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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo 
investigar o alcance e as limitações da norma 
prescrita no artigo 606 do RICMS/00, quando há 
reclassificações que alteram a Nomenclaturas 
Comum do Mercosul (NCM) e o Sistema Har-
monizado (SH), aplicando-se, por conseguinte, 
as normas contidas no Convênio ICMS 117/96. 
Estabelecidas as premissas necessárias, será 
demonstrado que as reclassificações, os agru-
pamentos e os desdobramentos de códigos da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema 
Harmonizado (NBM-SH) não implicam mudan-
ças quanto ao tratamento tributário dispensado 
pelos Convênios.
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ABSTRACT: The purpose of this article is to inves-
tigate the scope and limitations of the standard 
prescribed in article 606, of the RICMS/00, when 
there are reclassifications that alter the Common 
Mercosur Nomenclatures (NCM) and the Harmo-
nized System (SH), therefore applying the rules 
contained in ICMS Agreement 117/96. Having 
established the necessary premises, it will be 
demonstrated that the reclassifications, group-
ings and developments of codes of the Brazilian 
Merchandise Nomenclature/Harmonized System 
(NBM-SH) do not imply changes in the tax treat-
ment provided by the Agreements.
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1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a carga fiscal e tributária do Brasil é muito pesada e onerosa para os em-
presários que mantêm suas instalações no país.

Além disso, a alta carga tributária consome parcela considerável das receitas das em-
presas, o que pode impactar negativamente no valor de venda dos produtos e dos serviços 
oferecidos e na lucratividade do negócio.

Diante desse contexto, existe uma busca constante em diminuir esse custo e obter 
vantagens ao contribuinte, a fim de que possam ser cumpridas as obrigações principais 
e acessórias.

Nesse caminho, a Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2º, XII, g, traz o esclare-
cimento de que cumpre à lei complementar “regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão conce-
didos e revogados”.

Ante essa busca constante de desenvolvimento do país, foram atribuídos à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para viabilizarem a concessão 
de benefícios fiscais que possam representar diminuição de “custo” para os empresários.

Entre tantas alternativas, uma delas é o aproveitamento de incentivos fiscais que são 
oferecidos pelos governos municipais, estaduais e federais, dos quais muitas empresas 
não possuem conhecimento.

Importante destacar, ainda, que os incentivos fiscais estão disciplinados entre aqueles 
atinentes ao ICMS, cujo espeque é demarcado em sua essência pelo Princípio da Fede-
ração.

Ocorre que, para que os produtos estimulados sejam individualizados, existe uma 
classificação para tais produtos, nominados de Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM) e suas descrições.

Saliente-se que para que seja facilitado o comércio internacional, é de extrema impor-
tância a classificação das mercadorias, fazendo-se prudente compreender a vinculação 
entre as classificações da NCM e o Sistema Harmonizado (SH).
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Além disso, forçoso se faz analisar o artigo 111 do Código Tributário Nacional, bem 
como, no caso do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a apli-
cação do Convênio ICMS 117/96.

Por fim, ainda destacaremos o entendimento incorporado ao RICMS/SP pelo seu ar-
tigo 606, o qual traz em seu bojo que as reclassificações, os agrupamentos e os desdo-
bramentos de códigos da NBM/SH não implicam mudanças no tratamento tributário 
dispensado pela legislação.

Portanto, o grande cerne da questão diz respeito à reclassificação, ao agrupamento e 
aos desdobramentos das NBM/SH, na medida em que o tema é de grande controvérsia e 
falta segurança jurídica ao contribuinte, uma vez que a tabela TIPI é atualizada periodi-
camente, o que não ocorre no caso da atualização de dispositivos códigos NCM que ficam 
desatualizados. E é sobre essa temática que abordaremos neste artigo.

2. INCENTIVOS FISCAIS

2.1. Considerações preliminares

Inicialmente, importante destacar que a Constituição Federal de 1988 consagra em 
seu artigo 1º o princípio federativo, o qual dispõe que o Brasil é uma “República Federa-
tiva, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”.

Referido princípio, deve ser considerado como uma verdadeira cláusula pétrea em 
nosso sistema, na medida em que assegura aos Estados-membros ampla autonomia ad-
ministrativa, executiva e legislativa, dentro dos limites constitucionalmente estabele-
cidos.

Importante ressaltar, ainda, que para que seja alcançada a autonomia político-admi-
nistrativa, de rigor se faz a autonomia financeira, à qual se fundamenta a competência tri-
butária e a repartição constitucional das receitas tributárias.

Nesse viés, os tributos exercem funções que os diferenciam de acordo com sua natu-
reza fiscal, extrafiscal ou parafiscal.

Neste trabalho, adotaremos como premissa os tributos extrafiscais, que têm como 
função precípua a regulação de condutas, entre os quais também se enquadram os bene-
fícios fiscais e os incentivos fiscais.

Os benefícios fiscais atingem a receita pública do Estado, na medida em que, ao con-
cedê-los, o ente público abre exceções que beneficiam algumas categorias de contri-
buintes.

De rigor se faz lembrar, ainda, que a competência dos entes federativos para con-
cessão de benefícios fiscais decorre da mesma competência outorgada pela Constituição 
para instituição de tributos.

Assim, os benefícios fiscais são concedidos pelas pessoas políticas que possuem com-
petência para instituir os tributos, estando esses contidos no campo da extrafiscalidade, 
na medida em que não têm pressuposto fomentar o inchaço dos cofres públicos e ainda 
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representam um mecanismo da ordem de criar empregos e até mesmo o desenvolvimento 
econômico.

2.2. Exigências para a concessão de benefícios fiscais

Para a concessão dos benefícios e estímulos fiscais, que são concedidos para deso-
nerar obrigações a título desse imposto estadual, diante do caráter nacional do ICMS, 
esses dependem de situação especial, ou seja, de procedimentos que não apenas a von-
tade unilateral do Estado-membro em concedê-los.

Por conseguinte, a Constituição Federal, em seu artigo 155, XII, g, nos traz a redação 
de que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados 
e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revo-
gados em sede de ICMS.

Nessa toada, vale dizer que todo e qualquer benefício fiscal para ser concedido deverá 
respeitar o procedimento do convênio, que, nos termos da Lei Complementar 24/75, é o 
veículo apto a tratar de tais desonerações tributárias.

No tocante aos convênios, esses somente serão celebrados em reuniões realizadas no 
âmbito do CONFAZ para as quais tenham sido convocados representantes de todos os 
Estados e do Distrito Federal, sob a presidência, nos termos da dita Lei Complementar, 
de representantes do governo federal.

Ainda, relevante destacar que nas palavras do Ilustre Professor Klaus Eduardo Ro-
drigues Marques1, “o benefício fiscal não precisa ser extensivo a todos os Estados da Fe-
deração, podendo restringir-se a um ou alguns entes tributantes, nos termos do § 3º do 
art. 2º da Lei Complementar n. 24/75”2.

Isso posto, quando da aprovação de um convênio, os Estados-membros serão 
obrigados a ratificá-los, mesmo que não tenham presenciado a respectiva reunião do 
CONFAZ.

Uma vez ratificados os convênios, inclusive nos casos em que o Estado não pre-
senciou a reunião do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária – mas seu 
Executivo o homologou tacitamente, estarão todas as Unidades da Federação vincu-
ladas a ele.

1. MARQUES, Klaus Eduardo Rodrigues. A guerra fiscal do ICMS: uma análise crítica sobre as glosas 
de crédito. São Paulo: MP ed., 2010. p. 107.

2. “Art. 2º Os convênios a que alude o art. 1º serão celebrados em reuniões para as quais tenham 
sido convocados os representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência 
de representantes do Governo federal.

 (...)

 § 3º Dentro de 10 (dez) dias, contados da data final da reunião a que se refere este artigo, a re-
solução nela anotada será publicada no Diário Oficial da União.”
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Por fim, importante destacar que a dicção do artigo 8º da Lei Complementar 24/75 
traz a questão da nulidade do ato, conforme exposto:

“Art. 8º A inobservância dos dispositivos desta lei acarretará, cumulativamente:

I – a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento rece-
bedor da mercadoria;

II – a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que 
conceda remissão do débito correspondente.”

Assim, diante da clareza da lei, não se observando os procedimentos exigidos pela lei, 
o ato concessor do crédito fiscal será dado como nulo. Da mesma forma, também será 
considerado nulo caso o crédito fiscal seja tomado por um estabelecimento que receber 
mercadoria oriunda de contribuinte que tenha benefício fiscal obtido fora do escopo do 
disposto na lei.

2.3. Incentivos fiscais provenientes do ICMS

Conforme disposição contida no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição 
Federal, é de responsabilidade do Estado e do Distrito Federal, através de lei comple-
mentar, regular a forma como incentivos e benefícios fiscais do ICMS serão concedidos 
ou revogados.

Diante disso, os Estados poderão conceder benefícios fiscais apenas pela aprovação 
do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), sendo que ocorrerá através de 
Convênio acordado junto ao Estado solicitante do benefício.

Os incentivos fiscais são um instrumento estatal que apresenta um benefício próprio, 
com o intuito de que sejam atraídas novas empresas para a região correspondente, além 
de fomentar o seu crescimento.

Para as empresas, esses incentivos fiscais são de extrema importância, na medida em 
que reduzem os custos e por conseguinte promovem o desenvolvimento da empresa, 
além de também acarretar a redução nos preços dos produtos ou serviços providos, sendo 
benéfico aos consumidores.

Vale destacar, ainda, que esses incentivos podem interferir na geração de novos em-
pregos, uma vez que no caso de a empresa usufruir de tal benefício e por motivos alheios 
o Estado cancelar essa vantagem, as empresas buscarão regiões que apresentam mais be-
nefícios para sua mudança de localidade ou poderão até mesmo ser provocadas demis-
sões como forma de redução dos custos acarretando no aumentando do desemprego.

Diante do exposto, no caso de o Estado prover incentivo fiscal no qual ocasione eli-
minação ou extinção do ICMS sem a aprovação do CONFAZ, bem como a ratificação do 
convênio, esse poderá ser considerado inválido e inconstitucional.
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2.4. Formas de incentivo

Nesse ponto, merecem destaque as espécies de benefício, quais sejam, as isenções, 
as anistias, os diferimentos, as reduções de alíquota e de base de cálculo, além do crédito 
presumido.

Dessa forma, analisaremos em breves comentários as principais subespécies de be-
nefícios e incentivos fiscais com o objetivo de trazer tão somente suas principais carac-
terísticas.

2.4.1. Isenções

A isenção, em suma, consiste na dispensa legal do pagamento do tributo devido.
O Nobre Professo Paulo de Barros Carvalho3 classifica as isenções como “regras de 

estrutura, que intrometem modificações no âmbito da regra-matriz de incidência tribu-
tária, esta sim, norma de conduta”.

E ainda diz o nobre jurista que “a regra de isenção investe contra um ou mais dos cri-
térios da norma-padrão de incidência, mutilando-os, parcialmente. (...) O que o preceito 
de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do critério do antecedente ou 
do consequente.”

Assim, concluímos que nos casos de isenção, independentemente da definição dada 
a ela, consideramos uma desoneração tributária, visando ao desenvolvimento de deter-
minado setor estatal.

2.4.2. Redução de alíquota e redução de base de cálculo

No tocante ao benefício da redução de alíquota, busca-se diminuir o percentual apli-
cável sobre a base de cálculo para determinado seguimento de contribuintes ou produtos.

Por sua vez, no caso da redução da base de cálculo, restringe-se o aspecto quantitativo 
da regra-matriz de incidência tributária, atingindo-se a base mensurável e não a alíquota.

2.4.3. Diferimento

Nas palavras do Professor Klaus Eduardo Rodrigues Marques4, “diferir vem do latim 
difere, significando demorar, dilatar, adiar (transferir para outro dia), demorar (fazer 
parar, fazer esperar). Etimologicamente, pois, diferimento significa adiamento, procras-
tinação.”

3. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019.p. 580-581.

4. MARQUES, Klaus Eduardo Rodrigues. A guerra fiscal do ICMS: uma análise crítica sobre as glosas 
de crédito. São Paulo: MP ed., 2010. p. 121.
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Contudo, no campo do direito o diferimento está conceituado em diversas acepções, 
como sendo espécie de isenção, ora sendo hipótese de não incidência ou, ainda, autên-
tica substituição tributária.

Assim, concluímos ser o diferimento um típico caso de isenção, na medida em que a 
norma de estrutura é mutilada no seu aspecto da regra-matriz de incidência tributária, 
ou seja, o diferimento seria um benefício fiscal, tendo por sua finalidade o incremento do 
desenvolvimento econômico e social de um determinado ente ou determinada região.

2.4.4. Anistia

A anistia está disposta no artigo 175 do Código Tributário Nacional5 como sendo uma 
das causas de exclusão do crédito tributário.

Assim, podemos observar que a anistia nada mais é do que um perdão às infrações 
praticadas pelo sujeito passivo, ao passo que sendo uma espécie de desoneração, objeti-
va-se o desenvolvimento do Estado, estando inserida no rol dos benefícios fiscais.

2.4.5. Crédito presumido ou crédito outorgado

Referidos créditos, presumido e outorgado, são desonerações tributárias que operam 
por meio de concessão, do ente competente, no que tange a um crédito fictício maior do 
que aquele a que o sujeito passivo faz jus.

Assim, são concedidos créditos para o contribuinte, que se beneficia de um crédito 
superior ao incidente na operação anterior, ao passo que a diferença entre débitos, cré-
ditos e imposto a recolher sejam diminuídos no ato de seu recolhimento.

3. GUERRA FISCAL

Como toda guerra, os confrontos se iniciam por conflitos, sejam eles financeiros, 
sejam ideológicos, sejam geográficos.

No Brasil, a chamada Guerra Fiscal é um fenômeno que vem se agravando após a 
Constituição de 1988, em decorrência de terem ocorrido alterações consideráveis no sis-
tema de arrecadação, tendo, por consequência, aumentado o percentual de participação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Município.

Por outro lado, no tocante à repartição de receitas, não houve alterações, manten-
do-se a distribuição de competências exclusivas nessa matéria.

5. “Art. 175. Excluem o crédito tributário:

 I – a isenção;

 II – a anistia.”
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E por assim dizer, sua definição pode ser conceituada como concessões de benefícios 
e incentivos fiscais relativos ao ICMS, com o intuito de atrair empresas para suas regiões, 
em que são oferecidas vantagens pelos Estados para as entidades, o que permite a redução 
do ônus tributário.

Assim, os Estados permaneceram com os impostos relativos à circulação de merca-
dorias, tendo recebido, ainda, serviços específicos de comunicação e transporte interes-
tadual e intermunicipal, ao passo que os Municípios ficaram com a prestação dos demais 
serviços – ISS.

Em consequência disso, a União se viu enfraquecida ante a competência estabelecida 
aos Estados e aos Municípios no sentido de instituir tributos incidentes sobre os serviços 
e mercadorias, que são as situações que mais movimentam a economia.

Ocorre que, a partir da década de 1990, a União houve por bem adotar uma feição cen-
tralizadora, passando a investir vigorosamente na criação de tributos, os quais sua arreca-
dação não se submetia à repartição de receitas provenientes do Estado e dos Municípios.

Dessa forma, houve um fortalecimento da União, tendo os Estados e os Municípios 
deixado de assimilar valores que seriam oriundos de tributos cuja arrecadação é de re-
partição obrigatória.

Consequentemente, os Estados e os Municípios ficaram privados de recursos e pas-
saram a apelar para o que é chamado atualmente de Guerra Fiscal.

Além desse fator, outra questão que têm grande relevância para o início dos conflitos 
entre os entes públicos é a diferença de desenvolvimento entre eles, na medida em que a 
República Federativa do Brasil possui Estados muito à frente dos demais na questão de 
aspectos econômicos e sociais.

Portanto, Guerra Fiscal6 é, na acepção utilizada pela ciência do direito, uma compe-
tição entre pessoas políticas com o fim de atrair aos seus territórios novos investimentos 
privados. Como principal artifício dessa verdadeira disputa tributária entre unidades fe-
deradas, os Estados utilizavam-se de isenções, benefícios e incentivos fiscais para deso-
nerar contribuintes e, com isso, garantir o seu desenvolvimento econômico.

Diante disso, para que os Estados possam atrair investimentos para seus territórios, 
surgem os benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados, sem até mesmo 
estarem previstos em Convênio, através de edição de leis ou atos infralegais, indo na con-
tramão do que dispõe a Lei Complementar 24/75.

E nessa busca desenfreada de atrair investimentos aos Estados, esses outorgam incen-
tivos sem nenhum respeito ao procedimento contido na Constituição Federal e na Lei 

6. Ricardo Versano, analisando a figura da “guerra fiscal”, concluiu tratar-se de um conflito da Fe-
deração, em que se tem, como em toda disputa, ganhadores e perdedores: “O ente federado que 
ganha – quando de fato existe algum ganho – impõe, na maioria dos casos, uma perda a algum 
ou alguns dos demais, posto que a guerra raramente é um jogo de soma positiva. O federalismo, 
que é uma relação de cooperação entre as unidades de governo é abalado. Também a Federação 
– cara abolição – perde”. (Guerra Fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde. IPEA. Planejamento 
e Políticas Públicas, n. 15, jun. 1997. p. 6).
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Complementar 24/75, com a intenção de compactuar somente com seus investimentos 
e, assim, deixando os demais Estados de “mãos atadas”.

4. A VINCULAÇÃO ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES DA NOMENCLATURA COMUM DO 
MERCOSUL (NCM) E O SISTEMA HARMONIZADO (SH)

Inicialmente, a “Classificação” é uma operação mental que consiste em atribuir um 
significado a determinado objeto e distribuí-lo em classes de acordo com as caracterís-
ticas percebidas7.

Para Paulo de Barros Carvalho8, “conhecer” significa saber fazer proposições sobre 
o objeto, de modo a construir enunciados descritivos com a intervenção de linguagem. 
Quanto maior for o conhecimento do intérprete maior será a sua liberdade de fazer as 
operações de seleção e de combinação e, consequentemente, de se comunicar.

Traz ainda, em seu artigo, que os diversos grupos de uma classificação recebem os 
nomes de “espécies” e de “gêneros”, sendo que gênero é o grupo mais extenso, que 
contém as espécies. “Diferença” é o atributo que distingue uma espécie de outra espécie 
e “diferença específica” é o conjunto das qualidades que se acrescentam ao gênero para 
determinação da espécie. E dessa forma conclui: “a espécie é o gênero mais a diferença 
específica (E = G + De)”9.

Atualmente, no Brasil, a classificação jurídica de mercadorias é pautada na Nomen-
clatura Comum do Mercosul – NCM, que tem por base o Sistema Harmonizado de Desig-
nação e Codificação de Mercadorias – SH, estando, dessa forma, subdivididos em seções, 
capítulos, posição, subposição de primeiro nível, subposição de segundo nível, item e 
subitem.

4.1. Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – SH

O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – SH, se 
traduz no método de maior amparo para a classificação de mercadorias no mundo. Se-
gundo a Organização Mundial das Alfândegas (OMA)10, o SH é utilizado em mais de 200 

7. ASSIS JÚNIOR, Milton Carmo de. Classificação fiscal de mercadorias – NCM/SH: seus reflexos no 
direito tributário – São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 29.

8. CARVALHO, Paulo de Barros. IPI – Comentários sobre as regras de interpretação da tabela NBM/
SH (TIPI/TAB). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 12, 1996. p. 42.

9. CARVALHO, Paulo de Barros. IPI – Comentários sobre as regras de interpretação da tabela NBM/
SH (TIPI/TAB). Revista Dialética de Direito Tributário, v. 12. São Paulo: Dialética, 1996. p. 54.

10. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS ALFÂNDEGAS (World Customs Organization/Organisation 
Mondiale des DOuanes. Bruxelas, Bélgica. Disponível em: [www.wcoomd.org] apud ASSIS JÚ-
NIOR, Milton Carmo de. Classificação fiscal de mercadorias – NCM/SH: seus reflexos no direito 
tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Pág. 108
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(duzentos) países e cobre maios de 98% (noventa e oito por cento) das operações de co-
mércio exterior.

Nesse passo, o SH é composto pela Nomenclatura em que são compreendidas as se-
ções, subdivididas em capítulos e subcapítulos, sendo esses desdobrados em posições e 
subposições, contendo, ainda, os respectivos códigos numéricos, notas de seção, de ca-
pítulo e de subposição, além das regras gerais para sua interpretação.

Importante ressaltar que esse sistema uniforme de classificação das mercadorias foi 
criado com a intenção de que fossem obtidas mais garantias para os controles aduaneiros 
e tributários nos países, visando (i) facilitar o comércio internacional através da des-
crição uniforme e codificação da mercadoria; (ii) instituir uma política de comparação e 
análise de estatísticas de valoração aduaneira; (iii) reduzir os encargos resultantes da ne-
cessidade de atribuir às mercadorias uma nova designação, uma nova classificação e um 
novo código sempre que, por força do comércio internacional, transitem de um sistema 
de classificação para outro, e facilitar a uniformização dos documentos comerciais, bem 
como a transmissão de dados; (iv) facilitar, ainda, os acordos internacionais acerca de tra-
tamento diferenciado de determinado grupo de mercadorias; (v) facilitar a identificação 
da carga tributária e de tarifas no comércio exterior; (vi) possibilitar a criação de uma no-
menclatura tarifária e estatística unificada, suscetível de ser utilizada pelos diversos in-
tervenientes no comércio internacional.

Com isso, foi efetuado um Tratado, em que os Estados que o aderissem teriam certas 
obrigações, assim, os países que assinaram foram obrigados a unificar as nomenclaturas 
pautal e de estatísticas, utilizando-se a estrutura do Sistema Harmonizado.

Por sua vez, o Professor Paulo de Barros Carvalho11 defende que o Sistema Harmoni-
zado tem o objetivo de oferecer um panorama genérico dos produtos, para uniformizar 
os critérios de comércio entre as nações, considerando a grande quantidade de países que 
aderiram à Convenção Internacional.

A par disso, vale dizer que os Estados-Membros devem promover a atualização de 
suas respectivas nomenclaturas pautal e estatística através do prazo estabelecido na Con-
venção. No Brasil, o responsável para realizar as atualizações das NCMs é o Secretário da 
Receita Federal do Brasil.

Assim, todas as alterações que forem efetuadas no SH, deverão ser traduzidas e incorpo-
radas no sistema normativo através de Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

4.2. Nomenclatura do Sistema Harmonizado

A Nomenclatura do Sistema Harmonizado compreende 21 seções de 97 capítulos, 
sendo uma tabela composta por gêneros de mercadorias que são identificadas através de 
uma descrição seguida de códigos de seis dígitos.

11. CARVALHO, Paulo de Barros. IPI – Comentários sobre as regras de interpretação da tabela NBM/
SH (TIPI/TAB). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 12, 1996. p. 58.
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Importante se faz destacar que a Nomenclatura foi criada para possibilitar que uma 
mercadoria fosse enquadrada em uma posição ou subposição de maneira inequívoca, de-
vendo ser observado uma hierarquia para sua classificação.

Portanto, a Nomenclatura do Sistema Harmonizado é um conjunto de posições e sub-
posições, que, em conjunto com os demais enunciados que compõem o SH, facilitam a 
classificação sistemática e uniforme das mercadorias.

4.3. Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH

Essas Notas Explicativas objetivam uma literatura técnica ou um repertório legal, 
criado para a correta interpretação do conteúdo do Sistema Harmonizado – SH.

Assim, a NESH é “elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta inter-
pretação” do Sistema Harmonizado, em que pode ser verificada uma hierarquia de ordem 
material entre as normas.

Cesar Oliveira Dalston12 traz a redação de que a NESH deve ser considerada como 
a principal obra complementar para a correta interpretação do SH e alerta aos classifi-
cadores para evitarem a busca de informações, definições e esclarecimentos em outras 
fontes, como normas específicas pertinentes ao caso concreto analisado. Somente no 
caso em que a NESH não trouxe esclarecimentos sobre determinado produto, o classi-
ficador estaria habilitado a buscar, com cautela, conhecimentos oriundos da legislação 
específica de outras áreas.

Portanto, uma vez que a NESH traz um vasto repertório próprio a fim de classificar as 
mercadorias do Sistema Harmonizado, deverá ser prestigiada em comparação aos demais 
enunciados prescritivos que classificam as mercadorias.

4.4. Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM

Em 26 de março de 1991, seguindo uma tendência mundial, Brasil, Argentina, Para-
guai e Uruguai, houveram por bem firmar um Tratado para a constituição do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul).

No Brasil, o Congresso Nacional aprovou a adesão pelo Decreto Legislativo 197, de 
25 e setembro de 1991, ao passo que posteriormente foi ratificado pelo Presidente da Re-
pública através do Decreto 350, de 21 de novembro de 1991.

Nos dias atuais, o Mercosul é formado por cinco membros plenos: Argentina, Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela; e sete países associados: Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, Peru e Suriname13.

12. DALSTON, Cesar Olivier. Classificando mercadorias: uma abordagem didática da ciência da 
classificação de mercadorias. São Paulo: Aduaneiras, 2005. p. 255.

13. [www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul].
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Importante ressaltar que para que sejam admitidos novos países, necessário se faz 
a assinatura de instrumentos bilaterais, produzindo-se, ainda, um cronograma para a 
criação de uma zona livre de comércio.

Diante disso, com a criação da zona livre de comércio, foram retiradas as barreiras 
alfandegárias entre os países signatários do Tratado, a fim de que não fossem cobrados 
impostos, taxas e “outros gravames internos”, ou seja, houve uma facilitação entre esses 
países.

O Brasil utilizou a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM/SH) decorrente das 
Resoluções do Comitê Brasileiro de Nomenclatura (CBN) até dezembro de 1994, sendo 
que após essa data foi substituída pela Nomenclatura Comum do Mercosul, através do 
Decreto 1.343, de 23 de dezembro de 1994.

Assim, a NCM é um desdobramento da Nomenclatura do SH utilizada para a classifi-
cação de mercadorias a um nível mais detalhado.

Nesse sentido, a estrutura do código numérico do Sistema Harmonizado compõe-se 
de posições e subposições. A posição é identificada através do código de quatro dígitos, 
cujos dois primeiros dígitos indicam o capítulo em que se situa a posição, enquanto os 
dois últimos a ordem da posição dentro do capítulo14.

Portanto, o fundamento de validade da NCM está amparado pelo SH.
É de se destacar, por fim, que durante o processo de enunciação, dois ou mais itens e 

subitens devem ser comparados em relação a sua especificidade dentro do mesmo nível 
hierárquico, para que seja aplicada a correta norma construída a partir da NCM/SH.

5. RECLASSIFICAÇÕES, AGRUPAMENTOS E DESDOBRAMENTOS DE CÓDIGOS DA 
NOMENCLATURA BRASILEIRA DE MERCADORIAS – SISTEMA HARMONIZADO 
– NBM/SH

Destacamos neste tópico que o artigo 111 do Código Tributário Nacional traz em seu 
bojo que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente em determinadas si-
tuações:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II – outorga de isenção;

III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

14. ASSIS JÚNIOR, Milton Carmo de. Classificação fiscal de mercadorias – NCM/SH: seus reflexos no 
direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 156.
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Dessa forma, entendemos que os casos em que houver outorga de isenção levam ao 
suposto entendimento de que nos casos em que o benefício ou incentivo fiscal seja o da 
isenção, não caberia interpretação nos casos de erro ou desatualização de NCM.

A par disso, em dezembro de 1996 foi publicado pelo Confaz (Conselho Nacional de 
Política Fazendária) o Convênio do ICMS 117/96.

Referido Convênio trata do entendimento relacionados a reclassificações, agrupa-
mentos e desdobramentos de códigos de mercadorias da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias/Sistema Harmonizado – NBM/SH relacionados em Convênios e Protocolos 
ICM/ICMS.

Assim, no tocante ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, foi adotada a 
regulamentação que rege os casos em que a NCM se encontra desatualizada, aplicando-se 
a disposição do Convênio ICMS 117/96, nos seguintes termos:

“Convênio ICMS n. 117/96

considerando que as alterações procedidas nos códigos da NBM/SH visam aprimorar a 
classificação das mercadorias;

considerando que os acordos visam atingir as mercadorias enquadradas nos códigos 
por ocasião da sua celebração;

considerando a necessidade de esclarecer o contribuinte, para que corretamente possa 
cumprir suas obrigações tributárias, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira

Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espí-
rito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins firmam entendimento no sentido de que as 
reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da Nomenclatura Bra-
sileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado – NBM/SH não implicam mudanças 
quanto ao tratamento tributário dispensado pelos Convênios e Protocolos ICM/ICMS 
em relação às mercadorias e bens classificadas nos referidos códigos.” (grifos nossos).

No mesmo sentido, o entendimento foi incorporado ao Regulamento do ICMS 
– RICMS/SP, através do artigo 606, conforme abaixo descrito:

“Art. 606 – As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da Nomen-
clatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH não implicam 
mudanças no tratamento tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens 
classificados nos correspondentes códigos (Convênio ICMS-117/96).”
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Na mesma linha de pensamento, quando da aprovação da Tabela de Incidência do Im-
posto de Produtos Industrializados – TIPI, aprovada através do Decreto 6.006, de 28 de 
dezembro de 2006, que dispôs em seu artigo 5º:

“Art. 5º. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a adequar a TIPI, sempre que 
não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas na NCM, 
pela Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, ao amparo do disposto no art. 2º, inciso 
III, alínea ‘c’, do Decreto n. 4.732, de 10 de junho de 2003.

Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação o disposto no art. 106, inciso I, da Lei 
n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.”

Consoante o dispositivo legal anteriormente destacado, podemos observar que a 
competência é da Receita Federal para adequar a TIPI em decorrência de alterações pro-
movidas pela Câmara de Comércio Exterior – CAMEX.

Sob outro aspecto, utilizando da analogia, tratando-se a NCM da Nomenclatura 
Comum do Mercosul, vez que exerce grande influência no comércio exterior, tem o 
condão de poder ratificar as publicações de alteração do NCM que foram negociadas 
com outros países.

Em suma, os dispositivos anteriormente elencados têm por objetivo garantir os di-
reitos dos sujeitos ativo e passivo e, principalmente, a segurança jurídica, uma vez que a 
TIPI vem sendo atualizada constantemente, seguindo as alterações promovidas na NCM.

Já no caso dos Convênios do ICMS, são mantidos em alguns dispositivos códigos de 
NCM desatualizados. Isso causa enorme insegurança jurídica para os contribuintes, na 
medida em que as mercadorias descritas em desacordo com a descrição estará na iminência 
de incorrer em risco de autuação, uma vez que pode estar aplicando a NCM incorreta.

Nos casos relacionados a essas dúvidas, a Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo (SEFAZ/SP) vem mantendo o entendimento quando consultada de que, conforme 
o artigo 606 do RICMS/2000, as reclassificações, os agrupamentos e os desdobramentos 
de código NCM não implicam mudanças no tratamento tributário dispensado pela legis-
lação de mercadorias e bens classificados nos correspondentes códigos.

Nesse sentido, são as consultas:

“Resposta à Consulta Tributária 20207/2019, de 22 de agosto de 2019.

Disponibilizado no site da SEFAZ em 14.11.2019

Ementa

ICMS – Redução de base de cálculo – Fluordeoxiglicose FDG – Alteração do código de 
classificação da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) pela Receita Federal 
do Brasil.
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I. A redução da base de cálculo do artigo 76 do Anexo II do RICMS/2000 é aplicável ao 
Fluordeoxiglicose – FDG, código NCM 2844.40.90, em virtude do disposto no artigo 
606 do RICMS/2000, e desde que obedecidos os demais dispositivos do mencionado 
artigo 76 do Anexo II.

(...)

4. Inicialmente, necessário esclarecer que os Anexos do RICMS/2000 têm natureza 
taxativa, comportando exclusivamente os produtos que discriminam e, quando for o 
caso, classificados nos respectivos códigos da NCM que indica (descrição e código da 
NCM). Sendo assim, para que uma mercadoria seja beneficiada pela redução de base 
de cálculo prevista em algum dos artigos do Anexo II do RICMS/2000, é necessário que 
ela esteja ali discriminada por sua descrição e código.

5. Feita essa consideração, transcrevemos o artigo 76 acrescentado ao Anexo II do 
RICMS/2000 por meio do Decreto 64.010/2018:

‘Artigo 76 (FLUORDEOXIGLICOSE-FDG) – Fica reduzida a base de cálculo do 
imposto incidente na operação interna com Fluordeoxiglicose-FDG, classificado no 
código 3006.30.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, de forma que a 
carga tributária corresponda ao percentual de 12% (doze por cento) (Convênio ICMS 
193/17).

§ 1º – A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada a que a operação 
esteja:

1 – amparada por isenção ou alíquota zero do Imposto de Importação;

2 – contemplada com a desoneração das contribuições para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

§ 2º – Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo à mercado-
ria beneficiada com a redução de base de cálculo prevista neste artigo.

§ 3º – Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS 193/17, de 15 de 
dezembro de 2017.’

6. Conforme o disposto no artigo transcrito acima, constata-se que as operações inter-
nas com o produto Fluordeoxiglicose-FDG, classificado no código 3006.30.29 da 
NCM, está amparado pela redução da base de cálculo de forma que a carga tributária 
corresponda ao percentual de 12%, uma vez respeitado o previsto nos §§ 1º ao 3º desse 
mesmo artigo.

7. Ocorre que, em virtude da reclassificação dessa mercadoria pela Receita Federal do 
Brasil, conforme exposto na Solução de Consulta COSIT n. 98.258, de 26 de julho de 
2017, ela passou a ser enquadrada no código 2844.40.90 da NCM. Em decorrência 
dessa reclassificação, o Convênio ICMS 193/2017 foi alterado para contemplar esse 
novo código por meio do Convênio 115/2019, que se encontra aguardando ratifica-
ção nacional (conforme constatado em 21/08/2019), o qual é reproduzido para maior 
clareza:



BARBO, Fernando Cesar. A abrangência e as limitações do artigo 606 do RICMS/00 nos decretos sobre benefício fiscal. 
Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 27. ano 5. p. 157-175. São Paulo: Ed. RT, nov.-dez./2020.

172 REVISTA DE DIREITO TRIBUTÁRIO CONTEMPORÂNEO 2020 • RDTC 27

‘Cláusula primeira Ficam alterados os dispositivos a seguir indicados do Convênio 
ICMS 193/17, de 15 de dezembro de 2017, que passam a vigorar com as seguintes 
redações:

I – o caput da cláusula primeira:

“Cláusula primeira Fica o Estado de São Paulo autorizado a reduzir a base de cálculo do 
ICMS nas operações internas com FLUORDEOXIGLICOSE – FDG – classificado no 
código 2844.40.90, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM – de tal forma que 
a carga tributária seja equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da operação.”;

II – a cláusula segunda:

“Cláusula segunda A fruição da redução na base de cálculo prevista neste convênio fica 
condicionada ao estabelecimento de isenção ou alíquota zero do Imposto de Importa-
ção ou do Imposto sobre Produtos Industrializados.”

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial 
da União de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do 
segundo mês subsequente ao da ratificação.’

8. Nesse ponto, cabe esclarecer que, conforme disposto no artigo 606 do RICMS/2000, 
as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NCM não implicam 
mudanças no tratamento tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens 
classificados nos correspondentes códigos.

9. Com base no exposto acima, o entendimento desse órgão consultivo é no sentido 
de que as operações internas com o produto Fluordeoxiglicose - FDG classificado no 
código 2844.40.90 da NCM, com base no aludido artigo 606 do RICMS/2000, ficarão 
com a base de cálculo do imposto reduzida de forma que a carga tributária corres-
ponda ao percentual de 12%, obedecidos os demais dispositivos do referido artigo 76 
do Anexo II do RICMS/2000.

10. Com esses esclarecimentos considera-se respondida a dúvida da Consulente.”

“Resposta à Consulta Tributária 14930/2017, de 07 de março de 2017.

Disponibilizado no site da SEFAZ em 08.03.2017.

Ementa

ICMS – Alíquota – Reenquadramento de código na NCM.

I. Nos termos do artigo 606 do RICMS/2000, as reclassificações, agrupamentos e des-
dobramentos de códigos da NCM não implicam mudanças no tratamento tributário 
dispensado pela legislação às mercadorias e bens classificados nos correspondentes 
códigos.

II. A reclassificação do código 6811.10.00 para o código 6811.81.00 da NCM não altera 
a aplicabilidade do inciso VIII e parágrafo 2º do artigo 54 do RICMS/2000, com a apli-
cação da alíquota de 12% nas operações internas envolvendo chapas onduladas de 
fibrocimento.
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Relato

(...)

6. O artigo 606 do RICMS/2000, por sua vez, cuidou para que não fosse necessário alte-
rar a legislação do ICMS quando um produto passasse a ter outra classificação fiscal, 
ao estabelecer que ‘as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH não implicam 
mudanças no tratamento tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens 
classificados nos correspondentes códigos’.

7. Assim, considerando o disposto no artigo 606 do RICMS/2000, devemos entender 
que a reclassificação do código 6811.10.00 para o código 6811.81.00 da NCM não 
altera a aplicabilidade do inciso VIII e parágrafo 2º do artigo 54 do RICMS/2000, ou 
seja, a aplicação da alíquota de 12% nas operações internas envolvendo ‘chapas ondu-
ladas de fibrocimento’.

8. Necessário mencionar que não restou claro do relato apresentado se as chapas ondu-
ladas objeto de questionamento são de fibrocimento, cabendo ressaltar que apenas 
as operações internas com as chapas onduladas de fibrocimento estão contempladas 
com a alíquota de 12%, alíquota que não contempla as operações internas com chapas 
onduladas de ‘cimento-celulose ou produtos semelhantes’.”

Portanto, mesmo que determinado produto passasse a ter outra classificação fiscal, 
deve ser mantido o tratamento tributário dado a ele, na medida em que o artigo 606, do 
RICMS/SP cuidou dessa questão ao estabelecer que

“As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH não implicam mudanças no 
tratamento tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens classificados 
nos correspondentes códigos.”

6. CONCLUSÃO

Extrai-se de todo o exposto, em primeiro lugar, que o Incentivo Fiscal é um meio de 
redução tributária compensatória, e que o próprio nome já é bem intuitivo, no caso, de 
caráter incentivador.

Por sua vez, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 155, § 2º, inciso XII, 
alínea g, que é responsabilidade do governo regular como serão concedidos ou revogados 
tais incentivos.

No caso do ICMS, escopo deste trabalho, pudemos observar que os produtos são clas-
sificados por NCM/SH, a fim de facilitar o comércio internacional, sendo de grande re-
levo a compreensão da vinculação entre as classificações da Nomenclatura Comum do 
Mercosul – NCM e o Sistema Harmonizado – SH.
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Entretanto, o cenário é de grande insegurança para os contribuintes, uma vez que a 
desatualização dos códigos de NCM causa dúvidas sob qual é a NCM correta a ser apli-
cada em determinada situação.

Assim, chegamos à conclusão de que o que se busca é um cenário de segurança jurí-
dica para os contribuintes, devendo essa figurar como norte da relação fisco-contribuinte, ao 
passo que em caso negativo, seria uma grande derrota para o Estado Democrático de Direito.

Nesse cenário, diante de tudo o que foi exposto, entendemos que o tratamento tribu-
tário dispensado pela legislação às mercadorias e aos bens classificados nos correspon-
dentes códigos não devem sofrer alterações nos casos de reclassificações, agrupamentos 
e desdobramentos de códigos da NCM, nos termos do artigo 606 do RICMS/2000.

Ou seja, no nosso entendimento, são aplicáveis os regimes tributários previstos em 
normas anteriores mesmo que estiverem em descompasso com a NCM, seja pela falta de 
atualização, seja por erro na sua classificação fiscal efetuada pelo legislador.
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