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O ICMS, a Venda sob cláusula FOB e suas Consequências nas 

Operações Interestaduais e o Decidido no REsp. n° 37.033 -STJ 
 

Celso Alves Feitosa 

 
“Tributário. ICMS. Operação interestadual. Descaracte-
rização. Cláusula Fob. A cláusula FOB opera entre as 
partes, exonerando o vendedor da responsabilidade pela 
entrega da mercadoria ao destinatário, nada valendo pe-
rante o Fisco (CTN, art. 123), que só homologa o paga-
mento do ICMS pela alíquota interestadual se a mercadoria 
for entregue no estabelecimento do destinatário em outra 
unidade da Federação; não é a nota fiscal que define uma 
operação como interestadual, mas a transferência física da 
mercadoria de um Estado para outro. Recurso especial 
conhecido e provido". (RDDT 38:167) 
 
A recente decisão da 2

a
 Turma do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, quando do julgamento do REsp n° 37.033 (93/20287-1), vem 
causando alguma perplexidade em razão das conclusões nela 
inseridas, as quais merecem uma melhor meditação, 

Do voto do i. Min. Ari Pargendler (vencedor), em razão do 
pedido de vista, assentou-se, em suma, o seguinte:  

a) que à época da transação o sujeito passivo da obrigação 
tributária, nas operações internas, recolhia o ICMS à base de 16% 
(dezesseis por cento) do respectivo valor; contra 9% (nove por cento) 
se interestadual a operação; 
 b) que não era a inscrição regular perante a Fazenda do Estado do 
Mato Grosso do Sul que autorizava a aplicação da alíquota 
interestadual; e sim a entrada da mercadoria no respectivo território; 
 c) que a inscrição regular de um contribuinte em um outro Estado não 
poderia ser valorizada para o desate da j controvérsia, sendo elemento 
irrelevante no contexto dos fatos; 
d) que era importante definir se a adoção da venda sob cláusula FOB 
exonerava a vendedora de recolher a diferença do tributo, já que era 
sabido que as convenções particulares, nos termos do disposto no 
artigo 123 do CTN não podiam modificar a definição legal do sujeito 
passivo das obrigações tributárias; 
 e) que a cláusula FOB opera entre as partes, exonerando a vendedora 
da responsabilidade pela entrega da mercadoria ao destinatário, nada 
valendo
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perante o Fisco, que só homologa 0 
pagamento do ICMS pela alíquota 
interestadual se a mercadoria for 
entregue no estabelecimento do 
destinatário localizado em outra 
unidade da Federação; 
f) que a definição do fato gerador, 
segundo o disposto no artigo 118 do 
Código Tributário Nacional é inter-
pretada abstraindo-se: 
- a validade jurídica dos atos efetiva-
mente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis ou terceiros, bem como 
da natureza do seu objeto ou dos seus 
efeitos; 
- que embora contratada como inte-
restadual, a operação se revelara in-
terna, sendo este 0 fato que 0 Fisco, 
como feito, devia identificar; 
g) que o que definia uma operação 
como interestadual era a 
transferência física da mercadoria e 
não a nota fiscal; 
h) que no caso, então, a vendedora 
era solidária com a compradora do 
Estado do Mato Grosso do Sul, na 
forma do estabelecido no artigo 124, 
I, do CTN; 
- que a vendedora tinha evidente in-
teresse 11a operação, eis que, em 
razão do caráter interestadual, 
reduzido quase à metade o montante 
do tributo devido. 
De início 0 tema reclama respostas a 

algumas questões: l) qual é o conteúdo 
econômico e jurídico da cláusula 
FOB?; II) quais são os pressupostos do 
contrato de venda e compra?; III) qual é 
o exato conteúdo e alcance da norma do 
artigo 123 do CTN?; IV) 0 que caracte-
riza uma venda e compra como interes-
tadual?; V) no que difere nas compras e 
vendas, como a narrada, a figura do su-
jeito passivo, de modo a transformar o 
contribuinte em responsável solidário?; 
VI) qual é a repercussão da boa-fé em 

atos e fatos como os narrados no 
processo?; VII) qual é a diferença entre 
entregar e remeter?; VIII) como deve 
ser entendida a figura do transportador 
contratado pelo comprador para fazer o 
transporte interestadual e que desvia a 
mercadoria de seu destino constante do 
documento fiscal?; e, finalmente, IX) 
como é possível responsabilizar sem 
nexo causal? 

Entendemos que uma operação 
relativa à circulação de mercadoria 
interestadual é aquela que se realiza 
entre sujeitos passivos estabelecidos 
(de fato ou de direito) em Estados 
diversos da Federação. 

A Constituição Federal fixa no seu 
artigo 155, VII, “a”, “b”, VIII, XII, “d”, 
exercício da competência tributária 
estadual, estabelecendo conceitos e de-
terminando extensões. 

Por outro lado, fixa a Resolução 22, 
de 19/05/90, do Senado Federal, que a 
alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e 
intermunicipal e de Comunicação, nas 
operações e prestações interestaduais, 
será de 12% (doze por cento), para 
posteriormente completar através do 
parágrafo único, em favor de 
determinadas regiões, a adoção de 
alíquotas reduzidas. 

A Lei Complementar 87/96, em seu 
artigo 15, ao cuidar dos casos em que 
falta base de cálculo conhecida para in-
cidência do imposto, segundo o previs-
to no artigo 13, estabelece, no inciso I, 
o preço corrente no mercado atacadista 
e o preço FOB nos incisos II e III. 

O artigo 2° da Lei 6.374/89 
determina que o ICMS (paulista), tem 0 
seu fato gerador quando da saída da 
mercadoria, a qualquer título, do 
estabelecimento de contribuinte, ainda 
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que para outro estabelecimento do 
mesmo titular.



 

A mesma lei estadual, em seu artigo 
9

o
, cuida da figura do responsável, 

enquanto que nos artigos 23 e 25 
estabelece a presunção de operação 
interna quando não comprovado que a 
mercadoria deixou o território paulista, 
fixando o preço FOB na falta da base 
de cálculo, conforme o inciso I do 
artigo 24, 

A doutrina é pacífica no sentido de 
determinar quais são 

"... as operações relativas à circula-
ção, que poderiam estar sujeitas ao 
ICMS: operação relativa à circula- 
ção física, operação relativa à circu-
lação econômica e operação relativa 
à circulação jurídica. Assim, a circu-
lação para ser jurídica, precisa ser 
uma 'operação de circulação' que, 
faça circular, entre pessoas, o direito 
sobre o bem, isto é, que este direito 
passe de uma pessoa para a outra. 
Nessa operação não basta que o bem 
circule pura e simplesmente (circula-
ção material), nem que circule em 
conseqüência de uma operação jurí-
dica (mera transferência da deten-
ção), mas que circule juridicamente 
de uma pessoa para outra (transferên-
cia de propriedade), para que possa 
ser considerada uma operação de cir-
culação jurídica de bem.” (Cartes da 
Rocha Guimarães, Revista de Direito 
Tributário 5/56) 
O ICMS constitucionalmente trata- 

lio não incide sobre circulação de mer-
cadorias, mas sim sobre as operações 
relativas à sua circulação. Por isso se 
diz que a dicção constitucional é 
inequívoca (CF, art. 155,1, b). 

A saída e a entrada de mercadorias 
são “fatos geradores” do ICMS desde 
que eleitos em nível infraconstitucional. 
Tanto na entrada, quanto na saída. 

Pode ser por isso afirmado que a 
entrada e a saída somente são fatos ge-

radores do ICMS quando relacionadas 
com um fato antecedente, uma 
operação de circulação (jurídica) de 
mercadoria (venda, permuta, 
consignação mercantil, empreitada com 
fornecimento de materiais, 
transferências). Nada significando tão 
só a saída, ou a entrada da mercadoria. 

Por outro lado, o negócio jurídico 
reclama partes envolvidas. Enquanto o 
sujeito ativo é aquele que tem a com-
petência tributária constitucionalmente 
estabelecida - as pessoas políticas - o 
sujeito passivo, em regra, é aquele a 
quem a ação do verbo, uma vez criado 
o tributo, diz respeito e, ainda, a quem a 
lei atribui o dever de levar dinheiro aos 
cofres públicos. 

Assim, no momento em que um co-
merciante ou industrial, ou ainda outro, 
fixado em lei, estabelecido no Estado 
"a” da Federação, compra de "b”, co-
merciante ou industrial, de outro 
Estado, uma determinada mercadoria, 
no regime atual faz nascer uma relação 
jurídica de compra e venda. Isto é, 
aquela operação onde: “... um dos 
contraentes se obriga a transferir o 
domínio de certa coisa e o outro, a 
pagar-lhe certo preço ... ”, conforme 
dispõe o artigo 1.122 do Código Civil, 
isso, conforme registra posteriormente 
o mesmo diploma, desde que: a compra 
e venda, quando pura, considerar-se-á 
obrigatória e perfeita, desde que as 
partes acordarem no objeto e no 
preço..." (cf. art. 1.126). No mesmo 
diapasão, acrescente-se o artigo 191 do 
Código Comercial. 

Disso resulta a conclusão de que 
são pressupostos da venda e compra, 
então, o acordo, o preço e o objeto. 

Assim sendo, resta evidente que, 
com a entrega da mercadoria a bordo 
do veículo transportador, contratado 
pela compradora, a venda e compra 



 

ocorreu, estando cumprida a obrigação 
na órbita comercial, concluída ainda a 
operação relativa à circulação de 
mercadorias, que fez nascer o dever de 
levar dinheiro aos cofres públicos. 

Portanto, ocorre a venda e compra 
interestadual quando o vendedor está 
estabelecido em um Estado e o compra-
dor em outro, registrada em nota fiscal 
emitida contra o comprador, que por 
sua vez obriga-se a retirar e receber a 
mercadoria na porta do vendedor, 
porque o negócio foi fechado sob 
cláusula FOB (Free On Board). 

FOB, segundo Maurício Issa, (“Ter-
mos Padronizados do Comércio e 
Transporte Internacionais”, Edições 
Aduaneiras) significa que: o vendedor 
coloca a mercadoria no veículo 
transportador (ou a entrega a uma 
companhia de transporte iocal para que 
o faça), fornece o conhecimento 
“limpo”, ajuda o comprador, a seu 
pedido e conta, na obtenção dos 
documentos necessários e se 
responsabiliza por perdas e danos até a 
colocação no veículo transportador. O 
comprador responsabiiiza-se pelo trans-
porte até o destino pagando as 
despesas, e responsabiliza-se pelas 
perdas e danos após o carregamento na 
origem, paga as taxas e tributos de 
exportação e as despesas para obtenção 
dos documentos.'” (pp. 104/5) 

A venda e compra de produtos con-
sidera-se concretizada, sob cláusula 
FOB, quando entregue o produto com-
prado ao transportador, por ordem do 
comprador descrito na nota fiscal, a ele 
dirigida pelo vendedor. Se vendedor e 
comprador estão localizados no mesmo 
Estado a operação relativa à circulação 
de mercadorias será classificada como 
interna. Se um deles estiver em Estado 
diferente, a operação relativa à circula-
ção de mercadorias será interestadual. 
Resulta a ocorrência do fato gerador de 

uma operação interestadual, tão só pela 
incidência, no momento da saída da 
mercadoria do estabelecimento vende-
dor,; em direção ao comprador, nas 
condições descritas. 

E tal se dá porque assim prevê a lei. 
Decorre da situação fática saída da 
mercadoria vendida, do alienante em 
direção a um comprador estabelecido 
em outro Estado da Federação, onde a 
obrigação de quem vende é entregar 
sem obrigação de remeter, para a 
consumação da operação. 

A partir do momento da entrega da 
mercadoria ao transportador e saída do 
estabelecimento vendedor, o imposto é 
devido, porque o fato gerador já ocor-
reu, já se encontra consumado. 

Ademais, há que ser considerada, 
ainda, a unanimidade do entendimento 
doutrinário, destacando-se Carvalho de 
Mendonça: a circulação de mercadorias 
tende a se despreender de fornias 
estreitas, procurando outras mais 
rápidas. Basta que a mercadoria passe, 
por comum acordo entre as partes, ain-
da que sem qualquer ato material, do 
poder jurídico à livre disponibilidade 
do comprador, para que se dê a 
tradição” (in “Tratado de Direito 
Comerciai”, Freitas Bastos, Rio de 
Janeiro, 4

a
 ed., seg. parte, p. 71), E esse 

mesmo autor já anteriormente deixara 
assente: “(...) opera-se a tradição 
desde que a mercadoria seja recebida 
pelo agente ou comissário db 
comprador, ou seja entregue ao 
transportador, que assume o caráter de 
agente do comprador” (ob. cit. p, 66), 

Indaga-se então: será que dá leitura 
do disposto no artigo 123 do CTN, não 
emerge que as convenções particulares 
referidas são aquelas, e tão somente 
aquelas, que cuidam de transferir a 
obrigação tributária do sujeito passivo 
à outros? 

No caso específico seria então pres-
suposto da existência da convenção 



 

particular, que o sujeito passivo, 
definido cm lei, fosse parte do contrato 
de transporte, enquanto ela (convenção 
particular) tivesse por finalidade buscar 
o deslocamento da liquidação da 
obrigação principal a terceiro, no lugar 
do devedor natural e legal. 

Aliomar Baleeiro, cuidando da ma-
ioria, assim se expressa: 

“Ninguém se escusa às suas 
prestações decorrentes de obrigação 
tributária, indicando pacto celebrado 
para substituir-se por outrem” (in 
“Direito Tributário Brasileiro”, 9

a
 

ed., p, 425). 
Assim, fica fácil concluir que nos 

casos de incidência do ICMS nas 
vendas sob cláusula FOB, inexiste 
convenção particular ou ajuste entre as 
partes para liberar o vendedor da 
condição de sujeito passivo legal, na 
parte que lhe é própria, por outro que 
queira assumir a sua condição, tal 
como observado por Baleeiro, quando 
registra: 

“...o encargo de prestar por ele o que 
a lei lhe impôs” (ob. cit). 
Ou melhor, o pacto existente se dá 

entre o comprador e o transportador, 
sendo estranho o vendedor, 
exatamente cm decorrência da cláusula 
FOB. 

A certeza da inexistência da 
convenção apontada no v. acórdão 
tratado, emerge, sem pressão, já que 
ausente a razão para fazê-la, uma vez 
que o vendedor, sendo alheio ao 
transporte, nada lema pagar a esse 
título, quer ao transportador, quer ao 
tomador do serviço. Faltaria assim 
interesse quanto à substituição 
tributária em relação à obrigação 
tributária, segundo ajuste particular, no 
tocante ao pagamento do ICMS. Pode-
riam ser partes na convenção 
particular/ relativamente ao pagamento 
do ICMS, tão-só os envolvidos com a 

prestação dos serviços de transporte, 
que anteriormente estava sujeita à 
competência da União, hoje 
pertencente aos Estados, por força da 
Constituição Federal de 1988. 

Ademais, ainda que assim não fos-
se, violado estaria o disposto no artigo 
110 do CTN, ao fixar que a lei tributá-
ria não pode alterar a definição, o con-
teúdo e o alcance de institutos, concei-
tos e formas de direito privado utiliza-
dos, expressa ou implicitamente, pela 
Constituição Federal, pelas Constitui-
ções dos Estados, ou pelas Leis Orgâni-
cas do Distrito Federal ou dos Municí-
pios, para definir ou limitar competên-
cias tributárias. 

A venda e compra interestadual se 
dá quando as partes, vendedor e 
comprador, estão estabelecidas em 
Estados diferentes, sendo, certo que o 
vendedor ao comprador endereça os 
produtos negociados. Frise-se, a 
cláusula FOB está presente quando o 
vendedor tem a obrigação de colocar a 
mercadoria a bordo do veículo 
contratado pelo comprador e, por 
aquela, responder até a saída do seu 
estabelecimento, momento em que, en-
tão, completa-se a operação, verifican- 
do-se a tradição. 

Ademais, não se pode negar que 
pode haver operação interestadual sem 
que a mercadoria saia do Estado vende-
dor. Isto se dá quando haja depósito em 
armazém geral do Estado do alienante 
por conta e ordem do comprador. A 
Constituição, de resto, qualifica como 
interestadual a operação na qual o des-
tinatário esteja instalado em outro Esta-
do. Ou seja, não há, para ser interesta-
dual a operação, necessidade da merca-
doria transpor as divisas geográficas. 

Prova este fato o disposto no artigo 
441 do RICMS/SP, decorrente do Con-
vênio de í 5/12/70 (Sinief). 



 

Os institutos, como tais, não podem 
ser alterados. 

Por outro lado, a transformação do 
contribuinte em responsável solidário, 
só pode ocorrer nas situações previstas 
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em íei ordinária, de acordo com o 
comando do CTN. 

Considerando que a partir da entre-
ga da mercadoria ao transportador peio 
vendedor, por ordem e risco do 
comprador, encerrada se apresenta a 
operação relativa à circulação de 
mercadoria que dá nascimento à 
obrigação tributária interestadual, por 
negócio fechado entre contribuintes 
estabelecidos em Estados diferentes, 
resta evidente que não há como 
defender o entendimento pelo qual 
ocorre responsabilidade por solida-
riedade. 

A uma, porque se prevalecer o en-
tendimento de que a operação seria es-
tadual (por desvio), o imposto devido 
seria próprio, isto é, de quem pratica a 
nova operação. A duas porque, caso ve-
rificada a responsabilidade solidária, 
esta seria do transportador eis que teria 
agido por conta própria, ou, então, por 
ordem do comprador. Hm ambas as hi-
pótese, ligados, por interesses comuns, 
o transportador e o comprador. 

Tão verdadeira é a afirmação, que é 
a própria Lei Paulista do ICMS que es-
tabelece a solidariedade e responsabili-
dade, ao fixar, segundo o seu artigo 9

o
, 

inciso II, “d”, como sendo do transpor-
tador, sem que seja preciso passar pela 
aparência de direito e boa-fé. 

Com respeito ao entendimento do 
emprego da boa-fé, deve ser trazido à 
colação, inclusive, decisão do próprio i. 
Min. Ari Pargendler, quando do julga-
mento do AG n. Í73.817/RJ (inDJUQ6/ 
04/98). 

O v. Acórdão comentado, tratando 
dos contratos firmados sob cláusula 
FOB, não vê diferença entre as ações 
remeter e entregar, quando é certo que 
o contribuinte alienante pode remeter 
para entregar.; mas pode entregar sem 
remeter. Quando o vendedor contrata 
sob cláusula C&F (custo e frete) resta 
evidente que assume os custos do 
transporte até entrega no destino 
constante do documento fiscal, com 

conseqüências diversas. 
Consta do v. Acórdão, que o vende-

dor deve responder pela diferença de 
alíquota do imposto incidente sobre a 
operação interestadual, uma vez não 
provada a sua entrada no território do 
Estado destinatário, onde encontra-se 
estabelecido o comprador. Argumenta, 
ainda, com solidariedade. 

Passando ao campo da 
responsabilidade no direito civil, já que 
tudo tem início em um contrato de 
venda e compra firmado sem obrigação 
de remessa da mercadoria, do vendedor 
ao comprador de outro Estado da 
Federação, restando improvada a 
entrada nesse novo território o objeto, 
resta examinar se aquela se 
fundamentaria na culpa. 

É que, via de regra, a responsabili-
dade tem por causa a culpa (Código 
Civil, art, 159). Bastam ainda, os 
dispositivos constantes dos arts. 1.056 
e 1.057, 
o primeiro fixando a responsabilidade 
do devedor quando não cumprida ou só 
parcialmente cumprida se apresenta a 
obrigação. 

Já o artigo 1.057 estabelece que nos 
contratos unilaterais pode haver culpa 
e dolo, enquanto que, nos bilaterais, 
fica suposta a dulpa. 

Estabelecida a culpa como elemen-
to necessário para fixar a 
responsabilidade, sendo certo que a 
entrega da carga no portão da fábrica, 
nas vendas sob cláusula FOB, põe fim 
ao contrato, como justificar a 
atribuição ao vendedor de desvio 
praticado peio comprador e/ou 
transportador? 

Nem se alegue ainda que a respon-
sabilidade tributária teria conotação 
própria, pois inexiste, segundo a 
melhor doutrina, responsabilidade sem 
que haja vinculação entre as partes e o 
fato gerador. Ademais, ainda que assim 
não fosse, resta evidente a vinculação 
com o evento novo, outro fato gerador 
- desvio que poderá decorrer de venda 
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sem nota de doação, de permuta, ou 
outro qualquer negócio. Assim novas 
são as partes, sem qualquer 
interferência do vendedor primeiro 
eleito no v. Acórdão como 
responsável. 

Não há relação de causa e efeito en- 
tre os fatos, não se justificando por 
isso, data venia, a conclusão do voto 
vencedor do referido acórdão. 
Tão verdadeira é a afirmação, que a 
própria lei paulista, cuidou, repita-se, 
de fixar em seu artigo 9

o
 (Lei 6.374/89) 

que solidariedade, em tais casos seria 
do transportador e comprador. 
Em Conclusão 

As respostas às indagações inicial-
mente feitas, após tudo o que foi dito, 
podem assim ser postas: 

I )  estabelece que o vendedor deve 
vmregar, sem precisar remeter, não res-
pondendo por qualquer custo e risco 
após a mercadoria deixar o recinto de 
suas fábricas ou depósitos; 

I I )  a fixação do acordo de 
vontade, o objeto, e o preço; 

I I I )  negar eficácia a acordos 
quanto a escolha do sujeito passivo da 
obrigação tributária, alterando o fato 
gerador, estabelecido por lei ordinária, 
o qual, entretanto, não pode dizer 
respeito a fatos e atos acontecidos após 
a sua ocorrência; 

I V )  a compra e venda interestadual 
se dá quando comprador e vendedor es-
-tão estabelecidos em Estados 
diferentes da Federação, com 
endereçamento deste àquele, o qual, 
inclusive, se obriga a retirar a 
mercadoria do Estado vendedor por sua 
conta e risco. A falta de entrada no 
Estado destinatário resulta em outra 
operação relativa à circulação de 
mercadorias, sujeita a outra incidência, 
com envolvimento possível, inclusive, 
do transportador; 

V )  como fixado na colocação 
anterior, o novo negócio firmado, em 
que é parte quem recebeu a mercadoria 
com nota fiscal emitida contra o 

comprador. Este que mandou ou 
permitiu a entrega da mercadoria a 
estabelecimento não inicialmente 
eleito, e o transportador, que a entregou 
em local diverso do constante na nota 
fiscal e a pessoa diversa; 

V I )  é total, na exata medida em 
que este é um princípio consagrado no 
direito brasileiro, assim como 
consagrada se apresenta a aparência de 
direito, não podendo haver 
responsabilidade sem culpa ou dolo, 
este a ser demonstrado por quem o 
alega de forma indiscutível; 

V I I )  está em que segundo 
os institutos de direito civil e comercial, 
inclusive junto ao comércio 
internacional, é vedado ao intérprete 
desconhecer ou ignorar os conceitos, 
alcance e conseqüências das cláusulas 
C&F; CIF e FOB, sob pena de violação 
ao disposto no artigo 110 do CTN. 
Assim, dependendo das condições 
firmadas quando da venda e compra, na 
cláusula FOB há entrega sem remessa; 

V I I I )  no caso, faz nascer 
uma nova operação relativa à 
circulação de mercadorias, onde resta 
excluído o vendedor da primeira venda, 
ficando vinculados o comprador inicial, 
o transportador e o recebedor (segunda 
operação) da mercadoria; 

I X )  não é possível segundo o 
fixado nos artigos 159 e 1058 e 
seguintes do Código Civil. 

São estas as considerações que nos 
incomodam e afligem desde o conheci-
mento do julgado apontado, as quais 
poderão - e deverão - ser objeto de no-
vas meditações, inclusive críticas, para 
o seu aperfeiçoamento. 


