em razão da concessão. Pelo contrário, o petróleo é de propriedade do 

concessionário desde sua extração – essa é a garantia da lei e qualquer interpretação diversa, 

gera insegurança jurídica. 

Logo, no contrato de concessão entre a concessionária e a União, por meio da Agencia 

Nacional do Petróleo, a extração do petróleo é caracterizada como aquisição originária, ou seja, 

não há transferência de domínio ou operação mercantil. A doutrina esclarece que se trata de 

situação em que o bem é adquirido pela primeira vez, justamente por não pertencer a ninguém 

até aquele momento.  

Nesse sentido são os ensinamentos de César Fiuza41: 

Do ponto de vista da coisa que se está adquirindo, será originária a aquisição 

quando o bem estiver sendo adquirido pela primeira vez. Se uma pessoa colhe 

frutos da árvore que plantou, a aquisição será originária. Nessa classe, 

encaixam-se não só os frutos naturais, mas também os civis (juros, salários 

etc.) e industriais, os produtos (petróleo, minério etc.). Os produtos, enquanto 

na natureza, podem ser inseridos, juntamente com outros exemplos, na 

categoria de res nullius coisas de ninguém. Outro exemplo de coisa de 

ninguém seria o peixe em águas internacionais; a ilha deserta, também em 

águas internacionais, etc.  

41 FIUZA, César. In: Direito Civil Curso Completo. São Paulo: Del Rey. 2004. p. 734. 
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E também de Caio Mário da Silva Pereira42: 

É no campo da aquisição originária que se implanta o assenhoramento de bens 

que, existindo in natura, passam pela primeira vez a pertencer a alguém 

(ocupação). É ainda neste campo que se inscrevem os modos de aquisição 

nascidos do poder criador do homem ao afeiçoar a matéria bruta, dando-lhe 

forma ou transformando-a. É ainda como aquisição originária que se qualifica 

a que tem por objeto coisas acessórias que aderem à principal. 

A partir das lições expostas, cabe inferir que a transferência de propriedade somente 

caberia na aquisição derivada, onde a ideia predominante em matéria de aquisição derivada é a 

transmissão 43, que não é a hipótese prevista em Lei. 

Vale ressaltar que, a constitucionalidade do artigo 26, da Lei do Petróleo foi julgada 

pelo Colendo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de números 3.273 e 3.366. A título de esclarecimento, serão expostos os 

principais pontos da ementa da ação 3.366: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MONOPÓLIO. CONCEITO E 

CLASSIFICAÇÃO. PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 

HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. BENS DE PROPRIEDADE 

EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 20, DA CB/88. MONOPÓLIO DA 

ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E 

DE OUTROS HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. ART. 177, I a IV e §§ 1º 

E 2º, DA CB/88. REGIME DE MONOPÓLIO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO 

AO ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS 

PROPRIEDADES A QUE RESPEITAM OS ARTS. 177 E 176, DA CB/88. 

PETROBRAS. SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS 

PRIVADAS [ART. 173, § 1º, II, DA CB/88]. EXPLORAÇÃO DE 

ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. ART. 26, § 3º, DA LEI N. 9.478/97. MATÉRIA DE 

LEI FEDERAL. ART. 60, CAPUT, DA LEI N. 9.478/97. 

CONSTITUCIONALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO ADMINISTRADA 

POR AUTARQUIA FEDERAL [ANP]. EXPORTAÇÃO AUTORIZADA 

SOMENTE SE OBSERVADAS AS POLÍTICAS DO CNPE, APROVADAS 

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA [ART. 84, II, DA CB/88]. (...) 6. A 

distinção entre atividade e propriedade permite que o domínio do resultado da 

lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluídos possa ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à 

42 PEREIRA, Caio Mário da Silva. In: Instituições de Direito Civil. Vol. IV. São Paulo: Forense. 2001. p. 82. 

43 “Nesse sentido são os ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira em: Instituições de Direito Civil. Vol. IV. p. 

88: “A ideia predominante em matéria de aquisição derivada é a transmissão. O antigo proprietário transmite o 

direito ao novo proprietário, transmissão que pode ser direta ou indireta, voluntária ou involuntária, e na forma da 

terminologia assente diz-se a título universal ou a título singular. Em toda aquisição ocorre necessariamente a ideia 

de relação entre a propriedade atual e a anterior, entre o sucessor e o antecessor.” 
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reserva de monopólio [art. 177 da CB/88]. 7. A propriedade dos produtos ou 

serviços da atividade não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do 

desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. 8. A propriedade 

do produto da lavra das jazidas minerais atribuídas ao concessionário pelo 

preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo de produção 

capitalista. A propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que 

exista concessão de lavra regularmente outorgada. 9. Embora o art. 20, IX, da 

CB/88 estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens 

da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a propriedade do 

produto de sua exploração. 10. Tanto as atividades previstas no art. 176 quanto 

as contratações de empresas estatais ou privadas, nos termos do disposto no § 

1º do art. 177 da Constituição, seriam materialmente impossíveis se os 

concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se, 

direta ou indiretamente, do produto da exploração das jazidas.” (STF - ADI: 

3366 DF, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 16/03/2005, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-03-2007 PP-00026 EMENT VOL-

02266-02 PP-00281) 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não deixa dúvidas, o artigo 20, IX, da 

CRFB estabelece que os recursos minerais, como o petróleo, são bens da União, mesmo aqueles 

que estejam no subsolo, no entanto, o artigo 176 da Carta Magna, garante ao concessionário da 

lavra a propriedade do produto de sua exploração, confirmando que a propriedade do petróleo 

extraído sob o regime de concessão é do concessionário, por meio de aquisição originária, 

decorrente da apropriação. 

Fica ainda mais evidente, a provável confusão ou má-fé do legislador carioca ao 

estabelecer a incidência do ICMS na extração do petróleo. A atual minuta de contrato de 

concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural, utilizado pela ANP na 13ª 

Rodada de Licitações44, também reconhece expressamente que a propriedade do petróleo é 

conferida ao concessionário por meio de aquisição originária, conforme se verifica pela cláusula 

2.7.1, a seguir transcrita: 

Propriedade do Petróleo e/ou Gás Natural 2.7. Pertencem à União os 

Depósitos de Petróleo e Gás Natural existentes no território nacional, na 

plataforma continental e na zona econômica exclusiva, de acordo com o artigo 

20, inciso V e IX da Constituição Federal e com o artigo 3º da Lei n.º 9.478/97. 

2.7.1. Caberá ao Concessionário tão somente a propriedade do Petróleo e Gás 

Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto 

de Medição da Produção, por meio de aquisição originária e nos termos deste 

Contrato.  

44 BRASIL. ANP – Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Minuta De Contrato 

De Concessão Para Exploração E Produção De Petróleo E Gás Natural. Disponível em: <http://www.brasil-

rounds.gov.br/arquivos/Edital_R13/contrato_R13_BE_PosRD09122015.pdf>. Acesso em: 14/05/2017. 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R13/contrato_R13_BE_PosRD09122015.pdf
http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R13/contrato_R13_BE_PosRD09122015.pdf
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Ao considerar que o petróleo é de propriedade do concessionário desde o momento de 

sua extração, não havendo transferência de propriedade desse bem desde o poço até o ponto de 

medição da produção, demonstra, portanto, que o estabelecido o artigo 2º, da Lei nº 7.183/15, 

se encontra fora das diretrizes da legislação nacional sobre a atividade do petróleo, bem como, 

com as cláusulas do contrato da Agência Nacional do Petróleo. 

Além disso, no momento de sua extração, o petróleo ainda não está inserido na cadeia 

comercial com o intuito de ser vendido. E nem poderia, já que nesse momento ainda não está 

apto a ser comercializado pelo concessionário. 

Antes de ser comercializado, o hidrocarboneto precisa ser submetido ao pré-

processamento, até que efetivamente possa estar pronto para o comércio, para só então ser 

inserido nessa cadeia comercial, podendo ser qualificado como “mercadoria”. 

A etapa de pré-processamento, tem como função transformar o hidrocarboneto extraído 

em produto comercializável / mercadoria. Essa fase consiste na separação de (i) água-óleo, (ii) 

gás-óleo, e (iii) sulfitos e enxofre, todos esses misturados ou dissolvidos no óleo, bem como na 

estabilização desses componentes, por meio do equilíbrio de pressão e temperatura, a fim de 

viabilizar que o petróleo extraído (assim como o gás natural extraído) seja armazenado na 

unidade de produção e esteja apto para a sua comercialização, só então permitindo que o óleo 

cru seja qualificado como mercadoria, com valor mercantil. 

Notório que a hipótese de incidência criada pela Lei (focada na extração do petróleo da 

jazida) não respeita essa falta de condição de “mercadoria” do petróleo naquele momento. 

A partir dessas premissas, e conforme será demonstrado em detalhes a seguir, não há 

uma operação de circulação jurídica de mercadoria na atividade de extração do petróleo, o que 

afasta a hipótese de incidência do ICMS eleita pela Lei nº 7.813/2015, evidenciando sua 

ilegalidade/inconstitucionalidade à luz dos artigos 155, inciso II, da CRFB e artigo 2º, inciso I, 

da LC nº 87/96. 

5.2. VIOLAÇÃO AO CONCEITO CONSTITUCIONAL DO ICMS 

Em conformidade com o já exposto, reitera-se, o artigo 155, inciso II, da CRFB prevê a 

incidência do ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e como será exposto 
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no presente item a hipótese de incidência da Lei nº 7.183/15, não corresponde aos conceitos 

constitucionais de “operação”, “circulação” e “mercadoria”. 

Como a Constituição Federal não cria tributos, apenas autoriza que os entes federativos 

o instituam, definindo os limites do exercício dessa competência, fixando, em seu texto, a 

materialidade passível de ser eleita como fato gerador do tributo. 

Os Estados federados, ao exercerem a autorização constitucional de criação da exação, 

devem observar não só os limites da materialidade definidos pela CRFB, mas também a 

regulamentação contida na lei complementar, quanto aos aspectos que a CRFB assinala à lei 

complementar para definição. 

O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, compreendendo 

negócio jurídico mercantil, e não sobre simples mercadorias ou quaisquer espécies de 

circulação. 45 

Em concordância com o apresentado no item 2.4, não é, e nem poderia ser conflito no 

âmbito do direito tributário que o entendimento para que se concretizem as materialidades da 

hipótese de incidência do ICMS faz-se necessária a presença conjuntamente desses 3 (três) 

elementos distintos, mas intrinsecamente interligados e complementares: operação mercantil, 

circulação jurídica e mercadoria. 

A seguir será demonstrado através da doutrina e de consolidada jurisprudência que não 

é qualquer circulação que enseja a incidência do ICMS, mas apenas a circulação jurídica, que 

não ocorre em qualquer operação, mas apenas em operações de natureza mercantil, que tenham 

por objeto um bem passível de comercialização, a mercadoria.  

Concomitantemente será esclarecido que a mera extração do petróleo pelo 

concessionário e sua passagem pelos pontos de medição da produção não preenchem os 

requisitos previstos pela CRFB e pela LC nº 87/96 para a incidência do ICMS e do FECP 

 

 

5.2.1. A EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO: INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO 

MERCANTIL 

 

                                                 
45 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 6ª Edição. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2011. p. 215. 
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Como já citado, o termo operação, ele deve ser entendido como uma operação mercantil, 

ou seja, um negócio jurídico que envolva a venda e a compra de mercadoria. Esse requisito não 

está presente nos fatos que a Lei nº 7.183/15 pretende tributar, pois não existe venda e compra 

do petróleo da União para o concessionário. 

A respeito do tema vale destacar o preciso ensinamento de Geraldo Ataliba46, no qual 

determina a necessidade de existência de uma operação mercantil para deflagrar a incidência 

do ICMS: 

O imposto é sobre operações; estas é que são ‘realizadas’ (art. 155, §2º, XI) 

pelos contribuintes. A circulação é consequência da operação. Operação é 

sinônimo, nesse contexto, de negócio jurídico no caso, mercantil. (...) Já não 

se discute mais a sério, entre nós, que não cabe falar em circulação onde não 

haja a) duas pessoas e b) uma mercadoria não passe, juridicamente, da 

disponibilidade de uma para a outra. Sem isso, não há operação. Seja por 

inexistirem agentes, seja por não haver mercadoria. Vê-se, portanto, que 

`circulação´ tal como constitucionalmente estabelecido (art. 155, I, b), há de 

ser jurídica, vale dizer, aquela na qual ocorre a efetiva transmissão de direitos 

de disposição sobre mercadoria, de forma tal que o transmitido passe a ter 

poderes sobre a coisa (mercadoria). (Revista de Direito Tributário, nº 52, pp 

75 e 77) 

Como se depreende da decisão do Recurso Extraordinário nº 540.829/SP, em 

11.09.2014, pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, a Suprema 

Corte afastou a incidência do ICMS sobre operações que não tinham cunho mercantil, ou seja, 

não representavam uma compra e venda. Basta conferir alguns trechos dos votos proferidos: 

O tributo versado é o ICMS, e o Tribunal já assentou que a circulação de 

mercadorias, por si só, não consubstancia o direito de o Estado cobrar esse 

tributo. É preciso que haja compra e venda, que a circulação seja qualificada. 

(Texto extraído do Voto do Ministro Marco Aurélio) 

Eu também entendo que, quando se trata de contrato de leasing, sem opção de 

compra, que é o caso, não há transferência de domínio. O ICMS implica 

necessariamente a transferência de domínio. (Texto extraído do Voto do 

Ministro Ricardo Lewandowski) 

Após exposição de doutrina e jurisprudência, aliada as hipóteses de incidência do ICMS 

já tratadas no Capítulo 3 (três), é possível afirmar que o termo operação deve ter a essência de 

46 ATALIBA, Geraldo. In: Revista de Direito Tributário. Nº 52. São Paulo. p. 75 e 77. 
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ato mercantil, lembrando que a própria base de cálculo do ICMS, prevista no artigo 13, inciso 

I47, da LC nº 87/96 é determinada pelo valor da operação. 

Ou seja, é pressuposto da hipótese de incidência do ICMS e do FECP a existência do 

negócio jurídico de compra e venda, que importe a transferência de propriedade do bem, o que 

não se verifica na hipótese de mera extração do petróleo do poço e a sua  passagem por pontos 

de medição da produção. 

A esse respeito, como já dito acima, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a União 

tem e sempre terá direitos exclusivos sobre as jazidas petrolíferas, mas a propriedade do 

petróleo extraído dessas jazidas é originalmente do concessionário, como previsto nos artigos 

26, da Lei do Petróleo e do artigo 176, da CRFB. 

O art. 26 da Lei do Petróleo cuida de apropriação ou aquisição originária de um bem 

mediante ocupação, e deixa claro que o uso, gozo e a disponibilidade do bem da vida somente 

surgem após a extração com o início do ciclo econômico do petróleo. Baseando-se nessa 

concepção, que o Min. Eros Roberto Grau anotou voto vencedor proferido no julgamento das 

ADIs nos 3.273 e 3.366: 

 
(...) A propriedade do produto da lavra das jazidas minerais atribuída ao 

concessionário pelo artigo 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo 

de produção social capitalista. A concessão seria materialmente impossível 

sem que o proprietário se apropriasse do produto da exploração da jazida. O 

mesmo se dá quanto ao produto do exercício das atividades contratadas com 

empresas estatais ou privadas nos termos do § 1º do artigo 177 da Constituição 

do Brasil. Essas contratações, note-se bem, não concessões – seriam 

materialmente impossíveis sem que os contratados da União se apropriassem, 

direta ou indiretamente, do produto da exploração das jazidas de petróleo, de 

gás natural e de outros hidrocarbonetos’ (item 11 do voto) 

 

Portanto, consoante voto do ilustre Ministro Eros Grau, por parte da empresa extratora, 

a aquisição da propriedade dos bens é originária, dessa maneira, somente a aquisição derivada 

da propriedade é que pode justificar a incidência do fato gerador do ICMS, ou seja, a que se 

processa após a extração com a comercialização da matéria-prima pelo extrator.  

Tal entendimento possui relação direta com o objeto do presente trabalho, pois denota-

se que a hipótese de incidência prevista pela Lei nº 7.173/2015 é inconstitucional. 

                                                 
47 “Art. 13, I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;” 
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Vale ainda recordar a advertência do Exmo. Ministro do A. STF Luiz Gallotti48:”(...) se 

a lei pudesse chamar de compra o que não é compra, importação o que não é importação, de 

exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o Sistema Tributário 

inscrito na Constituição”. 

Não há como deixar de notar uma profunda ligação com a Lei Noel, pois se a referida lei 

pudesse chamar de operação mercantil o que não é operação mercantil, restaria descaracterizada 

todo o entendimento sobre o ICMS. 

Logo, qualquer argumentação no sentido de que a mera extração do petróleo do subsolo 

e sua passagem pelos pontos de medição da produção seria o bastante para caracterizar uma 

operação mercantil (e possível fato gerador do ICMS e do FECP), além de não encontrar respaldo 

no texto legal e constitucional, violaria o artigo 11049, do Código Tributário Nacional. 

Em suma é inconstitucional e ilegal a proposta da Lei nº 7.183/15 de tributar pelo ICMS 

e FECP a mera extração de petróleo e sua passagem pelos pontos de medição, sendo necessária 

uma operação mercantil (compra e venda) para tal. 

 

 

5.2.2. A EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO: INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO 

JURÍDICA 

 

Por sua vez, o termo circulação representa a execução do ato ou negócio jurídico de 

transferência de titularidade do bem, fenômeno que é exteriorizado pela tradição da coisa.  

Ao definir que o ICMS incide sobre a “operação de circulação de petróleo desde os 

poços de sua extração para a empresa concessionária” e que o fato gerador ocorre 

imediatamente após a extração do petróleo e quando a mercadoria passar pelos Pontos de 

Medição da Produção, a Lei 7.183/15 faz um mero jogo de palavras, buscando ocultar a relação 

com a palavra “extração” usada na primeira versão da Lei em 2003, conferindo uma falsa ideia 

                                                 
48 GALLOTTI, Ministro Luiz. Recurso Especial nº 71.758. j. 14.06.1972. 
49 “Art. 110 - A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos 

e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições 

dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias.” 
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da existência do conceito de circulação na operação, como demonstrado na Tabela 1: “Quadro 

comparativo” do item 4.2 do estudo. 

Na extração do petróleo, ocorre “simplesmente” uma movimentação física do subsolo 

até o ponto de medição, o que não representa uma circulação jurídica do bem. Isso porque, 

conforme já visto anteriormente, o concessionário é o primeiro e único dono desse petróleo, por 

meio da aquisição originária prevista no artigo 26, da Lei do Petróleo, em conformidade com o 

artigo 176, da CRFB. Não existe transferência do petróleo da União para o concessionário, 

como pretende a Lei nº 7.183/15. 

Desde o momento de sua extração, até o momento em que passa pelos pontos de 

medição, o petróleo pertence a um único dono, qual seja o concessionário. Ora, tendo em vista 

que não se verifica efetiva transferência de titularidade do bem, não se configura o fato gerador 

do ICMS, por ausência de circulação jurídica. 

A incidência desse imposto depende de um negócio jurídico translativo da propriedade, 

o que, por lógica, não pode ocorrer dentro do âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Tanto é

assim, que, desde muito tempo, tem-se assentado, em doutrina50 e jurisprudência, que não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte.  

Em seu artigo com o mesmo objeto do presente trabalho, Ricardo Lodi51 conclui: 

Em outro giro, é importante considerar que as atividades de extração, 

movimentação do petróleo em direção ao estabelecimento produtor e a 

sua comercialização estão inseridas em uma mesma unidade produtiva, não 

havendo, para fins da incidência do ICMS, que se falar em operação de 

circulação. 

A jurisprudência, também é pacífica quanto ao deslocamento do produto da extração no 

âmbito da mesma pessoa jurídica, tanto que, o entendimento se encontra tratado pelo STJ, por 

50 “Neste sentido, os ensinamentos de Roque Antonio Carraza (ICMS. 10ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 53-

54): “Do exposto, é fácil concluirmos que o nascimento do dever de recolher ICMS encontra-se indissociavelmente 

ligado à concomitância dos seguintes pressupostos: a) a realização de operações (negócios jurídicos) mercantis; b) 

a circulação jurídica (transmissão da posse ou da propriedade); e c) a existência de mercadoria enquanto objeto. 

Por isso mesmo, entendemos que a remessa de mercadoria de um estabelecimento para outro, de uma mesma 

empresa, configura simples transporte e, por isso mesmo, é intributável por meio de ICMS. De fato, nela não há 

transmissão de mercadoria e, por via de consequência, circulação jurídica. Só haverá circulação jurídica, aundo 

uma operação for realizada entre duas pessoas distintas.” 
51 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Inexistência do ICMS na Extração de Petróleo. Nº 236. Rio de Janeiro: Direito 

do Estado. 2016. Disponível em: www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/a-inexistencia-

do-icms-na-extracao-de-petroleo. Acesso em: 20/11/2016. 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/a-inexistencia-do-icms-na-extracao-de-petroleo
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/a-inexistencia-do-icms-na-extracao-de-petroleo
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meio da Sumula nº 166 do STJ, que não poderia ser mais objetiva quanto ao assunto: “Não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte.”  

Tanto o STJ, quanto o STF, tratam que a mera circulação física de uma mercadoria não 

constitui fato gerador do ICMS, sendo necessário, para tanto, que haja a efetiva transferência 

da propriedade dessa mercadoria, mediante uma circulação jurídica. Segue abaixo, o 

julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 746349, que demonstra a posição do 

Supremo Tribunal Federal: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE 

REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS 

DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA 

CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). 

ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE 

ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. FATO 

GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mero deslocamento de 

mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que 

localizados em unidades distintas da Federação, não constitui fato gerador do 

ICMS. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 746349 AgR, 

Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, 

processo eletrônico DJe-191 DIVULG 30-09-2014 PUBLIC 01-10-2014) 

Em resumo: a aquisição na extração do petróleo é originária, ou seja, a União concede 

a concessionária o direito de extrair o óleo, e este ao ser extraído, só participaria como 

mercadoria, quando sai do estabelecimento das concessionárias sendo vendido para terceiros 

(refinarias, fábricas de lubrificantes, etc.).  

Dessa forma, antes da extração do referido hidrocarboneto, qualquer eventual operação 

de circulação a que seja submetido ocorrerá dentro da própria pessoa jurídica das 

concessionárias.   

Após todo o exposto, é concreta a conclusão de que não incide o ICMS e FECP na 

“circulação” física do petróleo por ocasião da sua extração e passagem pelos pontos de medição da 

produção, tendo em vista a ausência de transferência de titularidade desse bem, e, 

consequentemente, a não configuração do fato gerador do ICMS, nos termos do artigo 2º, inciso 

I, da LC nº 87/96. 
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5.2.3. A EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO: INEXISTÊNCIA DO CONCEITO DE 

MERCADORIA 

Volta-se, portanto, a ideia do conceito de mercadoria apontado anteriormente no 

presente trabalho, tendo em conta, que representa todo o bem móvel que se submete ao 

comércio, isto é, todo aquele que se encontra à disposição do mercado para venda ou revenda. 

Não há como se entender que o material ali encontrado (petróleo bruto) ainda pode ser 

caracterizado como bem sujeito ao comércio, seria um conceito equivocado da norma, como 

exposto no item 5.1, o óleo precisa ser processado para ser comercializável52.  

Apenas os bens adquiridos com o objetivo de serem comercializados assumem a 

conotação de mercadoria. Assim, um mesmo bem, pode ou não assumir a qualificação de 

mercadoria, a depender da finalidade e natureza da operação realizada, como o exemplo da 

diferença entre a caneta no bolso e a caneta a venda na loja, de Paulo de Barros Carvalho53 no 

já citado no tópico 3.4. 

Destarte já explanado, o petróleo, quando é extraído do poço, não é mercadoria, pois ele 

não está ainda está inserido na cadeia comercial com a finalidade de ser objeto de mercancia, 

até porque não pode ser comercializado nesse estado bruto, por ainda ter que passar pela etapa 

de pré-processamento. 

A própria Lei nº 9.478/97, define o petróleo como ‘todo e qualquer hidrocarboneto 

líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado’, conforme seu artigo 6º, 

inciso I. Deduz-se que o petróleo é um recurso da natureza, dessa maneira, não há que se falar 

que a extração do petróleo caracteriza operação relativa à circulação de mercadoria, logo, não 

podendo incidir o ICMS. 

Haja vista não haver disponibilidade do petróleo como mercadoria, por quem quer que 

seja, antes de sua lavra, nem tampouco as jazidas de hidrocarbonetos nas profundezas do 

subsolo da plataforma continental e da zona econômica exclusiva possuem natureza jurídica de 

52 “A produção do petróleo é complexa. No seu estado natural (in natura) é extraído numa mistura de 

diversos hidrocarbonetos, água, gás e proporções variadas de contaminantes (enxofre, nitrogênio, oxigênio e 

metais). Por isso, antes de ser armazenado para venda, o petróleo passa pelo ‘processamento primário’, realizado 

a bordo das unidades de produção (e.g.: plataformas fixas, FPSO, etc.). Apenas ao final desse pré-processamento 

haverá uma mercadoria comercializável (o denominado óleo cru).” 
53 CARVALHO, Paulo de Barros. Regra Matriz do ICM. São Paulo. 1981. Tese (Título de Livre Docente), 

Faculdade de Direito da PUC/SP, 1981, p. 170. 
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estabelecimento comercial da União, conforme os artigo 20, V, da CRFB e o artigo 1.142 do 

Código Civil54.  

Desse modo, antes da lavra não existe mercadoria, ou circulação, em razão da 

inexistência de disponibilidade jurídica e econômica do recurso natural não-renovável em 

questão.  

Cabe ainda ressaltar, que a União e a ANP não realizam comércio de petróleo ou de 

qualquer hidrocarboneto, ou seja, não realizam transmissão mercantil de mercadorias para fins 

de incidência do ICMS.  

Além de faltar à União e à ANP a condição de empresa, o petróleo constante das jazidas 

do subsolo é um produto natural, cuja disponibilidade jurídica e econômica somente surge após 

a extração, e apenas após essa fase inicial de produção é que pode haver mercancia entre a 

empresa extratora e terceiros.  

Mesmo que se ignorasse o exposto nos itens 5.2.1. d 5.2.2., e se criasse uma ficção no 

qual de fato existisse a circulação jurídica e a operação mercantil, exigida pelo art. 155, II, da 

Constituição da República no caso em tela, não haveria incidência de ICMS, pois o petróleo 

ainda não é mercadoria. 

Em conclusão, o petróleo em seu estado bruto, antes da etapa de pré-processamento, que 

ocorre no momento de sua extração, não é um bem sujeito à comercialização. Afasta-se, 

portanto, a incidência do ICMS e FECP sobre a materialidade proposta pela Lei nº 7.183/15, já 

que o ICMS (art. 155, II, da CRFB) não pode incidir sobre o que não é mercadoria, ou seja, o 

petróleo em estado natural nas jazidas. 

5.3. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMUNIDADE RECÍPROCA E DA NÃO 

CUMULATIVIDADE DO ICMS 

5.3.1. Violação ao Princípio da Imunidade Recíproca 

54 “Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por 

empresário, ou por sociedade empresária.” 
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O legislador da norma carioca, ao que parece, desconsiderou a alínea de um dos artigos 

mais importantes da legislação tributária, que versa sobre os princípios constitucionais do 

sistema tributário brasileiro. De acordo com o artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal:“Art. 

150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda 

ou serviços, uns dos outros;”. 

Como já analisado, dentro da ficção criada pela Lei Noel de 2015, a propriedade do 

petróleo estaria sendo transferida da União (a quem cabe a propriedade das jazidas e dos poços) 

para as concessionárias, logo, a União Federal que estaria a “vender” o petróleo. 

Conforme estabelecido no artigo 4º da LC nº 87/9655, contribuinte do ICMS é quem 

realiza a venda da mercadoria, e não quem a compra. Enquanto a Nova Lei Noel estabelece 

uma operação de circulação de mercadoria a partir da extração do óleo, esta operação 

necessariamente teria que ser feita do proprietário do petróleo para o adquirente 

(concessionário), desse modo, o sujeito passivo da operação seria a União Federal, pois dentro 

da hipótese criada, praticou o fato gerador do ICMS. 

Não resta dúvida, quanto à violação do princípio da imunidade recíproca prevista no já 

citado art. 150, VI, “a” da CRFB. 

Ricardo Lodi56 referencia Ricardo Lobo Torres e Dino Jarach para fundamentar a 

imunidade recíproca em seu artigo sobre o tema: 

 

Não é demais lembrar que o fundamento da imunidade recíproca é o equilíbrio 

federativo, a partir da ideia de que, nas Federações, este é pressuposto da 

liberdade individual, como destaca Ricardo Lobo Torres.  Há autores, como 

Dino Jarach, que também que a fundamentam na ausência de capacidade 

                                                 
55 Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 

caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior. Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou 

intuito comercial: I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; II - seja 

destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III – adquira em 

licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização.      

56 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Inexistência do ICMS na Extração de Petróleo. Nº 236. Rio de Janeiro: 

Direito do Estado. 2016. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/a-

inexistencia-do-icms-na-extracao-de-petroleo>. Acesso em: 22/11/2016 

 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/a-inexistencia-do-icms-na-extracao-de-petroleo
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/a-inexistencia-do-icms-na-extracao-de-petroleo
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contributiva do Estado, uma vez que todas as riquezas deste são extraídas da 

sociedade para o atendimento das necessidades públicas. 

O Pleno do STF já se manifestou pela aplicabilidade da imunidade recíproca prevista 

no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ da CRFB para os casos de ICMS, conforme ementa do 

Recurso Extraordinário nº 186175/SP, abaixo transcrita: 

ICMS – A imunidade do ente imune impede a exigência do ICMS sobre a 

saída de mercadorias que promove. “O plenário do Supremo Tribunal Federal, 

ao apreciar o RE 210.251 – Edv/SP, fixou entendimento segundo o qual as 

entidades de assistência social são imunes em relação ao ICMS incidente 

sobre a comercialização de bens por ela produzido, nos termos do art. 150, IV, 

c da Constituição. (STF, Pleno, RE 186175/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 

Acórdão publicado em 23.08.2006) 

Dessa forma, a Lei nº 7.183/15 esbarra outra barreira constitucional instransponível para 

a tributação da extração do petróleo pelo ICMS: a União jamais poderia ser sujeito passivo da 

relação tributária em razão da vedação constitucional de a União, os Estado e os Municípios 

instituírem impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços uns dos outros, sob pena de 

violação do artigo 4º, da LC nº 87/96 e do artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da CRFB. 

5.3.2. Violação ao Princípio da Não Cumulatividade do ICMS 

É de se destacar mais uma inconstitucionalidade e ilegalidade na exigência do ICMS 

nos moldes da Lei nº 7.183/15: a inobservância do princípio da não cumulatividade, assegurado 

no artigo 155, § 2º, inciso I, da CRFB 57 e nos artigos 19 e 20, da LC nº 87/9658. 

57 “Art. 155 da CRFB. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 

prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”; 

58 “Art. 19 da LC 87/96. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa 

à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o 

montante cobrado nas anteriores pelo mesmo 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 anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 



58 

 

 

 

 

Tratado no item 3.3.2., o ICMS não é cumulativo, compensando-se o que for devido em 

cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Ocorre que não incide o 

ICMS nas operações que destinem petróleo para o exterior ou para outros Estados, nos termos 

das alíneas ‘a’ e ‘b’, do inciso X, do § 2º, do artigo 155 da CRFB59.  

Desse modo, o ICMS incidente na extração do petróleo não poderia ser compensado 

com o imposto devido nas etapas posteriores se o petróleo extraído no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro for remetido ao exterior ou em operação interestadual.  

Isso porque, nessas operações, o próprio legislador constitucional houve por bem 

mitigar o princípio da não cumulatividade, aplicável ao ICMS, determinando expressamente, 

no artigo 155, §2º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da CRFB60, o não aproveitamento dos créditos 

referentes às operações subsequentes isentas, imunes ou não tributadas.  

Diante da impossibilidade de posterior compensação desse imposto, a carga tributária 

do ICMS prevista na Lei nº 7.183/15 representaria um novo custo adicional para o 

concessionário, onerando uma operação que a CRFB busca justamente desonerar.  

Novamente não restando duvidas à violação de mais um princípio, dessa vez o da não 

cumulatividade, prevista nos artigos 155, II c/c 146, III e a Lei Complementar nº 87/96 nos seus 

artigos 2º, I e 12º. 

 

 

5.4. INCOMPATIBILIDADE DA BASE DE CÁLCULO COM O FATO GERADOR 

 

Outro problema grave problema da Lei nº 7.183/15 que a torna flagrantemente 

inconstitucional, foi a escolha da base de cálculo pelo legislador, que não reflete o valor da 

                                                 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.” 
59 “Art. 155, § 2º, X - não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem 

sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do 

imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 

inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; (...)” 

60 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)  

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...); II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação 

em contrário da legislação: a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações 

seguintes; b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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operação. Antes, porém, importa destacar que artigo 13, inciso I, da LC nº 87/9661 estabelece 

que a base de cálculo na circulação de mercadoria é o valor da operação.  

Essa concepção é importante, pois, o artigo 3º da Nova Lei Noel, ao estabelecer que a 

base de cálculo é o “preço de referência do petróleo”, assim entendido como a “média 

ponderada dos seus preços de venda praticados pelo concessionário, em condições normais de 

mercado, ou ao seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior”. 

Verificar assim que é expressado não o valor da operação em questão, sim o da 

subsequente onde atuarão a concessionária e outro estabelecimento empresarial, e não a fictícia 

“operação” União x Concessionária, que a referida lei propõe. 

Consoante explicitado anteriormente, o fato gerador do ICMS eleito pela Lei nº 

7.183/15, em seus artigos 1º e 2º, foi a circulação de petróleo desde os poços de sua extração 

para a empresa concessionária, que ocorreria imediatamente após a extração do petróleo e 

quando a mercadoria passar pelos Pontos de Medição da Produção. 

Assim, a Nova Lei Noel estabelece como fato gerador a extração originária do petróleo 

bruto pelas concessionárias, enquanto sua base de cálculo é o preço de referência para venda 

do óleo cru (que somente se verifica em momento posterior à conclusão da etapa de pré-

processamento do petróleo bruto). Fazendo surgir uma notória incompatibilidade entre a base 

de cálculo e o fato gerador. 

A base de cálculo é a grandeza presente no elemento quantitativo da relação jurídica 

tributária, cumprindo papel mensurador e determinativo do valor que deve ser prestado a título 

de tributo62. Ou seja, a base de cálculo, não pode ter outra função se não a de expressar 

numericamente o fato gerador do tributo o que não ocorre no caso, pois o elemento do fato 

gerador é estranho à etapa na qual a base de cálculo deve incidir. 

Logo, verifica-se a violação do artigo 13, inciso I, da LC nº 87/96 e, por consequência, 

os artigos 155, §2º, XII, alínea ‘i’ e também da 146, inciso III, alínea ‘a’, ambos da CRFB, que 

reservam à lei complementar competência para a definição da base de cálculo dos tributos, de 

modo que por mais essa razão deve ser reconhecida a sua ilegalidade e a sua 

inconstitucionalidade da Lei nº 7.183/15. 

61 “Art. 13, I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;” 

62 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. São 

Paulo: Saraiva. 1998. p.172. 
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5.5. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E À DESTINAÇÃO DO ICMS 

A competência tributária é a atribuição dada pela Constituição Federal aos entes 

políticos do Estado (União, governos estaduais, Municípios e Distrito Federal) da prerrogativa 

de instituir os tributos. 

Segundo os ensinamentos de Roque Antonio Carrazza: 

A competência tributária esgota-se na lei. Depois que esta for editada, não há 

falar mais em competência tributária [direito de criar o tributo], mas, somente, 

em capacidade tributária ativa [direito de arrecadá-lo, após a ocorrência do 

fato imponível]. Temos, pois, que a competência tributária, uma vez 

exercitada, desaparece, cedendo passo à capacidade tributária ativa. A partir 

deste momento, não existe mais relação de poder, senão relação jurídica de 

caráter obrigacional e relações administrativas e processuais, cujo propósito é 

a reafirmação da vontade da lei nos casos concretos. 63 

É entendimento entre doutrinadores que Constituição da República implantou um 

sistema de competência tributária rígido, indelegável e inalterável por meio de lei 

infraconstitucional, mesmo que complementar.  

Para instituição da cobrança do ICMS e de qualquer outro tributo estadual deve ser 

exercida no âmbito do território do respectivo Estado membro da federação, o qual não se 

confunde com plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva.  

Sobre os territórios federais, versa o artigo 147 da CRFB: “Art. 147. Competem à União, 

em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, 

cumulativamente, os impostos municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.” 

Logo, o que se tem, é que serviços executados em território federal somente poderão ser 

tributados pela União, não sendo aceitável a falsificação de limites territoriais.  

Em atendimento ao exposto, pode-se deduzir que o objetivo do legislador carioca de 

criar um “território estadual” em alto mar é uma violação afrontosa à Constituição, pois como 

acima demonstrado, o “sistema de competência tributária rígido, indelegável e inalterável por 

meio de lei infraconstitucional, mesmo que complementar”.  

63 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 9º Edição. São Paulo: 

Malheiros. 1997. p. 287 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Tal afirmação se baseia no fato da tentativa de propor que o local no qual o petróleo é 

extraído, pertence ao Estado do Rio de Janeiro. 

No entanto, é inegável que todos os serviços e demais fatos geradores de impostos 

ocorridos na plataforma continental são de competência da União, conforme determina o artigo 

constitucional citado no presente tópico, que fundamenta de maneira clara, a impossibilidade 

da competência tributária do Estado do Rio de Janeiro ser exercida sobre a atividade de 

exploração de petróleo realizada em alto-mar. 

Curioso notar que mesmo que as plataformas de exploração de petróleo pudessem ser 

estabelecidas em territórios estaduais, ainda não seria possível a cobrança do imposto, diante 

da inexistência de lei complementar dispondo sobre conflitos de competência, nos termos do 

art. 146, I, da CRFB: “146. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, 

em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.”  

Ainda, seguindo a linha de raciocínio do legislador, sem demarcações físicas, vários 

Estados costeiros poderiam pleitear o ICMS da extração de petróleo em alto mar, e não há 

nenhum diploma legal que estabeleça como delimitar as fronteiras dos Estados sobre o mar 

territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva.  

Tão logo a Nova Lei Noel não faça menção à delimitação de fronteiras, e mesmo que 

fizesse, por ser tratar de uma Lei Ordinária (portanto, impedida de legislar sobre os conflitos de 

competência), tão logo, na ausência de Lei Complementar que disponha sobre conflito de 

competência, não é possível a exigência do ICMS quando houver dúvidas sobre o sujeito ativo 

da exação.  

Uma “presunção” ou “ficção” de que a plataforma continental seria “território” de 

algum Estado ou Município seria, por assim dizer, uma presunção que viola os limites do poder 

de tributar, e está, portanto, absolutamente vedada pelo Texto Constitucional. 

Em suma, a competência tributária para a instituição e cobrança do ICMS e de qualquer 

outro tributo estadual deve ser exercida no âmbito do território do respectivo Estado membro 

da federação, o qual não abrange e nem se confunde com plataforma continental, mar territorial 

ou zona econômica exclusiva. Ficando evidente, portanto, a incompetência do Estado do Rio 

de Janeiro para legislar fora do âmbito de seu território. 

Além da competência tributária, a tributação da extração do petróleo estipulada depla 

Nova Lei Noel, também desvirtua por completo a destinação que a CF/88 atribuiu aos valores 

do ICMS incidente sobre a comercialização do petróleo, em verdadeira afronta ao artigo 155, § 
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4º, inciso I, da CF/8864, que determina que o imposto caberá ao Estado em que ocorrer o 

consumo. 

Ao instituir a Lei nº 7.183/2015, pelo fato do Estado do Rio de Janeiro pretender exigir 

o ICMS e FECP antes mesmo que se possa falar no início da cadeia comercial de circulação

jurídica de uma mercadoria, conforme já esclarecido, há mais um desrespeito a materialidade 

do ICMS na CF/88 e na LC nº 87/96. 

Ou seja, desrespeita as materialidades do referido imposto, de modo que, nos termos 

pretendido pela referida legislação, não haveria nem mesmo a possibilidade de sua cobrança no 

Estado de origem, na verdade a análise das características dessa tributação revela a tentativa da 

instituição de um novo tributo, sem qualquer semelhança com os aspectos analisados do ICMS. 

A Nova Lei Noel, traz a cobrança do ICMS e FECP na extração do petróleo, destinando 

essa arrecadação ao Estado de origem, quando a própria Constituição Federal determina 

expressamente o contrário, que essa tributação deve ocorrer no destino e não na origem. 

Ao analisar situação de operações interestaduais com produtos derivados do petróleo, 

para as quais o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea ‘b’, da CF/88 prevê a não incidência do ICMS, 

o A. STF, ao julgar o RE 198.088/SP65, esclareceu que, ao assim dispor, o constituinte, ao

conceder desoneração do ICMS no Estado de origem, teve por único objetivo o de deslocar a 

incidência do imposto para o Estado onde o produto fosse consumido. 

Cumpre esclarecer, que a não incidência não beneficia o consumidor final, mas o Estado 

de destino do produto, ao qual caberá todo o tributo sobre ele incidente, desde a geração até a 

entrada do produto no território do Estado de destino. 

Com a efetivação da nova incidência do ICMS da referida lei, o petróleo oriundo do 

Estado do Rio de Janeiro se torna mais caro do país, justamente em razão do aumento de um 

inédito custo efetivo de 25%. 
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“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;  

(...) 

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer 

o consumo;”
65 “TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO 

PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, 

ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Consequente descabimento 

das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa 

pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido.” 
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Fato é que mais uma vez a lei objeto do estudo, viola outro dispositivo constitucional, 

agora o artigo 152, da CRFB, ao estabelecer diferença tributária entre bens em razão de sua 

procedência ou destino, já que os Estados que respeitam a destinação desse ICMS ao Estado de 

destino/consumo, como é o caso de São Paulo e Espírito Santo por exemplo, acabam 

comercializando o petróleo com um custo inferior ao do Estado do Rio de Janeiro. 

5.6. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

a.) O ICMS incide sobre a operação mercantil de circulação jurídica de mercadoria, que 

pressupõe uma relação jurídica de compra e venda, com transferência de propriedade da mercadoria, 

nos termos do artigo 155, inciso II, da CRFB e do artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, o 

que não ocorre com a extração do petróleo e tampouco com sua circulação física desde o poço para o 

concessionário (nos termos do artigo 176, da CRFB e do artigo 26, da Lei do Petróleo, a propriedade do 

petróleo é originariamente conferida ao concessionário, não havendo compra e venda do petróleo da 

União para o concessionário); 

b.) Sequer há que se falar em mercadoria enquanto o petróleo se encontra no subsolo. Neste 

sentido, o ato de extrair não caracteriza jamais transferência de mercadoria, ou transferência de domínio 

sobre mercadoria, pois inexiste mercadoria no estágio anterior à extração. Nesse momento o petróleo 

não configura um bem inserido na cadeia comercial, com o intuito de ser comercializado. 

Adicionalmente, uma vez extraído, para se transformar o hidrocarboneto em produto comercializável é 

necessária uma etapa de pré-processamento desse bem, possibilitando o seu armazenamento na unidade 

de produção e sua posterior venda; 

c.) O princípio da não cumulatividade, assegurado no artigo 155, § 2º, inciso I, da CRFB e nos 

artigos 19 e 20, da LC nº 87/96, é violado na tributação da extração do petróleo, pois a maior parte das 

operações de venda do óleo (operações interestaduais ou exportações) está abrangida pela não incidência 

de ICMS na origem, sendo vedado o aproveitamento dos créditos de ICMS apurados nas operações 

anteriores, o que torna a cobrança em questão um custo da concessão, nunca antes previsto; 

d.) Ainda que se admitisse, por hipótese, a ficção tributária criada de que a União vende o 

petróleo para o concessionário, o artigo 4º, da LC nº 87/96, determina que o vendedor (União) seria o 

contribuinte do ICMS. Todavia, a União goza de imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, 

alínea ‘a’ da CRFB, de modo que o ICMS não poderia ser cobrado nessa operação. 

e.) A base de cálculo eleita pela Lei nº 7.183/2015 é o preço de referência do petróleo para 

venda do óleo pelo concessionário (etapa subsequente à extração), ao invés do valor da operação da 



64 

extração do petróleo (etapa prévia à venda da mercadoria, hipótese de incidência prevista pela Lei nº 

7.183/2015). Tal prática viola o artigo 13, inciso I, da LC nº 87/96 (cuja competência atribuída ao 

Congresso Nacional pelos artigos 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘i’ e 146, inciso III, alínea ‘a’, da CRFB), 

o que evidencia a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma;

f.) Viola a competência tributária dada pela Constituição Federal aos entes da União, ao tentar 

criar um “território estadual” em alto mar, violando o artigo 147 da Carta Magna, no qual é competência 

da União. Além disso, a tributação da extração do petróleo desvirtua o princípio da tributação no Estado 

de destino/consumo que a CRFB atribuiu aos valores do ICMS incidente sobre a comercialização do 

petróleo, violando o artigo 155, § 4º, inciso I, da CF/88.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário exposto, no qual estiveram presentes, a atual conjuntura do petróleo 

no mercado global e nacional, o contexto no qual a Lei nº 7.183/15 foi sancionada, bem como 

as ilegalidades que compõem o referido dispositivo legal, é possível ascender sobre o tema um 

desfecho. 

Primeiramente, conforme acentuado durante o trabalho, o Direito Tributário possui uma 

profunda ligação com a Economia, razão pela qual causa estranheza dentro do atual momento 

do mercado petrolífero no Estado do Rio de Janeiro - evidenciado por sua decadência - a criação 

de nova e infundada tributação, até então inexistente. E, ainda que não fosse o atual contexto 

crítico do mercado petrolífero no cenário nacional e estadual, a imposição dessa nova 

tributação, nos moldes do fixado pela Nova Lei Noel, seria desarrazoada e irresponsável.  

Nesse sentido, é possível constatar que uma tributação dessa intensidade teria 

consequências adversas e irreversíveis na economia do próprio Estado Fluminense a médio e 

longo prazo, como também, afetaria negativamente o equilíbrio federativo, defendido na Carta 

Magna de 1988.  

Ademais, vale, ainda, destacar que o objeto previsto na Nova Lei Noel já foi 

anteriormente reproduzido em outra norma, a qual foi suspensa antes mesmo de sua entrada em 

vigor, que mais parece demonstrar um pedido de socorro do ente estatal perante a União e não 

uma forma legítima de tributação.  

Por meio do exame realizado na Lei nº 7.183/15, é possível apontar a falta de respaldo 

constitucional e legal para a criação dessa nova espécie tributária ao analisarmos seus 

precedentes e antecedentes legais, sendo evidente e já diagnosticada sua total ineficácia. As 

violações ao desenho constitucional traçado para o ICMS são de tal vulto que à exação criada 

poderia ser dada qualquer outra denominação, menos de ICMS, sob a benção da Constituição 

Federal. 

Tal afirmação é feita com propriedade, na medida em que foram aqui expostas  doutrina 

e jurisprudência pacíficas concomitantemente com a análise da referida lei, que revelam os 

seguintes pontos:  

(i) a desconsideração do conceito constitucional de “operações e circulação de mercadoria e da 

Lei do Petróleo vigente;  
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(ii) violações no âmbito constitucional dos princípios tributários;  

(iii) a desfiguração de elementos fundamentais do ICMS;  

(iv) os fatos descritos na Lei nº 7.183/15 não encontraram correspondência na Lei Kandir; e 

(v) incompetência tributária. 

Consequentemente, não havendo base autônoma, seja em sede constitucional ou em lei 

complementar, para fundamentar a tributação da extração de recursos naturais pelo ICMS, uma 

vez que ainda por absurdo se considerasse legítimo qualquer um dos levantamentos acima, os 

outros aspectos da Nova Lei Noel sob a luz da Constituição, não obstante, ainda se encontraria 

violado o ordenamento pátrio. 

Importa ressaltar que, sabe-se que medidas tributárias são legítimas e bem-vindas, 

especialmente nos segmentos setores no qual exista uma discrepância de receitas em 

comparação com outros setores nacionais, sobretudo, em um país no qual as desigualdades 

sociais e econômicas se encontram enraizadas. 

Sendo assim, é totalmente coerente, conceber que em um Estado como o Rio de Janeiro 

- com a aptidão de seus recursos naturais- vislumbre na indústria do petróleo uma forma de 

contornar o atual cenário de crise político-econômica. No entanto, a Nova Lei Noel está eivada 

de vícios antigos, onde se demonstrou flagrante a incompatibilidade de seus dispositivos ante a 

Constituição Federal e a Legislação Complementar que regula o ICMS.  

Cumpre salientar, que a Lei nº 7.183/15 foi aprovada sem quaisquer vetos pela 

Assembleia Legislativa do Rio do Janeiro, situação essa peculiar, tendo em vista o tamanho 

conflito entre seus dispositivos e os preceitos constitucionais (norma hierarquicamente 

superior), o que notoriamente demonstra uma deficiência na atividade legislativa, visto que o 

legislador deve realizar previamente uma análise de constitucionalidade do projeto de lei. Tal 

fato, somado ao atual momento político nacional, eleva ainda mais os questionamentos sobre a 

estrutura governamental brasileira. 

Pelos argumentos acima expostos, o presente estudo evidencia a flagrante 

inconstitucionalidade da Nova Lei Noel, tendo essa sido criada como um instrumento 

emergencial de superação da atual crise político-financeira que assola o estado fluminense, de 

forma que o interesse estatal na arrecadação desconsiderou completamente normas e princípios 

constitucionalmente consagrados.  
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