
 

VI TAX MOOT – RESPOSTAS AOS 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 
 

 

1) Os requisitos expressos nos incisos do artigo 7° da Lei n° 16/2022, para e seleção 
dos contribuintes que irão ou não se beneficiar do "ICMS Social", possuem lastro em 
indicativos sociais e científicos que apontem que tais requisitos efetivamente meçam 
capacidade contributiva? 
Faz parte da interpretação do caso. O critério utilizado para identificar a baixa renda 
está no art. 3º, inciso II, da LC 16/22. 
 
2) A restituição prevista na Lei nº 16/2022 é um benefício fiscal que demanda 
convênio no CONFAZ, de acordo com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do art. 
155 da CF/88 e na Lei Complementar nº 24/75 
Faz parte da interpretação do caso. 
 
3) Relativamente à seletividade de alíquotas, houve alguma mudança na legislação 
do Estado Alfa ou a técnica de diferenciação de alíquotas ainda se aplica? 
Não houve alterações de alíquota. 
 
4) Os ditos “contribuintes de fato” têm direito ao reembolso mesmo nos casos de 
inadimplemento, ou seja, quando não há o pagamento do preço da 
mercadoria/serviço pelo "contribuinte de fato"?  
Faz parte da interpretação do caso. 
 
5) Quanto ao objeto da ADI: Com relação ao objeto da ADI, questiona-se: a 
propositura da ADI pelo partido político social OPOSIÇÃO tem por finalidade: (i) a 
declaração de inconstitucionalidade para ampliar os efeitos da devolução, por 
conseguinte reformular a Lei Complementar Estadual; ou (ii) almeja apenas declarar a 
inconstitucionalidade a fim de que, por razões apresentadas pelo Partido, ninguém 
receba a devolução? (iii) a suposta alegação de inconstitucionalidade pode ser 
argumentada apenas em alguns artigos, que se modificados ainda permitiriam que a 
Lei prossiga, ou as alegações devem se restringir à inconstitucionalidade de toda a Lei 
Complementar? 
O pedido de declaração de inconstitucionalidade deverá atingir a LC em sua 
integralidade, pois o Partido Político se opõe à política tributária criada com a LC. 
Porém, é possível postular a inconstitucionalidade parcial, como, por exemplo, alguns 
requisitos para o recebimento do crédito que podem inviabilizar a restituição. Faz 
parte da interpretação do caso. 
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6) Quanto aos Critérios: Nos termos do art. 1° da LC, o Programa de Restituição do 
ICMS abarca a cobrança pelo Estado Alfa ou “por outro Estado no âmbito do Estado 
Alfa”. Nesse sentido, é correto afirmar que o Estado Alfa suportaria a devolução não 
apenas do tributo recolhido aos seus cofres, mas também o imposto eventualmente 
recolhido a outro ente federativo e incorporado ao preço? Por exemplo, caso haja o 
recolhimento de DIFAL em uma operação interestadual, o contribuinte “de fato” 
receberá o montante correspondente à restituição completa (ou seja, o ICMS cobrado 
pelo Estado de origem + o DIFAL do Estado ALFA). Em caso contrário, qual seria a 
justificativa para o referido dispositivo? 
Faz parte da interpretação do caso. 
 
7) Quanto aos Requisitos: Em relação aos requisitos estipulados na LC, é correto 
afirmar que: a) o requisito de ausência de dívidas com a Fazenda estadual, presente no 
art. 7º, inciso IV, da Lei Complementar, refere-se aos doze meses antecedentes ao 
cadastramento como beneficiário, e não subsequentes  
Sim, relativos aos 12 meses anteriores ao cadastro do beneficiário no programada. 
 
8) Os créditos em cadeia acumulados anteriormente à vigência da LC, mas que 
foram amortecidos pelo contribuinte consoante ao art. 9º, §1º da mesma Lei irá 
compor base de cálculo do ICMS recuperável.  
O benefício fiscal somente será concedido a partir do momento da vigência da Lei 
Complementar e sua respectiva regulamentação, ou seja, todo produto adquirido pelo 
beneficiário após este momento será recuperável, incidindo a norma do ICMS Social. 
 
9) Os limites estabelecidos para a restituição são por unidade familiar, e não 
individualmente? 
O benefício da restituição é para o beneficiário pessoa física, pois será pago por CPF. 
Em casos em que há a vulnerabilidade em uma relação conjugal que o crédito será 
cedido em nome do cônjuge, não excluindo a regra do beneficiário individual. A renda 
familiar é apenas o parâmetro para a definição de baixa renda. 
 
10) Há óbice para a existência de múltiplos beneficiários do programa ICMS Social 
em um mesmo núcleo familiar. Se sim, em quais termos?  
Os beneficiários podem pertencer ou não a um núcleo familiar, não existindo 
limitações por núcleos familiares. 
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11) Quanto aos requisitos para a restituição do programa ICMS Social previsto no 
art. 7º, em especial os descritos nos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, devem ser observados 
apenas pelo beneficiário cadastrado.  
Sim, somente pelo beneficiário do programa ICMS Social. 
 
12) O artigo 9º, §4, estipula que “Na hipótese de a entidade familiar ser constituída 
por homem e mulher, o crédito será feito em nome da mulher, independentemente 
de ambos serem formalmente casados ou do respectivo regime de casamento”, nos 
casos de unidades familiares compostas por 2 homens ou 2 mulheres, qual o critério 
para a escolha do beneficiário que receberá o crédito?  
Não há critério previsto na Lei. 
 
13) E, havendo a possibilidade de haver mais de uma entidade familiar, conforme se 
estabelece pelo vislumbrado direito consuetudinário, exemplificado pelas famílias 
paralelas, qual entidade teria preferência?  
Não há critério previsto na Lei. 
 
14) Por fim, no que tange às fontes, quem seria o responsável pelo financiamento do 
programa ICMS Social? 
Conforme art. 10, a fonte das despesas já estão previstas, conforme a dotação 
1.2.3456.7789-0 da Secretaria de Fazenda do Estado. 
 
15) Teremos acesso ao regulamento mencionado no art. 12 da Lei Complementar nº 
16/2022 do Estado Alfa? 
A regulamentação da referida Lei Complementar não é objeto da ADI. 
 
16) Teremos acesso ao regulamento mencionado no art. 12 da Lei Complementar nº 
16/2022 do Estado Alfa? 
A regulamentação da referida Lei Complementar não é objeto da ADI. 

 
17) É correto afirmar que o Estado ALFA, ao concentrar sua política tributária na 
devolução do imposto (ICMS Social), deixou de utilizar a seletividade do tributo como 
forma de reduzir a regressividade na tributação? 
Faz parte da interpretação do caso. 



 

VI TAX MOOT – RESPOSTAS AOS 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 
 

 

 
18) A Lei Complementar 16/2022 prevê dotação específica para despesa realizada 
pela política tributária do ICMS Social. Caso a despesa ultrapasse o montante previsto, 
qual a medida legal, em consonância com a LC 16/2022, será adotada pelo Estado 
ALFA? 
Faz parte da interpretação do caso. 
 
19) O contribuinte pode alegar a inconstitucionalidade parcial da lei? 
Faz parte da estratégia a ser adotada pela equipe. 
 
20) Para conceder tal benefício houve o preenchimento dos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal? 
O preenchimento dos requisitos da LC 101/00, conforme art. 11º da LC 16/22, será 
determinada por lei específica. 
 
21) O Estado elencou diversos requisitos para atender e conseguir pleitear o 
respectivo benefício, nessa sorte se questiona se o Estado apresentou a justificativa 
para os mesmos? 
Faz parte da interpretação do caso. 
 
22) Quais são os critérios para se chegar ao valor considerado como o teto de 
ressarcimento?  
Todos os critérios utilizados estão de acordo com os limites possíveis pelo Estado Alfa 
de restituir. 
 
23) Inclusive, questiona-se se o Estado apresentou a estimativa do seu impacto 
orçamentário e financeiro para fins de atender ao disposto no artigo 113 do ADCT? 
Sim, foi cumprido o requisito do art. 113 do ADCT. O limite de crédito deverá 
considerar a dotação orçamentária e as estimativas de beneficiários, com base em 
cadastros do público alvo da política, mantidos pela secretária de Fazenda. Na hipótese 
de faltar recursos, deverão ser adotadas as providências legais necessárias para 
abertura de crédito suplementar.  
 
24) No momento do pleito do benefício, o mesmo será pago apenas com 
transferência de valores ou existe outro sistema?  
Irrelevante para os contornos do caso proposto. 
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25) Ainda sobre o pagamento, em caso de atraso, o contribuinte de fato possuiria 
um título extrajudicial contra o Fisco? 
Esta questão não foi prevista na Lei. 
 
26) De acordo com o inciso IV do art. 7º da Lei Complementar nº 16, de 11 de maio 
de 2022, um dos requisitos do ICMS Social é "Não possuir dívidas com a Fazenda 
estadual nos doze meses ao cadastramento como beneficiário." Nesse sentido, se 
levanta o questionamento sobre o que se entende por “possuir dívida com a Fazenda 
estadual”? É débito inscrito em Dívida Ativa? Débito vencido e não pago?  
Débito vencido e não pago. 
 
27) O texto da LC Nº 16 não discorre sobre como vai se dar o cálculo para devolução 
dos tributos isentos nos casos em que o ICMS já foi cobrado na fonte. Dessa maneira, 
há que se esclarecer qual método utilizado para calcular o valor referente aos produtos 
sujeitos à substituição tributária. 
Nos casos de substituição tributária o contribuinte realizou o pagamento dos impostos 
devidos normalmente. O beneficiário somente terá direito a restituição da parcela 
correspondente ao produto adquirido, através de sua quota parte incidente no 
produto, não sendo necessário cálculo diverso, considerando que o ICMS relativo ao 
produto já estará destacado em nota. 

 


