
MEMORANDO 

 
 

ICMS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/15 – OPERAÇÕES 

INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL 

 

Prezados Clientes,  

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 17 de abril último, a Emenda 
Constitucional nº 87/15, que alterou o artigo 155, §2º, incisos VII e VIII da 
Constituição Federal, os quais tratavam do recolhimento do ICMS nas 
operações interestaduais com bens e serviços destinados a consumidor final. 

A nova redação dos referidos incisos determina que nas operações 
interestaduais com destino a consumidor final, não contribuinte do imposto, 
deverá ser recolhida a alíquota interestadual, bem como o diferencial de 
alíquota (correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado onde o 
destinatário se localiza e a alíquota interestadual já recolhida ao Estado do 
remetente).  

No tocante à responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota do 
imposto, tal recolhimento caberá ao (i) destinatário - quando este for 
contribuinte do ICMS; ou ao (ii) remetente - quando o destinatário não for 
contribuinte do imposto. 

Além disso, a Emenda Constitucional em questão acrescentou o artigo 99 no 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê uma 
alteração gradual na repartição do diferencial de alíquota entre os Estados de 
destino e de origem, de modo que este último venha a receber integralmente o 
ICMS recolhido nas operações.  

Com relação à produção de efeitos, ressaltamos que o inciso I do artigo 99 do 
ADCT, acrescentado pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 87/15, 
estabeleceu previsão de repartição de imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual já para o ano de 2015. Entretanto, 
considerando que em muitos casos a novel sistemática poderá implicar em 
aumento da carga tributária, parece-nos que eventual regulamentação das 
disposições da Emenda Constitucional em comento deveria respeitar os 
princípios da anterioridade e da irretroatividade, vale dizer, prevendo o 
impacto fiscal a partir do ano de 2016. Contudo, qualquer alegação de 
inconstitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário.  

Sendo o que nos cumpria informar para o momento, permanecemos à 
disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 
T.: +55 (11) 3568-3168 
F.: +55 (11) 3568-3180 
Brasil 
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Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião 
legal para negócios específicos. 


