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RESUMO 

 

Este trabalho tem como finalidade o estudo do ICMS – Importação, previsto no art. 155, § 2º, 

inciso IX, aliena “a” da Constituição Federal de 1988, após a edição da Emenda 

Constitucional nº 33/2001, o qual pretendeu atribuir ao não contribuinte do ICMS a sujeição 

passiva do referido imposto, dissonando com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (súmula nº 660, ainda vigente), com o Princípio da Não Cumulatividade, bem como 

com a regra matriz de incidência tributária do ICMS. O presente trabalho mostrará que a 

Emenda Constitucional nº 33/2001 apenas criou um novo sujeito passivo do ICMS – 

Importação, qual seja o Contribuinte não habitual, não havendo, em nenhuma hipótese, a 

sujeição do não contribuinte ao mencionado tributo. Em que se pese a jurisprudência 

majoritária dos tribunais pátrios em embutir o não contribuinte no critério pessoal do ICMS – 

Importação observa-se, neste passo, em muitos Estados brasileiros, a ausência de leis 

estaduais instituidora deste critério material do ICMS após o advento da EC nº 33/2001, não 

sendo possível a constitucionalização superveniente das leis anteriores à emenda que criaram 

a exação (Cobrança do ICMS – Importação do não contribuinte), já que eram consideradas 

inconstitucionais antes da edição da alusiva emenda à Carta Magna. Para a execução deste 

trabalho serão consultadas várias obras no ramo do Direito, além de precedentes judiciais que 

ratificam o entendimento aqui preconizado. O desafio do presente trabalho acadêmico é 

apresentar aos operadores do direito e aos interessados em geral, a importância e a 

originalidade do tema, bem como o desconhecimento do assunto pela grande maioria, por ser 

pouco divulgado ou, pelo menos, explorado de forma escassa e equivocada. 

 

Palavras-chave: ICMS - Importação, Emenda Constitucional nº 33/2001, Contribuinte não 

habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the ICMS (a kind of Value-Added Tax) on Importation (ICMS-

importation), which is set in Art. 155, II, §2º, IX, “a” of the Brazilian Constitution of 1988, 

specifically, after the edition of the Constitutional Amendment nº 33/2001, that intends to 

grant to the non-taxpayers of ICMS the passive entry of the referred tax, differing of the 

current jurisprudence of the Supreme Federal Court (summary nº 660, still in force), as well 

as the principle of non–cumulative and the standard rule of tax’s incidence of the ICMS. The 

present work will show that the Constitutional Amendment nº 33/2001 has just created a new 

taxpayer of ICMS-Importation, which is the unusual taxpayer, not existing, in any event, the 

possibility of the non-taxpayer be the taxable of the aforementioned impost. Although the fact 

that the majority of national courts embed the non-taxpayer in personal criteria of ICMS-

Importation, it’s important to notice that, in the future, in many Brazilian states, the absence 

of state laws that would create the material criteria of the ICMS after the advent of the CA nº 

33/2001, considering that the aftermost constitucionalization of laws created before the CA nº 

33/2001 isn’t possible, since these laws were considered unconstitutional prior to the issue of 

allusive amendment to the Constitution. For the execution of this work will be consulted 

various academic works in the field of Law and previous judicial decisions that confirm the 

understanding advocated. The challenge of this academic work is to introduce the importance 

and originality of the topic, as well as the ignorance of the subject by the great majority; being 

unknown or at least poorly and mistakenly explored. 

 

Keywords: ICMS - Importation, Constitutional Amendment nº 33/2001, Unusual taxpayer. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), consoante se 

observa pelo seu próprio nome, possui diversos critérios materiais que compõem sua regra 

matriz de incidência. 

Antes da EC nº 33/2001, dentre estes critérios materiais, estavam as operações 

relativas à circulação de mercadorias provenientes do exterior, previsto no art. 155, § 2º, 

inciso IX, alínea “a”, mais conhecido como ICMS – Importação, que tinha o seguinte fato 

imponível: 

 
A entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem 

destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço 

prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço.  

 

Portanto, só haveria o fato gerador do ICMS – Importação se a mercadoria advinda do 

exterior se destinasse a contribuintes do tributo. 

Ocorre que os Estados da federação, temerariamente, passaram a estabelecer em suas 

legislações locais a incidência do ICMS – Importação sobre a entrada de mercadoria 

estrangeira, mesmo quando destinada a não contribuinte do imposto. 

Tal exação fora considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

apaziguando a controvérsia, editando a súmula nº 660 com o seguinte enunciado: “Não incide 

ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do 

imposto”. 

 Casuisticamente, foi editada a EC nº 33/2001, modificando o art. 155, § 2º, inciso IX, 

alínea “a”, estabelecendo que o ICMS passaria a incidir sobre: 

 
 A entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou 

jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua 

finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao 

Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da 

mercadoria, bem ou serviço. 

 

Ocorre que a interpretação que os Estados Federados, bem como alguns tribunais 

pátrios estão dando à nova redação do art. 155, § 2º, inciso IX, alínea “a” está completamente 

em descompasso com os elementos constitutivos da hipótese tributária do ICMS, pois, além 

de estabelecer como critério material do imposto a importação de bens (diverso de 
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mercadoria), pretende-se cobrar o ICMS – Importação de pessoas que não são contribuintes 

do tributo. 

Após a EC nº 33/2001, portanto, os Estados federados passaram a cobrar o ICMS – 

Importação de não contribuintes, utilizando-se da interpretação do termo “ainda que não seja 

contribuinte habitual do imposto” para justificar a exação. 

Entretanto, pensa-se que o termo destacado acima vem sendo utilizado de maneira 

equivocada, já que, por meio de uma interpretação sistêmica entre o § 2º, inciso IX, alínea “a” 

e o inciso II, ambos do art. 155 da CF/88, uma pessoa que não é contribuinte habitual do 

imposto é, antes de tudo, contribuinte, só que de maneira eventual ou não habitual. Uma coisa 

é não ser contribuinte. Outra coisa é ser contribuinte não habitual.  

Assim, se o objetivo é, com essa nova regra constitucional, alcançar, 

indiscriminadamente, todas as internações de bens e mercadorias, tanto as efetuadas por 

contribuintes (comerciantes), como as efetuadas por não contribuintes (não comerciantes), 

sinceramente, a redação mostra-se inteiramente inadequada.
1
 

Logo, a EC nº 33/2001 criou um novo sujeito passivo para o ICMS – Importação, qual 

seja o do contribuinte não habitual, o que não pode ser confundido com não contribuinte, pois 

este, obviamente, não paga o imposto em hipótese alguma. 

E mesmo que se entenda cabível a cobrança do ICMS – Importação para não 

contribuintes, observa-se, em muitos Estados da Federação, por exemplo, a ausência de leis 

regionais editadas após a EC nº 33/2001 que tenham instituído a referida cobrança do tributo a 

não contribuintes. E não há que se falar em constitucionalização superveniente dos 

dispositivos que já previam tal cobrança antes da aludida emenda, já que na época em que 

foram promulgadas, cobrar ICMS – Importação a não contribuintes era inconstitucional, 

consoante se ver na súmula nº 660 do STF.  

Desta feita, muitos Estados não estariam autorizados, até os dias atuais, a cobrar o 

ICMS – Importação, nos termos do Art. 155, § 2º, inciso IX, alínea “a” da Constituição 

Federal, após a EC nº 33/2001, dos não contribuintes, por ausência de previsão de lei 

ordinária para tanto. 

 No decorrer deste trabalho, abordar-se-á, primeiramente, os aspectos gerais da regra 

matriz de incidência tributária do ICMS, com foco no critério material e no critério pessoal do 

tributo, com o fito de se fazer um contraponto com as alterações trazidas pela EC nº 33/2001. 

                                                 
1
 VOLKSWEISS, Roque Joaquim. Direito Tributário Nacional. 3ª ed., Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2002, p. 150/151. 
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 Posteriormente, será analisada a redação originária do art. 155, §2º, inciso IX, alínea 

“a” da CF/88 e a inconstitucionalidade da cobrança ICMS – Importação sobre pessoas que 

não são contribuintes do imposto. 

 Por fim, serão destacadas as principais controvérsias existentes em torno da nova 

redação do art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 após a superveniência da EC nº 

33/2001, mostrando que o referido dispositivo deve ser interpretado conforme a regra matriz 

de incidência tributária do ICMS. 
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1. ASPECTOS GERAIS DO ICMS RELACIONADOS AO TEMA  

 

 

Para embasar o estudo ora prospectado, mister se faz enaltecer algumas características 

relacionadas ao ICMS, que possam servir de contrapontos às alterações realizadas em 2001, 

pela Emenda Constitucional nº 33, especificamente no 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da 

Constituição Federal. 

 Para não se alongar nesta parte preliminar, abordar-se-ão apenas alguns dos aspectos 

da hipótese tributária do ICMS, quais sejam o critério material e critério pessoal do imposto, 

quando da formação da relação jurídica tributária. 

 Além de explanar estes aspectos da regra matriz de incidência do ICMS, é salutar 

comentar-se acerca do Princípio da Não Cumulatividade deste imposto, tendo em vista a 

pretensão do constituinte derivado em restringir este direito, por meio da edição da EC nº 

33/2001.    

 

 

1.1. Breves Comentários acerca da Regra Matriz de Incidência Tributária 

 

 

 Segundo Paulo de Barros Carvalho
2
, “regra – matriz de incidência tributária é, por 

excelência, uma regra de comportamento, preordenada que está disciplinar a conduta do 

sujeito devedor da prestação fiscal, perante o sujeito pretensor, o titular do crédito”. 

 Para coordenar esta regra de comportamento preordenada, propriedades foram 

selecionadas para caracterizar o fato jurídico tributário, podendo se extrair critérios de 

identificação do fato. 

 A regra matriz de incidência, portanto, pode ser dividida em duas plataformas 

distintas: A Hipótese de Incidência do tributo (causa) e a Relação Jurídica Tributária 

(consequência). 

A primeira é subdividida em critério material, critério espacial e critério temporal. A 

segunda desdobra-se em critério pessoal e quantitativo. Especifiquemos, brevemente, a 

sistemática. 

O Critério Material é alusivo à determinada ação realizada por uma pessoa, que esteja 

prevista como um dos fatos ensejadores da cobrança do tributo. Geralmente, o critério 

material é precedido de um verbo, já que retrata uma ação. No caso do ICMS, por exemplo, o 

                                                 
2
 In: Curso de Direito Tributário. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 245.  
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contribuinte do imposto deve “circular mercadoria”, “prestar serviços de transportes ou de 

comunicação” ou “importar mercadorias”.  

Com mais propriedade, Chirstine Mendonça
3
, citando Paulo de Barros Carvalho: 

 
Segundo Paulo de Barros Carvalho, o critério material da norma instituidora do 

tributo será aquele feixe de informação presente em toda e qualquer norma que 

institui o tributo referente a um comportamento de pessoas, físicas ou jurídicas, 

expresso em verbo + complemento, que dão o núcleo da hipótese tributária. (grifo 

no original) 

 

O Critério Temporal delimita o momento em que o critério material ocorrerá no plano 

fático. Muitos confundem este aspecto com o famigerado termo “fato gerador”, já que é por 

meio do critério temporal que se determinará o momento da formação da relação jurídica 

tributária entre o contribuinte e o ente tributante. Salienta-se que os dois termos não são 

sinônimos, conforme asseverou Carvalho
4
: 

 
O certo é que progrediu, a remo surdo, em todos os diplomas normativos de que 

temos conhecimento, esse vezo impróprio e descabido de tomar como fato gerador 

do imposto o critério temporal da sai hipótese de incidência. A isso havemos de 

debitar boa parte do atraso no esclarecimento de importantes aspectos da intimidade 

estrutural de alguns impostos. (grifo no original) 

 

O Critério Espacial destina-se, dentre outros objetivos, especificar o local geográfico, 

onde se realizou o critério material do tributo. Este aspecto possui extrema importância, 

mormente na delimitação da competência tributária do ente público, que irá cobrar o imposto.  

Destarte, qualquer tributo, para que seja imponível ao contribuinte, é necessário que 

haja o preenchimento destes três critérios que formam a hipótese de incidência do tributo.  

Uma vez delimitado a ação ensejadora da cobrança do tributo, o local onde se realizou 

esta ação, bem como o respectivo momento, a incidência tributária deixa de ocupar o plano 

normativo geral e abstrato, para ocupar o plano fático ou material, desdobrando-se numa 

relação jurídica tributária entre um sujeito ativo e passivo do tributo (critério pessoal) e o 

quantum debeatur pelo contribuinte nesta relação (critério quantitativo). 

Conforme já se retratou, desdobrar-se-á neste trabalho apenas o critério material e o 

critério pessoal do ICMS, tendo em vista serem os aspectos mais relevantes no processo de 

contraposição às disposições da EC nº 33/2001, no momento em que alterou o art. 155, §2º, 

inciso IX, alínea “a” da Constituição Federal. 

 

                                                 
3
 In: ICMS: Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.35. 

 
4
 CARVALHO, Op. Cit., p. 259.  
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1.1.1. Critério Material do ICMS  

 

 

 Pelo próprio nome do imposto constata-se a grande quantidade de critérios materiais 

alusivos ao Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem do exterior – ICMS. 

 Leandro Paulsen
5
, citando Roque Antonio Carrazza, ressaltou que o ICMS desdobra-

se em, pelo menos, 05 (cinco) impostos diferente, justamente por conter 05 (cinco) critérios 

materiais distintos. Vejamos: 

 
“Percebe-se que debaixo da sigla ICMS hospedam-se, pelo menos, cinco impostos 

diferentes, a saber: a) o imposto sobre as operações relativas à circulação de 

mercadorias; b) imposto sobre serviços de transportes interestaduais e 

intermunicipais; c) o imposto sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre 

produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica; e e) o imposto sobre a extração, 

circulação, distribuição ou consumo de minerais.” 

 

 É importante salientar, baseando-se com as informações supra, algumas especificações 

relativas aos termos “operação”, “circulação” e “mercadoria”, previsto em alguns dos critérios 

materiais do imposto em comento. 

 Operação, nos termos empregados no art. 155, inciso II da CF/88, é alusivo a negócio 

jurídico bilateral oneroso, em que há uma prestação e uma contraprestação da obrigação. 

Vejamos o escólio de Christine Mendonça
6
: 

 
Dessa forma, para que haja a incidência do ICMS, é necessária a celebração de um 

negócio jurídico – bilateral – oneroso, que tenha por objeto a circulação da 

mercadoria. 

 

Circulação pressupõe uma mudança de titularidade, ou seja, uma consequência da 

realização da operação, em que a mercadoria sai do domínio de um comerciante/empresário, 

para a posse do adquirente. E não poderia ser diferente. Se a operação é negócio jurídico 

bilateral oneroso, é obvio que a mudança da titularidade, por meio da entrega da mercadoria 

faz parte da prestação obrigacional, mediante uma contraprestação, que pode ser pecuniária 

ou não. 

Por fim, mercadoria é uma espécie do gênero bem, destinado exclusivamente à 

                                                 
5
 In: Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz as Doutrina e da Jurisprudência. 

13ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.330. 

 
6
 MENDONÇA, Op. Cit., p.37. 
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mercancia, ou seja, aqueles objetos que serão alvo de comércio. Toda mercadoria é bem, mas 

nem todo bem é mercadoria. “Mercadoria será, por sua vez, aquilo que se quer negociar por 

meio do ato de comércio.” 
7
 

 

 

1.1.2. Critério Pessoal do ICMS  

 

 

 Ocorrendo a hipótese tributária, consequentemente surgirá uma relação jurídica entre a 

pessoa que realizou o fato imponível (sujeito passivo) e o ente tributante competente que 

instituiu o tributo (sujeito ativo). 

 No caso do ICMS, os entes tributantes, consoante se depreende do art. 155, II da 

CF/88, são os Estados da Federação e o Distrito Federal, cabendo a estes instituírem o 

imposto e a sistemática de cobrança e de arrecadação do mesmo, respeitando as limitações 

constitucionais ao poder de tributar, bem como as balizas previstas em lei complementar (art. 

146, inciso II, alínea “a” da CF/88). 

 Para José Eduardo Soares de Melo
8
, seguindo os critérios materiais do ICMS, há como 

se precisar o sujeito passivo do imposto:  

 
A CF/88 traça as materialidades do ICMS, tomando-se facilitada a tarefa do 

legislador ao compor o arquétipo do tributo no que tange aos contribuintes, que 

deverão ser a) as pessoas que pratiquem operações relativas a circulação de 

mercadorias, b) prestadores de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

c) prestadores de serviço de comunicação, e d) importadores de bens ou 

mercadorias. 

 

 Nestes termos, observa-se que a habitualidade da mercancia é inerente à operação de 

mercadoria, pois esta é um bem destinado ao comércio, que é realizado por um comerciante/ 

empresário, o qual, sob exegese do art. 966 do Código Civil, é quem exerce a circulação de 

mercadoria (mudança de titularidade) de maneira organizada e habitual.  

 O art. 4º da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) define quem é o contribuinte do 

ICMS:  

 

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 

                                                 
7
 JORGE, Társis Nametala Sarlo. Manual do ICMS: Direito Tributário Material, Processual e 

Direito Penal Tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 9 

. 
8
 In: ICMS: Teoria e Prática, 9ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 162/163 
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intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior. 

 

 Contribuinte do ICMS é, tão-somente, quem adquire bens móveis com o intuito de 

revenda habitual, mediante lucro. Quem não pratica atos de comércio não é comerciante, não 

se sujeitando ao referido imposto, como reiteradamente vem entendendo o STF. 
9 

 

Sem a habitualidade, não existe atividade empresarial destinada ao comércio. Se não 

há atividade comercial, não há mercadoria. Se não existe mercadoria, não há o preenchimento 

do critério material do ICMS, muito menos a ocorrência do seu fato gerador. 

 O comerciante/empresário, conforme os ditames do direito empresarial, pode ser uma 

pessoa física ou jurídica (sociedades empresárias), desde que, entre outros elementos, 

pratiquem suas atividade com habitualidade. Portanto, estando a pessoa, física ou jurídica, 

praticando atividade comercial com habitualidade, estará este na condição de 

comerciante/empresário, sendo, consequentemente, contribuinte do ICMS. 

 A EC nº 33/2001, ao modificar o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a”, aos olhos deste 

trabalho, mitigou a necessidade do quesito habitualidade inerente apenas a atividade de 

circulação de mercadorias realizadas da pessoa física ou jurídica, quando da importação de 

produtos destinados a mercancia. 

 Em outras palavras, dizer que uma pessoa é contribuinte não habitual, não é o mesmo 

que dizer que esta não exerce atividade empresária. Ao exercer a atividade empresária, o qual 

pressupõe a habitualidade, a pessoa pode, de maneira não habitual, realizar atividades 

mercantis. Lembre-se que o conceito de empresário abrange não somente o comerciante, mas 

também os produtores e os prestadores de serviços.  

E, ao exercer a atividade comercial na importação, o empresário produtor ou prestador 

de serviço, pode exercer a mercancia sem habitualidade, o que remeterá a ser um contribuinte 

não habitual do ICMS, tornando-se um sujeito passivo do imposto, já que o quesito 

habitualidade na atividade comercial de importação fora mitigado.   

Logo, aquele que realiza a atividade comercial de maneira esporádica ou não habitual, 

porém na condição de empresário, ao importar mercadoria do exterior, será sujeito passivo do 

ICMS, desde é claro, que seja contribuinte do imposto, pois o não contribuinte nunca pagará o 

aludido tributo, até porque este sujeito, se exacionado, ficará tolhido de repassar o encargo 

econômico do imposto ao consumidor final, descaracterizando a natureza não cumulativa do 

ICMS. 

                                                 
9
 TJRS – Apelação Cível nº 70011092616. Segunda Câmara Cível. Relator: Roque Joaquim 

Wolksweiss. Julgado em 13 de abril de 2005. 
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1.2. Princípio da Não Cumulatividade 

 

 

O constituinte originário estabeleceu, no Art. 155, §2º, I, da Constituição Federal de 

1988, a obrigatoriedade da aplicação do princípio da não cumulatividade, o qual se 

consubstancia por meio da compensação entre o que for devido a titulo de ICMS em cada 

operação e o montante cobrado nas anteriores.  

Leandro Paulsen ensina ser esta “[...] técnica de tributação que visa a impedir que as 

incidências sucessivas nas diversas operações da cadeia econômica de um produto impliquem 

um ônus tributário muito elevado, decorrente da múltipla tributação da mesma base 

econômica [...]” 
10

.  

No mesmo sentido, André Mendes Moreira
11

: 

 
Seguindo o determinado pela CR/88, a legislação estabelece que o ICMS será não – 

cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação ou prestação com o 

montante cobrado nas operações e prestações anteriores, pelo mesmo ou por outro 

Estado. 

 

A impossibilidade da aplicação real do citado princípio, o qual, repita-se, é de 

aplicação necessária, na importação por não contribuinte, é uma das reflexões trazidas à baila 

neste trabalho, vez que, nessa situação específica, inexistindo futuras operações com os bens 

importados, pois não é o aludido importador contribuinte natural do imposto em questão, não 

se poderá aplicar a técnica da não cumulatividade, resultando verdadeira afronta a dispositivo 

normativo constitucional. 

José Eduardo Soares de Melo 
12

, seguindo a mais recente corrente de pensamente a 

respeito da não cumulatividade, em seu estudo confirma a importância da aplicação do 

princípio em epígrafe, aduzindo que: 

 
Constituindo-se num sistema operacional destinado a minimizar o impacto do 

tributo sobre o preço dos bens e serviços, a sua eliminação [da não cumulatividade] 

os tornariam artificialmente mais onerosos. Caso fosse eliminada, a cumulatividade 

geraria um custo artificial indesejável ao preço dos produtos comercializados. Esses 

preços estariam desvinculados da realidade, da produção e da comercialização. Isto 

oneraria o custo de vida da população e encareceria o processo produtivo e 

                                                 
10

 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011b, p. 90. 

 
11

 In: A Não – Cumulatividade dos Tributos. São Paulo: Noeses, 2010, p.305. 

 
12

 In: A importação no Direito Tributário. São Paulo: RT, 2003, p. 97. 
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comercial, reduzindo os investimentos empresariais, em face dos aumentos de custos 

ocasionados por esse artificialismo oriundo da cumulatividade. 

 

O eminente Ministro Cezar Peluso, por sua vez, em voto de sua lavra no RE 

475.551/PR, buscando demonstrar a independência do princípio da não cumulatividade em 

relação às diretrizes traçadas por meio das normas subalternas, frisa a classificação da norma 

constitucional do princípio quanto à sua eficácia, informando que:  

 
[...] geração e utilização de créditos derivam, pois, diretamente da Constituição, que 

agasalha, no ponto, norma de eficácia plena e incidência imediata, a todos oponível, 

não sendo possível interpretá-la à luz de normas subalternas. Daí a geração de 

créditos não pode ser impedida por norma infraconstitucional, nem pode seu 

aproveitamento ser obviado, tendo em conta a própria natureza da não 

cumulatividade.
13

 

 

Nestes termos, interpretar a expressão “ainda que não seja contribuinte habitual” do 

art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88, redação dada pela EC nº 33/2001, como um meio 

autorizativo para a cobrança do ICMS – Importação de quem não é contribuinte é realizar 

uma interpretação que põe em choque três preceitos constitucionais (Art. 155, §2º, inciso I; 

Art. 155, inciso II e Art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a”), o que é vedado pela hermenêutica 

constitucional, substanciada no Princípio da Unidade, que se abordará adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Supremo Tribunal Federal. RE 475551, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:  

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2009, DJe-213. 
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2. ICMS – IMPORTAÇÃO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

33/2001 

 

 

Promulgada a Constituição Federal de 1988, o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” 

preconizava que o ICMS incidia sobre: 

 
“a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem 

destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço 

prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço”. 

 

Se percebermos, a redação originária, por si só, já trazia uma incongruência no seu 

dispositivo originário. Um bem que é destinado ao consumo ou ao ativo fixo do 

estabelecimento do comerciante, não é etimologicamente uma mercadoria, pois não se 

destinam à mercancia.  

Ressalva esta que fora reconhecida pelo Ministro Marco Aurélio
14

, in verbis: 

 
“A própria designação do imposto, no que consagra o emprego do vocábulo 

<<mercadoria>>, pressupõe o ato mercantil, encontrando-se a definição do termo no 

Direito Comercial. Em síntese, consubstancia mercadoria coisa móvel destinada a 

comercialização, que geralmente é adquirida por pessoas do comércio para a 

revenda, muito embora haja a incidência do imposto quando se trate de 

mercadoria importada do exterior pelo titular, ainda que destinada ao consumo 

ou ativo fixo do estabelecimento [...]” (grifo nosso) 

 

 

No entanto, tal exação não afrontaria o Princípio da Não Cumulatividade, já que ao 

comerciante é facultado o creditamento de ICMS decorrente à aquisição de bens destino ao 

consumo e ao ativo permanente do estabelecimento, nos termos elencados no art. 20 e 

seguintes da Lei Complementar nº 87/96.    

A despeito de possuir este conflito conceitual entre bens e mercadorias, a redação 

originária não transgrediu a lógica jurídica de que somente contribuinte/ responsável de 

determinado tributo é obrigado ao pagamento deste. Portanto, a redação originária pertinente 

ao ICMS – Importação na CF/88 apenas pretendia exacionar o contribuinte do referido 

imposto. 

Contudo, os Estados da Federação, ao editarem leis estaduais instituidoras do ICMS, 

passaram a prever, nas suas legislações regionais, a hipótese de cobrar o ICMS – Importação, 

nos termos da redação originária deste imposto na CF/88, de pessoas que não eram 

contribuintes do ICMS, ou seja, daqueles que não eram comerciantes. 

                                                 
14

 Supremo Tribunal Federal. Min. Marco Aurélio, no AgRg – SP 131.941 - RTJ 136/416. 
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Tal exação rendeu ensejo a uma grande controvérsia judicial entre não contribuintes 

do ICMS e os Estados Federados acerca da possibilidade da cobrança. Matéria esta que fora 

passada pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, em que proferiu resultado a favor dos 

contribuintes, ou melhor, dos não contribuintes. 

 

 

2.1 A inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – Importação dos não contribuintes 

do imposto, e a edição da súmula nº 660 do STF: 

 

 

 Levada a matéria ao Poder Judiciário, os não contribuintes encabeçaram a tese de que 

a cobraça do ICMS – Importações aos mesmos, além de afrontar o Princípio da Não 

Cumulatividade, desnaturava a natureza mercantil do ICMS, razão pela qual se deveria exigir 

o mencionado tributo apenas de quem fosse contribuinte do mesmo. 

 Cobrar o ICMS – Importação de quem não era contribuinte do imposto impediria que 

estes realizassem o creditamento do imposto, para que fosse abatido nas operações seguintes, 

já que não contribuintes do ICMS não realizam operações mercantis.  

 No Superior Tribunal de Justiça, a matéria fora julgada a favor dos fiscos estaduais, no 

sentido de que era possível a cobrança do ICMS na importação de pessoas físicas ou jurídicas 

que não fosse contribuintes do imposto. 

 Tal posicionamento da Corte Especial fora consolidado com as edições das súmulas nº 

155 de 15/04/1996 e nº 198 de 21/10/1997, respectivamente: 

 
O ICMS incide na importação de aeronave, por pessoa física, para uso próprio. 

 

Na importação de veículos por pessoa física, destinada ao uso próprio, incide o 

ICMS. 

  

A controvérsia, por envolver matéria constitucional, fora submetida ao Supremo 

Tribunal Federal, cujo posicionamento foi contrário ao do Superior Tribunal de Justiça, nos 

termos das decisões que foram favoráveis aos nãos contribuintes, conforme se vê nos 

seguintes arestos: 

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE BEM POR SOCIEDADE CIVIL PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO 

ICMS POR OCASIÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE.  

 

1. A incidência do ICMS na importação de mercadoria tem como fato gerador 

operação de natureza mercantil ou assemelhada, sendo inexigível o imposto quando 

se tratar de bem importado por pessoa física.  
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2. Princípio da não-cumulatividade do ICMS. Importação de aparelho de 

mamografia por sociedade civil, não contribuinte do tributo. Impossibilidade de se 

compensar o que devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores 

pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Inexistência de circulação de 

mercadoria. Não ocorrência da hipótese de incidência do ICMS. Recurso 

extraordinário não conhecido.
15

 

 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

TRIBUTÁRIO. PESSOA FÍSICA. IMPORTAÇÃO DE BEM. EXIGÊNCIA DE 

PAGAMENTO DO ICMS POR OCASIÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE.  

 

1. A incidência do ICMS na importação de mercadoria tem como fato gerador 

operação de natureza mercantil ou assemelhada, sendo inexigível o imposto quando 

se tratar de bem importado por pessoa física. 

2. Princípio da não-cumulatividade do ICMS. Pessoa física. Importação de bem. 

Impossibilidade de se compensar o que devido em cada operação com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Não 

sendo comerciante e como tal não estabelecida, a pessoa física não pratica atos que 

envolvam circulação de mercadoria. Recurso extraordinário não conhecido.
16

 

 

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO: PESSOA FÍSICA 

NÃO COMERCIANTE E NÃO EMPRESÁRIO: NÃO INCIDÊNCIA. 

 

I. - Veículo importado por pessoa física, que não é comerciante ou empresário, 

destinado ao uso próprio: não incidência do ICMS. Precedente do RE 203.075 DF"> 

STF: RE 203.075-DF, M. Corrêa p/acórdão, Plenário, 05.08.98.RE 203.075 DF  

II. - R.E. conhecido e provido.
17

 

 

 Welton Charles Brito Macêdo
18

 concatenou os fundamentos básicos utilizados pelo 

STF ao afastar a cobrança do ICMS – Importação de pessoas físicas ou jurídicas não 

contribuintes do imposto: 

 
Ao analisar os dois precedentes oriundos do Plenário do STF (RE n.º 203.075-9/DF 

e RE n.º 185.789-7/SP), verifica-se que os fundamentos básicos que levaram a Corte 

Suprema a afastar a cobrança do ICMS nas importações realizadas por pessoas 

físicas ou jurídicas não contribuintes do imposto, podem ser resumidos assim: a) a 

                                                 
15

 RE 185789, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2000, DJ 19-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01991-01 PP-

00129. 

 
16

 RE 203075, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Primeira Turma, julgado em 05/08/1998, DJ 29-10-1999 PP-00018 EMENT VOL-01969-02 PP-

00386. 

 
17

 RE 191346 RS , Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 29/09/1998, Segunda 

Turma, Data de Publicação: DJ 20-11-1998 PP-00012 EMENT VOL-01932-03 PP-00458. 

 
18

 In: O ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto. 

Análise das alterações trazidas pela EC nº 33/2001 e a Súmula do STF. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 

321, 24 maio 2004 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/5248>. Acesso em: 2 maio 2012.  
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expressão "operações" empregada no texto constitucional traz ínsita a significação 

de ato mercantil; b) o vocábulo "circulação", próprio da estrutura do ICMS, 

pressupõe a mudança de titularidade e não a de simples movimentação física do 

bem; c) o termo "mercadoria" exige a compreensão de objeto de comércio por quem 

exerce a mercancia com freqüência e habitualidade; d) a palavra "estabelecimento" 

tem o sentido que lhe foi dado pelo direito comercial, a saber, local próprio ou 

edifício em que é exercida a profissão de comerciante, compreendendo todo o 

conjunto de instalações e aparelhamentos necessários ao desempenho do negócio, 

componentes do fundo de comércio; e) não há como aplicar o princípio da não-

cumulatividade do imposto nas importações feitas por pessoas físicas ou jurídicas 

que não circularão o bem importado. 

 

 Consolidada a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de se 

cobrar o ICMS – Importação de quem não seja contribuinte do imposto, o STF, na Sessão 

Plenária de 24/09/2003 editou a súmula nº 660, com a seguinte redação: “Não incide ICMS na 

importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.” 

 Deste modo, estariam os Estados Federados desautorizados a cobrar o ICMS – 

importação de quem não fosse contribuinte do imposto.   
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3.  ICMS – IMPORTAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

33/2001 

 

 

 Como se viu, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os não 

contribuintes do ICMS estariam protegidos da pretensão arrecadatória (predatória) dos 

Estados Federados de lhes cobrarem o ICMS – Importação. 

 No entanto, mal sabiam os não contribuintes que, no Congresso Nacional, já se 

especulavam uma possível emenda à Constituição Federal que ameaçasse a tutela 

jurisdicional conferida pelo STF.  

 

 

3.1. A edição da EC nº 33/2001 e o casuísmo legislativo: 

 

 

Mal foram editados os primeiros arestos a favor dos não contribuintes do ICMS no 

Supremo Tribunal Federal, que os Estados Federados começaram a fazer pressão junto ao 

Congresso Nacional para que houvesse uma alteração no art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da 

CF/88, no sentido de que se pudesse cobrar o ICMS – Importação de qualquer pessoa que 

realizasse a entrada de bens ou mercadorias provenientes do exterior. 

Nesta conjuntura, já tinha sido enviada ao Congresso Nacional a Mensagem nº 1.093
19

 

do Presidente da República que, genuinamente, tinha o escopo de alterar apenas os arts. 149 e 

177 da CF/88. Senão vejamos: 

 
Senhores Membros do Congresso Nacional 

 

Nos termos do artigo 60, inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 

deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o texto da proposta de emenda 

constitucional que “Altera os arts. 149 e 177 da Constituição Federal” 

 

Brasília, 9 de agosto de 2000 – Fernando Henrique Cardoso. 

 

A Mensagem nº 1.093 transformou-se no Projeto de Emenda Constitucional nº 227, 

famigeradamente conhecida como a “PEC dos Combustíveis”, nos termos a seguir: 

 
Ementa: Altera os arts. 149 e 177 da Constituição Federal 

 

Explicação da Ementa: DISPONDO QUE A S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE 

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE – NÃO INCIDRÃO 

SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CONTUDO, 

PODERÃO INCIDIR SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS 

                                                 
19

 In: Diário da Câmara dos Deputados, de 11 de agosto de 2000, p. 42195. 
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RECEBIDOS DO EXTERIOR, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO E 

COMBUSTÍVEIS;
20

  

  

 Percebe-se que as alterações à Constituição Federal pretendidas pelo Chefe do Poder 

Executivo, por meio de sua mensagem ao Poder Legislativo, restringiam-se apenas aos arts. 

149 e 177 da Carta Magna, não havendo nenhuma disposição no sentido de alterar o art.155, 

§2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88. 

Contudo, com o posicionamento pacífico do STF a favor dos nãos contribuintes do 

ICMS, os Secretários da Fazenda dos Estados Federados, fazendo “lobby” junto ao Poder 

Legislativo, conseguiram com que o relator da PEC nº 227, o Deputado Federal Basílio 

Villani (PSDB – PR) incluísse, “de carona” neste projeto, a alteração do art.155, §2º, inciso 

IX, alínea “a” da Constituição Federal, com o escopo de cobrar o ICMS – Importação dos não 

contribuintes do imposto. 

Como a alteração do dispositivo concernente ao ICMS - Importação fora incluída, 

casuisticamente, na PEC nº 227, sem haver qualquer conexão com o restante da matéria 

inclusa no projeto, a alteração do art.155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 não fora alvo de 

debates nas comissões do Congresso Nacional, passando a despercebido por muitos (quase 

todos) deputados e senadores. 

A previsão de alteração do ICMS – Importação, no voto do relator do projeto, se deu 

em apenas 02 (dois) parágrafos, havendo a completa dissonância com o restante da matéria. 

Vejamos: 

 
Deve-se reconhecer, contudo, que alguns aspectos daquela proposta ainda 

mereceriam aperfeiçoamento, como ficou claro com as sugestões apresentadas pelos 

secretários estaduais de fazenda, que ora incorporo ao novo substitutivo.  

 

Em primeiro lugar, alterou-se a alínea a do inciso IX do § 2º do  art.  155  da  

Constituição,  de  maneira  a  deixar  claro  que  o  imposto  incide também sobre a 

importação de bens ou mercadorias do exterior por pessoa que não seja contribuinte 

habitual. Trata-se de solucionar controvérsia que tem trazido perplexidade aos 

tribunais, causando insegurança jurídica  e  grande  injustiça fiscal, na competição 

entre o produto nacional e o importado no mercado interno. 

 

Ora, a única justificativa do relator da PEC nº 277 foi de que a reforma do art. 155, 

§2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 seria necessária para parear o preço dos produtos 

importados com os nacionais, já que aqueles estariam livres da incidência do ICMS quando a 

importação fosse realizada por não contribuintes do imposto. 

                                                 
20

 CAMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Emenda Constitucional nº 227. Disponível em:  

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14647>. Acessado em 30 de abril 

de 2012. 
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Este argumento utilizado pelos Estados, ratificado pelo relator da PEC nº 277 não é 

isolado, havendo doutrina que utiliza do mesmo argumento para justificar a necessidade da 

alteração do art. 155, §2º, inciso IX alínea “a” da CF/88. 

André Mendes Moreira
21

, por exemplo, coaduna com esta justificativa: 

 
[...] Posteriormente o aresto ensejou a edição da Súmula n. 660, de acordo com a 

qual “não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não 

seja contribuinte do imposto”. 

 

Firmado esse entendimento, as pessoas físicas (e jurídicas não – contribuintes do 

imposto) passaram importar as mais diversas mercadorias sem o pagamento do 

ICMS. Tal fato repercutiu nos cofres estaduais e levou o Constituinte derivado a 

promover uma alteração na redação do art. 155, §2º,IX, a, de modo a tributar pelo 

ICMS todas as importações, feitas por pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou 

não do imposto. 

 

[...] a concessão de benefícios fiscais aos fabricantes estrangeiro – por meio da 

exoneração do ICMS e do IPI nas importações realizadas por pessoas físicas – fere a 

igualdade, além de ser danosa à indústria nacional. 

 

Contudo, data venia, tais argumentos não podem prosperar. O ICMS, como se sabe, é 

um imposto com a finalidade fiscal ou arrecadatório, sendo inclusive a maior fonte de receitas 

dos Estados.  

Nestes termos, o escólio de Hugo de Brito Machado
22

: 

 
O ICMS é tributo de função predominantemente fiscal. É fonte de receitas bastante 

expressiva para os Estados e para o Distrito Federal. Tem sido, todavia, utilizado 

também com função extrafiscal, mas essa prática é desaconselhável, em virtude das 

práticas fraudulentas que o tratamento diferenciado pode estimular. 

 

Sabe-se que no ordenamento jurídico pátrio, há determinados impostos com funções 

além de arrecadação, mas também para regularem políticas financeiras e econômicas 

relevantes para o meio social. Tais impostos, adjetivados como extrafiscais, são: Imposto de 

Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre 

Movimentação Financeira.  

Querer atribuir ao ICMS função extrafiscal para equilibrar preços de produtos 

nacionais e estrangeiros é adjudicar ao referido imposto efeitos não condizentes com sua 

natureza jurídica. Então, não é apropriado querer estender a sujeição do ICMS – Importação 

aos não contribuintes do imposto sob justificativa de justiça fiscal, tendo em vista que não 

cabe ao ICMS regular estas disparidades. 
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O ICMS pode possuir eventualmente o caráter extrafiscal, apenas se o ente tributante 

optar pela seletividade do imposto
23

, nos termos do art. 155, §2º, inciso III. O caráter 

extrafiscal facultativo do ICMS é inerente tão somente à essencialidade da mercadoria 

comercializada, o que de maneira alguma justifica a utilização do ICMS para equilibrar 

preços de produtos nacionais e estrangeiros.  

A extrafiscalidade de determinado imposto o garante prerrogativas que os demais 

tributos não possuem. Impostos predominantemente extrafiscais não se submetem ao 

princípio da legalidade estrita, ao princípio da anterioridade e ao princípio da anterioridade 

nonagesimal (a exceção do IPI). Prerrogativas estas que o ICMS não possui o que comprova 

ainda mais seu caráter predominantemente fiscal. 

Se há a preocupação de parear o preço dos produtos importados com os nacionais, que 

o Governo Federal, por intermédio dos seus impostos extrafiscais, utilize mecanismo para 

equilibrar esta injustiça fiscal decorrente do comércio exterior. 

A título de exemplo, o Poder Executivo Federal conseguiu implantar na Carta Magna 

hipótese de incidência de Contribuições Sociais Gerais sobre as importações (PIS/PASEP – 

Importação e COFINS – Importação – art. 195, IV da CF/88), agravando os preços dos 

produtos importados, para que pudesse haver competitividade com os produtos nacionais. Se 

tal medida não foi suficiente, que o Governo, por exemplo, majore as alíquotas do Imposto de 

Importação ou do IPI – Importação, que, inclusive, pode fazê-lo por meio de decreto. 

Mas, utilizar do ICMS para sanar a injustiça fiscal advindo do comércio exterior, 

atropelando critérios da regra matriz de incidência do mencionado tributo, de fato, não é a 

solução acertada para atenuar tal disparidade, principalmente quando há mecanismos 

apropriados para isto. 

“O ICMS, portanto, não tem a função extra-fiscal inerente aos tributos aduaneiros, 

como é o caso do imposto de importação, não podendo a este ser equiparado”.
24

  

Retomando a análise do objeto da PEC nº 227, indaga-se: Tentar atribuir ao não 

contribuinte do ICMS a sujeição passiva do imposto na importação de bens ou mercadorias 

iria interferir em quê na questão de justiça fiscal sobre a reforma tributária dos combustíveis? 

Obviamente se vê que a alteração do art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 é matéria 
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totalmente alheia ao escopo da PEC em questão. Mas, data venia, apenas assim, à surdina, é 

que uma reforma temerária deste porte vingaria. 

A PEC nº 227 fora devidamente votado nas duas casas legislativas, e sancionado pelo 

Presidente da República, transformando-se na Emenda Constitucional nº 33, de 11 de 

dezembro de 2001.  

A EC nº 33/2001, portanto, alterou o art. 155, inciso II, §2º, inciso IX, alínea “a” da 

Constituição Federal, que passou a ter o seguinte teor: 

 
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; 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

IX - incidirá também: 

a)sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou 

jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua 

finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao 

Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da 

mercadoria, bem ou serviço; 

 

A despeito da enorme pressão dos Governadores dos Estados e dos seus respectivos 

secretários da fazenda junto ao Congresso Nacional, no sentido de estender a sujeição passiva 

do ICMS – Importação, pensamos que o legislativo não cometera a teratologia de cobrar o 

este imposto de quem não é contribuinte do mesmo. 

Veja. Os Estados Federados pressionaram para que o ICMS – Importação fosse 

imponível a qualquer pessoa que realizasse a entrada de mercadorias advindas do exterior, e, 

dentre elas, estaria logicamente o não contribuinte do ICMS.  

Contudo, o Congresso Nacional não cedeu completamente a esta pressão, já que, ao 

alterar o art. 155, inciso II, §2º, inciso IX, alínea “a” da Constituição Federal, não fora, a 

nosso ver, incluído os não contribuintes como contribuintes do ICMS – Importação. 

Portanto, acredita-se que o Congresso Nacional pretendeu, em parte, ceder às 

pretensões dos Estados Federados, mas sem vergastar a Constituição Federal, poupando, 

mesmo com a EC nº 33/2001, os não contribuintes a sujeição passiva do ICMS – Importação. 

Pensamento contrário é fazer com que o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 não se 

coadune com a regra matriz de incidência do ICMS previsto na própria Carta Magna.  

 

 

3.2. A dissonância entre as novas disposições do art. 155, §2º, inciso IX da CF/88 e a 

regra matriz de incidência do ICMS 
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O legislador constituinte, ao estabelecer o termo “ainda que não seja contribuinte 

habitual do imposto” no art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 pretendeu, 

vernaculamente, atribuir a sujeição passiva do ICMS, aos contribuintes não habituais, que 

seriam pessoas que, mesmo sem habitualidade comercial, realizassem a entrada de mercadoria 

importada em território nacional. 

A rigor, a pessoa que realiza atos de comércio sem habitualidade não pode ser 

enquadrada como comerciante, principalmente se a atividade – fim do sujeito não se destinar 

a circulação de mercadorias.  

Pensar contrário seria alterar os conceitos de direito privado relativo à figura do 

comerciante/empresário, que para sê-lo, deve exercer a atividade de circulação de mercadoria 

de maneira organizada e habitual, conforme se verá no item 3.2.1 deste trabalho. 

Desta feita, a ausência de habitualidade nas práticas comerciais torna o sujeito um não 

contribuinte do ICMS. Vejamos precedentes do STF: 

 
“ICMS. Venda de bens do ativo fixo da empresa. Ambas as turmas desta Corte 

(assim, a titulo exemplificativo, nos RREE 194.300 e AGRAG 177.698), já 

firmaram entendimento de que a venda de bens do ativo fixo da empresa não se 

enquadra na hipótese de incidência determinada pelo art. 155, I, b (sic) da 

Constituição Federal, porquanto, nesse caso, por estes bens não enquadrarem no 

conceito de mercadoria e essas operações não serem realizadas com 

habitualidade, não há circulação de mercadoria. Dessa orientação não divergiu o 

acórdão recorrido. Recurso Extraordinário não conhecido” (Ac. Un. da 1ª T. do STF 

RE 203.904-3 – SP Min. Moreira Alves, DJU de 25/06/99, p. 29) 

[...] 

“A saída ocasional de mercadoria não se enquadra no conceito de comercio 

habitual, capaz de gerar obrigação tributária. Precedentes. Recurso 

Extraordinário conhecido e provido” (STF, RE 182.721, Min. Maurício Corrêa)
25

 

(grifo nosso) 

 

Portanto, “a atribuição de qualidade do contribuinte está vinculada, antes de mais 

nada, à prática habitual do fato gerador do imposto.”
26

 

Como se viu, a habitualidade comercial é requisito essencial para que uma pessoa seja 

considerada contribuinte do ICMS. Logo, se o Supremo exonerou milhares de pessoas que 

realizaram operações comerciais sem habitualidade, sob esta justificativa, é porque é 

necessário que haja habitualidade nas circulações de mercadorias. 

                                                 
25

 PAUSEN, Op. Cit., 2011, p. 334. 

 
26

 MELO, Op. Cit., 2005, p. 163. 

 



28 

 

Ao delimitar, portanto, o critério material do ICMS, no art. 155, inciso II da CF/88, o 

termo “circulação de mercadorias” deve ser entendido como “a circulação de mercadoria, 

desde que realizada habitualmente”. 

A partir do momento em que o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 estabelece 

a cobrança do ICMS daqueles que não realizam a atividade comercial habitualmente (os 

contribuintes não habituais do imposto), ele passa a dissonar com o critério material do 

aludido tributo, que pressupõe a habitualidade da atividade comercial, para que seja 

contribuinte do ICMS.  

Mas, com o advento da EC nº 33/2001, a habitualidade comercial passou a não ser 

mais condição sine qua non para que o sujeito fosse contribuinte do ICMS na importação, 

mesmo indo de encontro com o critério material do imposto, previsto no Art. 155, inciso II da 

Constituição Federal e art. 4º, caput da Lei Kandir. 

Também é aspecto dissonante com o critério material do ICMS a questão da 

importação de bens de maneira geral a qualquer título, previsto na nova redação do art. 155, 

§2º, inciso IX, alínea ”a” da CF/88. A palavra bem (que é gênero do qual mercadoria é 

espécie) deve ser interpretada como produtos destinados à mercancia, sob pena de infringir o 

art. 155, II da CF/88. 

É nestes termos que Schubert de Farias Machado
27

 adverte: 

 
[...] o Supremo Tribunal Federal deu a solução, dizendo o conceito constitucional de 

mercadoria, como sendo um bem que integra a cadeia comercial, destinado à 

revenda, até porque não pode ser tomado em separado da expressão operações de 

circulação de mercadorias. 

 

Relativizar a palavra “mercadoria”, previsto no art. 155, II da CF/88 é muito perigoso, 

já que existem outros tributos que se incidem sobre circulação de bens, como ITBI 

(transferência de imóveis) e o IOF (transferência de títulos ou valores mobiliários). Querer 

atribuir à mercadoria (espécie) o caráter de bem (gênero) é correr o risco de invadir a 

competência tributária de outros entes federados (União e Municípios, por exemplo).
28

 

Outra questão controvertida da redação atual do art.155, §2º, inciso IX, alínea “a” da 

CF/88 é a necessidade da mudança de titularidade da mercadoria, para que ocorra o fato 

jurídico tributário do ICMS, que está sendo mitigada. Esta controvérsia será mais discutida 

quando se falar de operações de leasing internacional. 
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Como se vê, as alterações trazidas pela EC nº 33/2001 no art.155, II, §2º, inciso IX, 

alínea “a” da CF/88 é dissonante com vários aspectos da regra matriz de incidência tributária 

do ICMS. 

Aplicar as disposições do art.155, II, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 isoladamente 

é um quanto tanto temerário. Não se pode dizer que o ICMS, em hipótese alguma, incidir-se-á 

sobre a circulação de bens (que não sejam mercadorias); que se incidirá sobre pessoa que não 

seja contribuinte do imposto; que se incidirá sobre operações que não envolvam transferência 

de domínio da mercadoria. Interpretando desta forma, outras disposições da Carta Magna 

serão frontalmente contrariadas. 

O art.155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 deve se coadunar tanto com o art. 155, 

inciso II, quanto com o art. 155, §2º, inciso I. Tal afirmativa é decorrente de um preceito da 

Hermenêutica Constitucional que veda a interpretação de normas constitucionais de maneira 

isolada, sem observância dos demais dispositivos da Carta Magna.  

Estar-se falando do Princípio da Unidade, que preconiza, em curtas palavras, que a 

Constituição é única, onde os preceitos nela contidos não podem entrar em contradições. 

Desta forma, os dispositivos constitucionais devem ser interpretados de maneira sistêmica, em 

harmonia com as demais normas da lei maior. Vejamos atentamente o que a doutrina discorre: 

 
Segundo essa regra de interpretação, as normas constitucionais devem ser 

vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados num sistema 

unitário de regras e princípios, que é instituído na e pela própria Constituição. 

Em consequência, a Constituição só pode ser compreendida e interpretada 

corretamente se nós a entendermos como uma unidade, do que resulta, por 

outro lado, que em nenhuma hipótese devemos separar uma norma do conjunto 

em que ela se integra, até porque – relembre-se o círculo hermenêutico – o 

sentido da parte e o sentido do todo são interdependentes. 

Aceito e posto em prática esse princípio, o jurista pode bloquear o próprio 

surgimento de eventuais conflitos entre preceitos da Constituição, ao mesmo tempo 

habilita a desqualificar, como contradições meramente aparentes, aquelas situações 

em que duas ou mais normas constitucionais -  com hipóteses de incidência à 

primeira vista idêntica e que só a interpretação racional evidenciará serem diferentes 

– “pretendam” regular a mesma situação de fato. (grifo nosso)
29

 

 

 Se não houver uma interpretação sistêmica entre o art.155, §2º, inciso IX, alínea “a”, o 

art.155, II e o art.155, §2º, inciso I, todos da Constituição Federal, dar-se a impressão de que o 

constituinte derivado, na realidade, criou, obliquamente, um novo imposto de competência 

dos Estados, já que os novos elementos do ICMS – Importação, se interpretado isoladamente, 

em nada se adéqua a regra matriz de incidência Tributária do ICMS. 
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Coadunando-se com as argumentações supra, Schubert de Farias Machado
30

 entende 

que estas alterações no ICMS - Importação, na realidade foi uma maneira indireta que o 

constituinte derivado encontrou para que pudesse instituir uma espécie de imposto de 

importação de competência dos Estados, já que, de ICMS, o art.155, II, §2º, inciso IX, alínea 

“a” da CF/88 não tem nada. Senão vejamos: 

 
Vencida diante desta firme posição do STF, a ânsia arrecadadora dos fiscos 

estaduais provocou mais uma alteração na nossa Constituição. De fato, a Emenda 

Constitucional nº 33, indiscutivelmente motivada pelos interesses dos Estados, 

alterou radicalmente o perfil do ICMS nas importações, permitindo a instituição de 

um novo imposto, objeto deste modesto e rápido estudo. 

[...] 

Como se nota, o legislador constituinte derivado procurou ser o mais abrangente 

possível e com isso vencer os limites à incidência do ICMS, impostos pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

[...] 

Antes da Emenda 33, o ICMS poderia incidir apenas na importação de  mercadorias 

e bens destinados ao consumo ou ativo fixo dos estabelecimentos comerciais. Este 

foi o limite traçado pela Constituição. Com a alteração introduzida pela referida 

emenda, o âmbito de incidência do ICMS na importação mudou de tal forma e 

sentido que passou a ter outra natureza. A Emenda Constitucional nº 33 autorizou ao 

legislador complementar tratar em normas gerais e aos legisladores estaduais 

instituírem o imposto estadual de importação 

 

“Este, na realidade, é um ICMS novo, que nada tem a ver com o ICMS previsto 

originariamente pela Carta de 1988 para incidir sobre importação de produtos, inserindo-os no 

ciclo econômico.” 
31

. 

E por fim, o art.155, II, §2º, inciso IX, alínea “a’ da CF/88 também exorbita da regra 

matriz de incidência tributária do ICMS, no que concerne ao critério pessoal do imposto. 

  

 

3.2.1 Critério pessoal do ICMS – Importação. A Figura do contribuinte não habitual 

do imposto 

 

 

Mesmo com o entendimento de que a EC nº 33/2001 atribuiu apenas ao contribuinte 

não habitual do ICMS a sujeição do imposto na importação, tal interpretação não afasta, a 

nosso ver, a afronta ao critério pessoal do imposto. Quanto mais se interpretar que o 

dispositivo constitucional autoriza os estados a cobrarem o mencionado tributo de quem não é 

contribuinte. 
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Como se viu, a habitualidade na contribuição do ICMS é diretamente proporcional 

com a habitualidade da atividade comercial de quem a exerce. Quanto mais se realiza a 

atividade comercial, mais o sujeito pagará valores a título de ICMS. 

 Entretanto, se uma pessoa que exerce a atividade comercial de maneira esporádica, 

sem frequência, não organizada, ela não será contribuinte do ICMS, já que para a realização 

do fato imponível do mencionado tributo é necessário a habitualidade e organização nas 

práticas comerciais. 

A EC nº 33/2001, porém, ao atribuir a sujeição do ICMS – Importação ao contribuinte 

não habitual do imposto estaria incluindo no polo passivo da relação jurídica tributária uma 

pessoa que exerce a atividade comercial também de maneira não habitual, que, a priori, não 

seria contribuinte do ICMS. 

Dentro desta lógica, conclui-se que, para se sujeitar a cobrança do ICMS – Importação 

não é mais necessária a habitualidade nas práticas comerciais, pois agora estes passariam de 

não contribuintes para contribuintes não habituais do ICMS, quando da comercialização de 

produtos advindos do exterior. 

A nosso ver é completamente descabida a pretensão do constituinte derivado, já que a 

habitualidade nas práticas comerciais, inclusive àquelas de comércio exterior, é condição sine 

qua non para a configuração do aspecto material do ICMS.  

Com o conceito de empresário, trazida à baila pelo Código Civil de 2002, sabe-se que 

a figura do comerciante tornou-se uma das modalidades de empresário, que pode tanto se 

dedicar à produção de bens, à comercialização de mercadorias ou à prestação de serviço. Mas, 

a pessoa só se tornará empresário/comerciante se exercer sua atividade comercial com 

habitualidade. Sem este elemento, não há que se falar em empresário/comerciante, não 

havendo, portanto, o fato imponível do ICMS. 

O Código Civil, no art. 966, definiu empresário aquele que “exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 

A atividade empresarial deve ser exercida profissionalmente e organizada para que 

haja a figura do empresário, e consequentemente, do comerciante. Nesta toada, é lógico que, 

para que a atividade empresarial destinada à circulação de bens (mercancia) seja realizada 

profissionalmente e de maneira organizada, é necessária que a mesma seja realizada com a 

habitualidade.  

José Eduardo Soares de Melo
32

, citando Fábio Ulhoa Coelho, explana com primor a 
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questão relativa à habitualidade: 

 
O atual código civil (art. 2045) revogou a Parte Primeira do Código Comercial, 

ficando superada a definição de comerciante, substituída pela de empresário, 

considerando como “quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços” (art. 966), com as 

características seguintes: 

 

“a) habitualidade da atividade exercida, o que implica desqualificar-se como 

empresário aquele que se dedica esporadicamente à produção ou à circulação 

de bens e serviços;” (grifo nosso) 

 

É cediço que o Direito Tributário não pode alterar os conceitos de direito de direito 

privado, para definir competência tributária, nos termos previstos no Código Tributário 

Nacional: 

 
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. 

 

Todavia, é necessário ter parcimônia ao acoimar a sujeição do ICMS – Importação ao 

suposto contribuinte não habitual.  

Primeiro porque a lei lato sensu deve acompanhar as modificações ocorridas na 

sociedade, sob pena de não mais corresponder às demandas sociais. Sabe-se que atualmente 

muitas pessoas físicas e jurídicas que são contribuintes de ISS (Construtoras), por exemplo, 

realizam, com certa frequência, atividade de comercialização de mercadorias, não devendo 

estas hipóteses ficar a margem do fato imponível do ICMS. Nestes termos, Orlando Celso da 

Silva Neto
33

: 

 
[...] Existe na prática um número razoável de situações em que se vislumbram 

contribuintes, contribuintes não habituais e não contribuintes. Um exemplo de 

situação prática e comum de existência de contribuinte não habitual é dado por 

Ângelo Braga Netto Rodrigues de Mello: 

 

 “... a atividade normalmente desenvolvida pelas empresas de construção civil 

consiste numa obrigação de fazer pois estas visam a planejar e executar um serviço 

que primordialmente visa a transformar um conjunto de materiais diversos em uma 

coisa unitária, para só depois entregá-la (...) óbvio concluir que normalmente a 

atividade desenvolvida por estas empresas está sujeita à incidência do ISS, sendo 

estas contribuintes do ISS e não do ICMS. (...) O problema ocorre quanto à exceção, 

quanto aos casos em que a construtora pratica atividades sujeitas ao ICMS 

...ressalte-se que nada impede que uma empresa do ramo de construção civil, a par 

de suas atividades normais, desenvolva outras, como vendas de estrutura metálica 
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que produza, ou mesmo de materiais (blocos, etc) não aproveitados em certa obra. 

Caso isso aconteça, no mundo dos fatos, por óbvio essas operações serão tributadas 

pelo ICMS” 

 

Assim, é evidente que existem contribuintes habituais, contribuintes não habituais e 

não contribuintes. [...] 

 

Tércio Sampaio Ferraz
34

 elencou algumas características obrigatórias inerentes ao 

contribuinte não habitual: 

 

Um sujeito importador que não seja um contribuinte habitual exige a definição de 

contribuinte, de habitualidade e não—habitualidade em sua condição de 

contribuinte. Desse modo, se, pelo perfil constitucional do aspecto pessoal da 

hipótese de incidência, contribuinte é quem realiza operações de natureza mercantil 

ou assemelhadas (portanto, quem realiza tais operações com habitualidade), o 

contribuinte não-habitual é quem, sendo contribuinte, realiza com habitualidade 

operações de natureza mercantil, mas realiza também, e em freqüência superior, 

outras atividades não sujeitas ao ICMS. 

 

Segundo, porque o legislador infraconstitucional ainda não definiu a figura do 

contribuinte não habitual do ICMS. Antes da EC nº 33/2001 havia apenas a figura do 

contribuinte e do não contribuinte.  

Com a superveniência da emenda, surgiu a figura do contribuinte não habitual, o qual 

o legislador, até o presente momento, não especificou os elementos configuradores para se 

tornar este novo sujeito passivo do ICMS, quando da circulação de mercadorias provenientes 

do exterior. 

Orlando Celso da Silva Neto
 35

 julga a questão nos termos seguintes: 

 
Pela nova expressão constitucional, trata-se de contribuinte (ainda que não habitual), 

em oposição, portanto, ao não contribuinte, e que, porém, dependendo de certas 

condições, às vezes é. Se o é, ainda que ocasionalmente, há de sê-lo, conforme o 

STF, ao menos por realizar operações de circulação de mercadoria, isto é, de 

natureza mercantil ou assemelhada? Estaria referindo-se o texto, então, ao não 

contribuinte, mencionando no inciso VII, A? Certamente não, pois se trata de 

contribuinte, ainda que ocasional. O termo, portanto, exige definição e, por 

conseguinte, lei complementar. 

 

Roque Joaquim Wolksweiss
36

 arriscou em exemplificar quem seria um contribuinte 

não habitual: 

 
Essa alínea ¨a¨, na redação que lhe deu a recente EC nº 33, de 11/12/01, como a 

anterior, continua não alcançando, a nosso ver, a pessoa natural ou física, nem, 

tampouco, a sociedade ou associação civil de fins não-econômicos, naturalmente 
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não contribuintes do imposto, que importe bens do exterior para seu próprio uso ou 

consumo, porque a exigência do dispositivo é que o importador seja contribuinte, e 

essa qualidade a pessoa física e a sociedade ou associação civil de fins não-

econômicos, decididamente, não detêm, porque comerciantes (que operem com 

mercadorias) não são. 

O que o dispositivo pretende, ao que tudo indica, é alcançar finalidade dupla: 

1º) estender ao contribuinte, como tal já inscrito, a incidência do imposto 

também quando venha a importar, do exterior, bens para seu próprio uso ou 

consumo (o que, aliás, já constava da redação anterior, quando dispunha que o 

imposto ¨incidirá também sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 

ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento ,̈ e que, segundo o STF, não atingia a pessoas físicas e sociedades 

ou associações civis de fins não-econômicos); e, 

2º) estender – e aí é que está a novidade – a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, que importe, do exterior, bens em quantidade tal que indique sejam 

mercadorias (destinadas, portanto, a comércio ou revenda), fato que, então, o 

caracterizará, na previsão constitucional, como contribuinte, ainda que não seja 

habitual, como é o caso dos que trazem mercadorias do Paraguai para venda 

direta ou por interpostas pessoas, mas que, em razão da clandestinidade da 

operação, terminam não as submetendo ao desembaraço aduaneiro, momento 

legalmente previsto para o pagamento do ICMS devido nas importações. (grifo 

nosso) 

 

Destarte, é necessário que o legislador primeiro diga quem seria o contribuinte não 

habitual, para que depois se realize um juízo de valor acerca da viabilidade ou não deste novo 

sujeito passivo, trazido pela EC nº 33/2001. 

 

 

3.2.2 A pretensão de cobrar o ICMS – Importação de quem não seja contribuinte do 

imposto. 

 

 

Em que se pese a grande controvérsia gerada em torno do contribuinte não habitual do 

ICMS, tal discussão é agravada quando se pretende, após a EC nº 33/2001, imputar 

novamente aos não contribuintes do imposto a sujeição passiva do mesmo.    

Os Estados Federados, albergado inclusive de decisões judiciais favoráveis, 

interpretam o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “A” da CF/88 no sentido de que os não 

contribuintes do ICMS passariam a ser contribuintes deste, quando realizasse a entrada de 

bens e mercadorias provenientes do exterior. 

A interpretação que se está sendo dada ao termo “ainda que não seja contribuinte 

habitual do imposto” da nova redação do ICMS – Importação não se coaduna com as palavras 

transcritas no dispositivo. Wolksweiss
37

 coaduna-se da mesma opinião: 

 
Assim, se o objetivo é, com essa nova regra constitucional, alcançar, 

indiscriminadamente, todas as internações de bens e mercadorias, tanto as efetuadas 
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por contribuintes (comerciantes), como as efetuadas por não contribuintes (não 

comerciantes), sinceramente, a redação mostra-se inteiramente inadequada 

 

A palavra “habitual” não pode dar característica ao não contribuinte, pois este nunca 

paga o imposto. A habitualidade é uma qualidade inerente ao contribuinte, que habitualmente 

ou não, contribuirá com o imposto. A questão semântica, principalmente quando se trata de 

uma interpretação de normas constitucionais, não deve ser desprezada, nos termo assentados 

pelo Min. Marco Aurélio, no RE 166.772/ RS
38

 de sua relatoria: 

 

INTERPRETAÇÃO - CARGA CONSTRUTIVA - EXTENSAO. Se e certo que 

toda interpretação traz em si carga construtiva, não menos correta exsurge a 

vinculação a ordem jurídico-constitucional. O fenômeno ocorre a partir das 

normas em vigor, variando de acordo com a formação profissional e 

humanística do interprete. No exercício gratificante da arte de interpretar, 

descabe "inserir na regra de direito o próprio juízo - por mais sensato que seja 

- sobre a finalidade que"conviria"fosse por ela perseguida" - Celso Antonio 

Bandeira de Mello - em parecer inédito. Sendo o Direito uma ciência, o meio 

justifica o fim, mas não este aquele.  

 

CONSTITUIÇÃO. ALCANCE POLÍTICO, SENTIDO DOS VOCÁBULOS. 

INTERPRETAÇÃO.  

O conteúdo político de uma Constituição não é conducente ao desprezo do 

sentido vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, considerados 

institutos consagrados pelo Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de 

escorreita linguagem, possuindo os institutos, as expressões e os vocábulos que 

as revelam, conceito estabelecido com a passagem do tempo, quer por força de 

estudos acadêmicos, quer, no caso do Direito, por atuação dos Pretórios.  

[...] (grifo nosso) 

 

Não há dúvidas de que a pretensão dos Estados, com EC nº 33/2001, seria de incluir o 

não contribuinte do ICMS ao polo passivo da relação jurídica tributária do ICMS- 

Importação. 

No entanto, entre a pretensão dos Estados Federados e a alteração realizada de fato no 

mencionado dispositivo pelo Congresso Nacional há uma grande diferença. 

Como se afirmou acima, por mais que os Secretários da Fazenda Estaduais tenham 

pressionado o Congresso Nacional a alterar o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a”da CF/88, 

utilizando, inclusive da “PEC dos Combustíveis” para cobrar o ICMS – Importação dos não 

contribuintes do imposto, entende-se que o Poder Legislativo não cedeu completamente às 

pretensões regionais, no momento em que colocou a palavra “habitual” como adjetivo do 

novo contribuinte (contribuinte não habitual). 

Portanto, deve-se interpretar o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a”da CF/88, à luz dos 

métodos hermenêuticos existentes (Princípio da Unidade da Constituição), e não conforme as 
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aspirações escusas dos Estados, que sequer foram concretizadas, em sua plenitude, pelo 

constituinte derivado. Não se deve interpretar a referida norma de acordo com o que se 

pretendia como ela fosse, mas sim como ela é de fato. E, de fato, é claro que o termo “não 

contribuinte habitual do imposto” não significa não contribuinte.  

Primeiro, porque se assim o quisesse, o constituinte derivado não teria colocado a 

palavra “habitual” no texto normativo. Apenas colocaria “ainda que não seja contribuinte do 

imposto”. Exemplo disso está no próprio teor da súmula nº 660 do STF, onde o tribunal foi 

expresso que o ICMS – Importação não incide na importação de bens por pessoa física ou 

jurídica que não seja contribuinte do imposto.   

O termo “habitual”, como dissemos, é adjetivo que dá uma qualidade ao substantivo 

“contribuinte”. Logo, para ser contribuinte, mas de maneira não habitual, é necessário, antes 

de tudo, que o mesmo seja um contribuinte: 

Sobre o tema, Norberto Baruffaldi e Sebastião Ventura Paixão Jr
39

preconizam que: 

 
[...] a Emenda Constitucional nº. 33/01 criou uma nova figura tributária: o 

contribuinte habitual, cuja definição não está em lei. Partindo da inexistência de 

definição legal, temos que buscar outras formas de delimitação conceitual. Nosso 

conceito partirá da seguinte premissa: para ser contribuinte habitual de um 

tributo é preciso, antes de qualquer coisa, ser contribuinte deste tributo. Logo, 

a habitualidade é uma qualidade, uma característica, do ser contribuinte. 

Portanto, somente será habitual ou não-habitual aquele que já é contribuinte 

do ICMS. 

 

 [...] será que não ser contribuinte habitual significa o mesmo que não 

contribuinte do tributo? Obviamente que não! Pois o não-contribuinte jamais 

paga o tributo, enquanto que o contribuinte não-habitual paga, 

esporadicamente, a exação. Ressaltando que, para haver a chamada contribuição 

esporádica, exige-se primeiramente a própria condição de contribuinte.  

 

[...] permanecem, assim, válidos e eficazes os fundamentos jurídicos invocados em 

decisões jurisprudenciais, inclusive da Suprema Corte, que concluíram pela não-

incidência de ICMS na importação de bens realizada por pessoa física ou jurídica 

não-contribuinte do tributo estadual. (grifo nosso) 

 

Segundo é que tal interpretação não se coaduna com o critério pessoal do ICMS. O 

contribuinte de ICMS, como exaustivamente fora dito, é aquele que exerce atividade 

comercial com habitualidade. O não contribuinte não realiza atividade comercial. Assim, este 

jamais paga o imposto, em quaisquer circunstâncias.  

No mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz. 
40
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Assim, se o ICMS incide também sobre bens e mercadorias importados, quer por 

pessoas físicas ou jurídicas, ainda que os sujeitos passivos não sejam contribuintes 

habituais do imposto, a lei complementar não pode autorizar a tributação de pessoas 

que não sejam contribuintes: hão de ser contribuintes, ainda que não habituais. E o 

contribuinte não-habitual não pode ser definido como o não-contribuinte. 

 

Há jurisprudências no mesmo sentido da tese aqui preconizada: 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE BENS, PARA USO PRÓPRIO, 

POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS: NÃO-INCIDÊNCIA 

DO ICMS.   

 

Não se sujeita ao ICMS a importação de bens, para uso próprio, por empresa 

prestadora de serviços médicos, não comerciante, inclusive a partir da Emenda 

Constitucional nº 33, de 11/12//2001. Aplicação dos arts. 155, II, da Constituição 

Federal (que sujeita apenas a ¨mercadoria¨ ao ICMS, como tal entendido o bem 

móvel adquirido com o intuito de revenda habitual, mediante lucro), e do art. 110 do 

Código Tributário Nacional (que veda à lei instituidora do imposto alterar o sentido 

das palavras, institutos, conceitos, formas ou figuras do direito privado, utilizadas, 

pela lei constitucional, para definir ou limitar competências tributárias). 

Apelo desprovido , por unanimidade.
41

 

 

 

TRUBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO POR 

SOCIEDADE CIVIL. NÃO-CONTRIBUINTE. NÃO-INCIDÊNCIA DO 

TRIBUTO.  

 

De acordo com precedentes do STF, a importação de equipamento médico por 

sociedade civil, destinado à prestação de serviços não está sujeita ao recolhimento 

do ICMS, se o bem importado não se destina ao comércio, mas à prestação das 

próprias atividades profissionais de quem o está importando. Ainda que a 

habitualidade não mais seja reputada essencial para a incidência do ICMS na 

importação de mercadorias e bens, não pode ser tributado o importador que não seja 

contribuinte.  

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO.
42

 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE 

BENS PARA USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.  

A pessoa física ou jurídica não comerciante que importa do exterior bens para uso 

próprio, sem caráter de habitualidade, não se submete ao ICMS.
43

 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE BENS, PARA USO PRÓPRIO, 

POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL (NO CASO, A UNIÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA): NÃO-INCIDÊNCIA 

DO ICMS. 

1) Não se sujeita ao ICMS, mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 

33, de 11/12//2001 (que exige, para a incidência do referido imposto, que o 
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importador seja ¨contribuinte¨ dele, ainda que de forma ¨não habitual¨), a importação 

de bens, para uso próprio, efetuada por instituição educacional e assistencial, 

porquanto o art. 155, II, da Constituição Federal/88 apenas sujeita ao mesmo 

imposto a ¨mercadoria¨, tida como objeto de ato de comércio, ou seja, apenas o bem 

móvel adquirido com o intuito de revenda habitual mediante lucro, sentido esse que 

não pode, em hipótese alguma ser, por força do art. 110 do Código Tributário 

Nacional, alterado para sujeitá-lo à incidência tributária. 

2) Não bastasse esse argumento, outro frustra à instituição e cobrança do ICMS 

sobre as importações de bens do exterior, por instituição educacional e assistencial: 

o art. 150, VI, ¨c¨, da mesma lei constitucional declara imunes a quaisquer impostos 

o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação e de assistência 

social sem fins lucrativos, que atendam, como no caso, os requisitos do art. 14 do 

CTN. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
44

 

 

 

Pensamento diverso seria colidir o art. 155, § 2º, inciso IX, alínea “a” com o art. 155, 

inciso II, ambos da Constituição Federal. O ICMS só pode ser cobrado se houver operações 

de circulação de mercadoria. E quem os realiza são os contribuintes do imposto. 

Cobrar o ICMS – Importação do não contribuinte do imposto é violar também o 

Princípio da Não Cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, inciso I da CF/88, tendo em vista 

que este não exerce atividade comercial, para que possa repassar o ônus econômico do 

imposto para operações futuras, arcando sozinho, consequentemente, com toda a carga 

tributária. 

Nos estudos sobre Hermenêutica Constitucional, sabe-se que, por meio do Princípio da 

Unidade, é vedado interpretar dispositivos constitucionais de maneira isolada e dissonante 

com outra norma constitucional.   

A Constituição é única, e seus dispositivos não podem se colidir. Assim a 

interpretação que se dá as normas constitucionais deve observar o método de interpretação 

sistemático, ou seja, observando todos os demais preceitos, com fito de harmonizar a 

interpretação de determinado dispositivo constitucional com os demais, conforme já se 

fundamentou no item 3.2 deste trabalho. 

Mas, não é assim que se vem procedendo na prática. O que se vê são os Estados 

cobrarem o ICMS de qualquer pessoa que realize a entrada de bem e mercadoria proveniente 

do estrangeiro. Entretanto, tal exação é inconstitucional, nos termos da súmula nº 660 do STF 

que ainda continua em vigor, conforme deliberação do próprio plenário, nos termos em que se 

explanará no item 3.4. 

Nestes termos, é clarividente que a interpretação devida a ser dada ao art. 155, § 2º, 

inciso IX, alínea “a” da CF/88 é no sentido de que o ICMS – Importação incidirá sobre 
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aqueles que praticarem atividade comercial sem habitualidade, ou seja, sobre aqueles que não 

são empresários, mas que esporadicamente realizam atos de comércios, o que, data vênia, 

também é uma teratologia sem precedentes. Entretanto, o dispositivo é muito claro neste 

sentido, cabendo ao legislador infraconstitucional definir quem seria este novo contribuinte, 

para só assim se emitir juízo de valor sobre a viabilidade deste sujeito passivo. 

Em consequência, jamais a nova redação do art. 155, § 2º, inciso IX, alínea “a” da 

CF/88 imputaria a cobrança do ICMS – Importação ao não contribuinte. Seja porque o 

legislador assim não o quis, ao colocar o adjetivo habitual, que é inerente apenas ao 

contribuinte, seja porque interpretação diversa afrontaria a regra matriz de incidência do 

ICMS e seus respectivos princípios, o que é vedado pelo Princípio da Unidade da 

Constituição. 

 

 

3.3. As operações de leasing internacional e o ICMS - Importação 

 

 

Considera-se leasing ou arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre 

pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de 

arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, 

segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta 
45

. 

O leasing, como é cediço, é desdobrado em duas modalidades: O Leasing Operacional 

e o Leasing Financeiro. Com mais propriedade, José Eduardo Soares de Melo 
46

: 

 
O arrendamento mercantil financeiro (“financial lease”) deverá observar o seguinte: 

 

a) As contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela 

arrendatária, serão normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo 

do bem arrendado durante o prazo contratual da operação, e que adicionalmente, 

obtenha um retorno sobre os recursos investidos; 

b) As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à 

operacionalidade do bem arrendado serão de responsabilidade da arrendatária. 

c) O preço para o exercício para a opção de compra será livremente pactuado, 

podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado. 

 

O arrendamento mercantil operacional (“renting”) deverá atender o seguinte: 

 

a) As contraprestações a serem pagas pela arrendatária devem contemplar o 

custo do arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à sua 

disposição da arrendatária, não podendo o total dos pagamentos da espécie 

ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do custo do bem arrendado; 
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b) As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à 

operacionalidade do bem arrendado serão de responsabilidade da arrendadora ou da 

arrendatária; 

c) O preço para o exercício da opção de compra será o valor de mercado do bem 

arrendado. 

 

A distinção básica entre tais modalidades reside na circunstancia de que o 

operacional guarda similaridade com a locação, com pagamento de alugueis por um 

período predeterminado, preço correspondente ao valor de mercado, e pagamento ao 

final do contrato no caso de aquisição, com limite de 75% do custo do bem; 

enquanto que o financeiro constitui alternativa de investimento de longo prazo, com 

preço livremente acertado pelos contratantes, pago de forma antecipada, diluída, ou 

ao final, e contraprestações de valor integral. 

 

Até a edição da EC nº 33/2001, era plenamente pacífico o entendimento de que não se 

incidia ICMS sobre operações de leasing ou arrendamento mercantil, tanto na modalidade 

operacional, quanto financeira. Afinal, a própria Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) 

sempre foi bem clara neste sentido. Senão vejamos: 

 

Art. 3º O imposto não incide sobre: 

[...] 

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem 

arrendado ao arrendatário; 
 

Isso porque em ambas as modalidades de leasing, como se percebe, não há a 

transferência do domínio da mercadoria, ou seja, a circulação jurídica, que é elementar para o 

preenchimento do aspecto material do ICMS, salvo se houver no contrato de arrendamento 

mercantil, a opção de compra do bem pelo arrendatário. Situação esta que não é obrigatória, e 

que mesmo existente, a exação se dará apenas no momento da mudança de propriedade do 

produto. 

 Afinal, como afirmamos no item 3.2, para que haja a incidência do ICMS não basta a 

mera movimentação física da mercadoria, mas sim a mudança de titularidade do bem 

comercializado. 

 Portanto, não era para existir nenhuma controvérsia acerca da não incidência do ICMS 

sobre operações de arrendamentos mercantis, seja pela clareza do art. 3º, inciso VIII da Lei 

Complementar nº 87/96, seja pela não circulação (mudança de titularidade) de mercadorias 

nestas operações. 

 Ocorre que a famigerada EC nº 33/2001 trouxe tumulto até nas operações de leasing, 

quando ocorridas no âmbito internacional. Expliquemos. 

 O leasing internacional, como o próprio nome já diz, é uma operação de arrendamento 

mercantil, seja financeira ou operacional, onde o bem arrendado é proveniente do exterior. 

Nesta operação, o arrendador (empresa estrangeira) transmite a posse do bem estrangeiro para 
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o arrendatário, que passa a ser possuidor direto da coisa, mas não proprietário. No Brasil, 

estas operações são muito recorrentes com o arrendamento de aeronaves provenientes do 

exterior, por empresas aéreas arrendatárias. 

 Ao trazer o produto arrendado para o território nacional, as Fazendas Públicas 

Estaduais passaram a cobrar o ICMS – Importação dos adquirentes, que, no caso, são as 

empresas brasileiras arrendatárias, sob fundamento de ter ocorrido o fato gerador do art. 155, 

§2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88, após a redação dada pela EC nº 33/2001. 

 Os Estados Federados alegam que o novo texto do art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” 

da CF/88 permite que se incida o ICMS - Importação sobre a entrada bens ou mercadorias, 

qualquer que seja sua finalidade. Como o produto arrendado (bens) está ingressando em 

território nacional para fins de operação de leasing (qualquer que seja sua destinação), o 

critério material do ICMS – Importação estaria preenchido, formando consequentemente uma 

relação jurídica tributária entre as empresas arrendatárias nacionais e as Fazendas Públicas 

Estaduais. 

 Esta alegativa, data venia, não se amolda à regra matriz de incidência tributária do 

ICMS. Primeiro porque a Lei Kandir é expressa em afirmar a não incidência de ICMS sobre 

operações de arrendamento mercantil. Segundo porque a palavra “bens”, prevista no art. 

155,§ 2º, inciso IX, alínea “a” da Constituição deve ter sua interpretação restrita à mercadoria, 

em sintonia com o art. 155, inciso II da CF/88. Portanto, se o objeto do arrendamento 

mercantil não é destinado à mercancia, não era para incidir o ICMS, nem mesmo na 

importação. Terceiro, porque a expressão “entrada bens ou mercadorias, qualquer que seja 

sua finalidade” também deve estar em consonância com o art. 155, inciso II da Carta Magna, 

ou seja, a mera entrada física do produto em território nacional não preenche os requisitos do 

critério material do ICMS, já que o termo “circulação de mercadoria” pressupõe mudança de 

titularidade do bem, o que não ocorre, a priori, nas operações de leasing internacional. 

 O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não deve incidir o 

ICMS – Importação nas operações de leasing internacional, por meio dos seguintes arestos: 

 

TRIBUTÁRIO.  ICMS.  ARRENDAMENTO MERCANTIL.  LEASING. 

IMPORTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 

 

1.  Ilegítima a incidência  do  ICMS  sobre  operações  de  importação  de 

mercadoria por meio de contrato de arrendamento mercantil leasing, por não 

caracterizar fato gerador do tributo. 

2. Agravo improvido.
47
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 AgRg no Ag 385174/RJ, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05.02.2004, DJ 15.03.2004 p. 223. 
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REGIME  DE  ARRENDAMENTO MERCANTIL -  "LEASING" - ICMS - FATO 

GERADOR - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES. 

 

- A jurisprudência desta eg. Corte é iterativa, no sentido de que a importação de 

mercadorias  mediante  contrato  de  arrendamento  mercantil  (leasing)  não  

caracteriza  fato gerador do ICMS. 

- Nego provimento ao agravo regimental.
48

 

 

 

TRIBUTÁRIO - ICMS  -  BENS  IMPORTADOS  EM  REGIME  DE "LEASING". 

 

1.  A  jurisprudência  do  STJ  sedimentou-se  no  sentido  de  não  aceitar  a 

incidência do ICMS sobre a importação sob regime de "leasing". 

2. Os bens adquiridos para integrar o ativo fixo da empresa, diferentemente, por 

força de preceito constitucional, sofrem a incidência do referido imposto - art. 155, 

IX, "a" da CF/88. 

3. Recurso especial improvido.
49

 

 

 

 Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não adotou este entendimento, afirmando 

que o art. 3º, inciso VIII da Lei Kandir não se aplica às operações de leasing internacional. 

Vejamos o RE 206.069/SP da lavra da Ministra Ellen Gracie: 

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL - "LEASING".  

 

1. De acordo com a Constituição de 1988, incide ICMS sobre a entrada de 

mercadoria importada do exterior. Desnecessária, portanto, a verificação da natureza 

jurídica do negócio internacional do qual decorre a importação, o qual não se 

encontra ao alcance do Fisco nacional.  

2. O disposto no art. 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se 

exclusivamente às operações internas de leasing. 3. Recurso extraordinário 

conhecido e provido.
50

 

  

 Segundo a ministra, o art. 3º, inciso VIII da Lei Complementar nº 87/96 teria se 

tornado inaplicável ao leasing internacional, após a superveniência da EC nº 33/2001, 

devendo haver uma separação, entre o leasing interno, em que se continuaria aplicando o 

dispositivo da lei complementar, e o leasing internacional ao qual a lei complementar não é 

aplicável. 

É visível que o entendimento do STF, por meio do acórdão acima mencionado é 

contrário com o posicionamento aqui adotado. Entretanto, mister se faz tecer outros 

comentários relativos ao leading case. 
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 AgRg no Ag 343438/MG, Rel. Ministro  FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04.02.2003, DJ 30.06.2003 p. 181. 
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No que concerne a aplicação do at. 3º, inciso VIII da Lei Kandir apenas nas operações 

de leasing nacionais, salvo melhor juízo, tal disposição é insubsistente. Leasing é leasing. 

Tanto faz ser realizado do âmbito interno ou internacional. As características inerentes a esta 

operação é a mesma. Ambas as situações não ocorre mudança de titularidade, já que o 

arrendatário possui apenas a posse direta do bem arrendado. A única diferença é que na 

interna o produto arrendado é proveniente do próprio país e no internacional, o bem é 

proveniente do exterior.  

Deste modo, não vejo óbice para que o art. 3º, inciso VII da Lei Kandir se aplique às 

operações de leasing internacional, já que uma das partes deste negócio, o arrendatário, é 

brasileiro, podendo-se atribuí-lo a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, no momento 

da mudança da titularidade do bem arrendado. 

Outro aspecto controvertido do voto da relatora que merece críticas foi a confusão 

feita entre o critério material e o critério temporal da regra matriz de incidência tributária do 

ICMS – Importação. 

Observemos trechos do voto da relatora: 

 
[...] conquanto remanesça a circulação econômica como hipótese de incidência 

genérica do imposto, o legislador constitucional determinou a incidência especifica 

do tributo sobre a entrada da mercadoria ou bem importados do exterior. 

[...] 

Assim, uma vez concretizada a importação mediante a entrada de mercadoria ou 

bem destinado ao ativo fixo, tem-se por ocorrida a circulação econômica, por 

presunção constitucional. 

 

Ora, é muito claro que a ministra confundiu o critério temporal do ICMS – 

Importação, com o critério material. A entrada do bem ou mercadoria no território nacional é 

aspecto temporal do imposto, ou seja, a inserção do produto em território nacional será o 

momento em que ocorrerá o fato gerador do ICMS – Importação, e não a ação humana que 

dará núcleo à hipótese tributária em questão. 
51

 

O critério material do referido imposto, deve se coadunar com o art. 155, inciso II da 

CF/88. Portanto, a mesma se dará no momento em que houver operação que envolva a 

circulação da mercadoria, em que haja mudança de titularidade do produto comercializado e 

que seja proveniente do exterior. 

Além do que, a ilustre ministra afirmou que a natureza jurídica do negócio realizado 

não é relevante, para que se realize o fato imponível do ICMS – Importação: 
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[...] a imposição de ICMS prescinde da verificação da natureza do negócio jurídico 

ensejador da importação. A Constituição Federal elegeu o elemento fático “entrada 

de mercadoria importada” como caracterizador da circulação jurídica da mercadoria 

ou do bem, e dispensou indagações acerca dos contornos do negócio jurídico 

realizado no exterior. 

 

 Argumento este que é perigoso se afirmar de maneira absoluta, data vênia. A 

doutrina
52

 faz ressalvas quanto a esta a firmação da relatora: 

 
A alegação da Min. Ellen Gracie de que a Constituição Federal elegeu o elemento 

fático ‘ a entrada de mercadoria importada’ como caracterizador da circulação 

jurídica  da mercadoria ou do bem e dispensou indagações acerca dos contornos do 

negócio jurídico realizado no exterior vai de encontro com o direito posto. Como 

assim independe do negócio realizado? Caso o bem decorrente de entrada fosse de 

titularidade do próprio transportador haveria incidência do ICMS – Importação? E 

se o negócio fosse gratuito? Por certo que não! O que ratifica que não se pode 

analisar a entrada separadamente dos demais enunciados prescritivos. 

 

Observa-se que a relatora, ao desprezar a qualidade do negócio jurídico realizado nas 

operações internacionais, não leva em consideração a necessidade da mudança da titularidade 

como condição sine qua non para a caracterização do aspecto material do ICMS na 

importação.  

Há negócios realizados no exterior, que importará na movimentação física do bem 

para território nacional, mas que não haverá circulação jurídica do mesmo. Estes negócios, 

portanto, não devem ser desprezados para fins de incidência do ICMS – Importação, sob pena 

de ferir de morte a regra matriz de incidência do imposto. 

Ora, como se vê a relatora interpreta literalmente e isoladamente o art. 155, §2º, inciso 

IX, alínea “a” da CF/88, não levando em consideração os requisitos já pacificados na doutrina 

e na jurisprudência que devem ser aplicados ao critério material do ICMS. E, dentre eles, está 

a necessidade da circulação jurídica ou mudança de titularidade da mercadoria 

operacionalizada, para que seja preenchido o núcleo da hipótese tributária do ICMS, bem 

como a observância da natureza do negócio jurídico realizado no exterior. 

É por estas, dentre outras, incongruências do voto da relatora, que o STJ continua por 

utilizar o entendimento firmado na Corte Especial, em detrimento do posicionamento do STF: 

 
IMPORTAÇÃO DE AERONAVE PELO REGIME DE LEASING. ICMS. NÃO 

INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ART. 155, § 2º, a DA CF PELA EMC 33/2001. 

MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. PRECEDENTE DA PRIMEIRA 

SEÇÃO. 

 

I - A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que não incide ICMS 

sobre a importação sob regime de leasing. Precedentes: REsp nº 341.423/SP, Rel. 
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Min. ELIANA CALMON, DJ de 18/02/2002, REsp nº 299.674/SP, Rel. Min. 

GARCIA VIEIRA, DJ de 11/06/2001; REsp nº 58.376/SP, Rel. Min. HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, DJ de 08/05/95.: REsp nº 341.423/SP 

II - A despeito de recente pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal 

Federal em acórdão isolado e não unânime proferido no RE nº 206.069/SP, a 

PRIMEIRA SEÇÃO, no julgamento do REsp nº 692.945/SP, DJ de 11/09/2006, 

Rel. Min. ELIANA CALMON, à unanimidade, entendeu que deve prevalecer o 

entendimento pacificado deste Superior Tribunal de Justiça pela não-incidência 

de ICMS. RE nº 206.069/SP REsp nº 692.945/SP 

III - Mesmo após a alteração que a EC 33/2001 promoveu no art. 155, § 2.º, 

"a", da Constituição da República, tem-se que nos contratos de leasing, por não 

existir a circulação jurídica da mercadoria, não incide o ICMS. A propriedade 

do bem permanece com o arrendante, sendo que a mera circulação física da 

mercadoria não configura o fato gerador daquele tributo. 

IV - A solução prevalece mesmo no caso concreto, em que a importação se deu 

depois da referida emenda constitucional, pois como bem observado naquele julgado 

da 1.ª Seção, o Eg. STF desconsiderou o fato de que no leasing não há circulação de 

mercadoria, pois se trata de um contrato de arrendamento mercantil. De qualquer 

forma, os bens assim importados não integrarão o ativo fixo do importador, não 

havendo que se falar em circulação de mercadoria. 

V - Agravo regimental improvido
53

 

 

O próprio Supremo Tribunal Federal, talvez reconhecendo algumas incoerências da 

jurisprudência avalizada pela Corte, adotou posteriormente posicionamento no sentido de que 

não incide o ICMS Importação nas operações de leasing internacional. Observemos o RE 

461.968/SP, de relatoria do Ministro Eros Grau: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. NÃO-INCIDÊNCIA. ENTRADA DE 

MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II DA CB. LEASING 

DE AERONAVES E/OU PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DE AERONAVES. 

OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

 

1. A importação de aeronaves e/ou peças ou equipamentos que as componham em 

regime de leasing não admite posterior transferência ao domínio do arrendatário. 

2. A circulação de mercadoria é pressuposto de incidência do ICMS. O imposto --- 

diz o artigo 155, II da Constituição do Brasil --- é 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". 

3. Não há operação relativa à circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS 

em operação de arrendamento mercantil contratado pela indústria aeronáutica de 

grande porte para viabilizar o uso, pelas companhias de navegação aérea, de 

aeronaves por ela construídas. 

4. Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo a que se nega provimento e 

Recurso Extraordinário de TAM - Linhas Aéreas S/A que se julga prejudicado.
54

 

 

Logo, a diferença que existia entre o caso do RE 206.069/SP e do RE 461.968/SP, é 

que naquele o contrato de leasing operacional havia opção de compra, já que era bem 
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destinado ao acervo permanente da arrendatária e neste não havia opção de compra pelo 

arrendatário, tratando-se de operação de leasing propriamente dito. 

Vejamos o voto do eminente Min. Eros Grau no RE 461.968/SP: 

 
[...] Por mais estranho que possa parecer, aqui é a normalidade que aparenta 

peculiar. Pois de arrendamento mesmo se trata nesses casos. Vale dizer, ainda que se 

fale em leasing,as arrendadoras [=indústria aeronáutica direta ou indiretamente] 

permanecem, ao final do termo do contrato, proprietárias dos bens transferidos 

temporariamente ao uso das companhias de navegação aérea. Esse é um fato notório. 

Quando aeronaves e/ou peças ou equipamentos que as componham são importadas 

em regime de leasing não se prevê a sua posterior transferência ao domínio do 

arrendatário. 

[...] E nem se alegue que se aplica ao caso o precedente do RE n. 206.069, Relatora 

Ministra Ellen Gracie, no bojo do qual se verificava circulação mercantil, 

pressuposto da incidência do ICMS. Nesse caso, aliás, acompanhei a relatora. Mas o 

precedente disse com a importação de equipamento destinado ao ativo fixo da 

empresa, situação na qual a opção do arrendatário pela compra do bem ao arrendar 

era mesmo necessária, como salientou a eminente relatora. 

 

Assim o Ministro Eros Grau deu a entender que os contratos de arrendamento 

mercantil sem opção de compra, são operações puras de leasing, que nunca ensejará a 

transferência de titularidade, o que não caberia a incidência de ICMS, em quaisquer 

circunstancias. 

Tal argumento refuta o posicionamento da Ministra Ellen Gracie no RE 206.069/SP, 

quando afirma que o negócio jurídico do exterior é indiferente para a cobrança do ICMS – 

Importação.  

Ora, se o Ministro Eros Grau, acompanhado por unanimidade, neste caso específico de 

leasing internacional, afirmou que não iria incidir o ICMS – Importação, porque na operação 

não havia opção de compra no contrato de arrendamento, é porque o negócio jurídico interfere 

sim na ocorrência do fato gerador do referido tributo. 

O Ministro Eros Grau também não fez “vistas grossas” quanto a necessidade de 

circulação da mercadoria estrangeira (mudança de titularidade) para que ocorra o foto 

imponível do ICMS – Importação. 

Portanto, em que se pese a pequena diferença entre os arestos cotejados, pode-se 

concluir que, mesmo nas importações, é imprescindível a averiguação da mudança de 

titularidade da mercadoria e da natureza do negócio jurídico do exterior, para que incida o 

ICMS – Importação. 

 

 

3.4. A aplicação da súmula nº 660 do STF após a edição da EC nº 33/2001 
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Nos termos demonstrados acima, percebe-se que a súmula nº 660 do STF fora editada 

em 09 de outubro de 2003, ou seja, após o surgimento da EC nº 33 que se deu em 11 de 

dezembro de 2001. 

Deste modo, muitos questionamentos surgiram quanto à aplicabilidade da referida 

súmula aos fatos ocorridos após a superveniência da EC nº 33/2001, tendo em vista que os 

precedentes do STF que ensejaram a edição da súmula nº 660 são de fatos geradores ocorridos 

antes da alteração constitucional. 

Para a maioria, a súmula nº 660 do STF teria aplicação aos fatos geradores ocorridos 

antes da EC nº 33/2001, haja vista que tal emenda permitiu a cobrança do ICMS – Importação 

aos não contribuintes do imposto. 

Por entendermos que a EC nº 33/2001 não impôs ao não contribuinte a sujeição do 

ICMS – Importação, mas tão somente ao novo sujeito passivo criado pelo constituinte 

derivado, qual seja o contribuinte não habitual, acredita-se que a súmula nº 660 do STF é 

plenamente aplicável aos fatos geradores ocorridos após a edição da referida emenda à 

constituição. 

Mas não é apenas com base no nosso entendimento aqui firmado, que se crer que a 

súmula nº 660 do STF aplica-se a fatos geradores ocorridos após a emenda. O próprio 

Supremo Tribunal Federal já deu a entender que a súmula tem aplicabilidade até presente 

momento. Detalhemos. 

Como se sabe, a súmula nº 660 do STF fora editada após a EC nº 33/2001. Logo, 

poderia muito bem o Supremo Tribunal ter realizado ressalva no próprio teor da súmula no 

sentido de que a aplicabilidade desta se daria apenas a fatos geradores realizados antes da 

aludida emenda.  

O Ministro Sepúlveda Pertence sugeriu, na sessão plenária do STF realizada em 

26/11/2003, que a súmula nº 660 fosse retificada, a fim de se coadunar com a EC nº 33/2001.  

“O Tribunal concordou em reavaliar o assunto e o Diário da Justiça da União (DJU) 

chegou a publicar uma retificação da aludida redação na edição de 5/8/2004, dando a 

impressão de que a ressalva temporal havia sido aprovada pela Corte Suprema”. 
55

  

A aludida retificação fora veiculada no Informativo nº 331
56

 do Supremo Tribunal 

Federal. Vejamos: 
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Na sessão de julgamento de 26.11.2003, nos termos do § 1º do art. 102 do RISTF, 

foi submetida à apreciação do Plenário a inclusão de 16 novos enunciados na 

Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Em um primeiro exame, foram aprovados 15 enunciados e 1 foi retirado. 

Nessa mesma assentada, acolhendo sugestão, respectivamente, dos Ministros Cezar 

Peluso e Sepúlveda Pertence, o Tribunal deliberou alterar a redação dos Enunciados 

644 e 660, cuja aprovação foi concluída em 24.9.2003, que passarão a vigorar, à 

primeira vista, nos seguintes termos: 

Enunciado 644: "Ao titular do cargo de Procurador de autarquia não se exige a 

apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo". 

Enunciado 660: "Até a vigência da EC 33/2001, não incide ICMS na 

importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do 

imposto.”. 

Os novos enunciados, bem como as alterações, só passarão a integrar a Súmula do 

STF após numerados e publicados (por três vezes consecutivas) no Diário da Justiça, 

na forma prevista no § 3º do art. 102 do RISTF. 

(Grifo nosso) 

 

Após esta alteração, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que se coadunava com a 

interpretação de que a nova redação do art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 incluía o 

não contribuinte de ICMS no rol dos sujeitos passivos do ICMS – Importação, já que 

restringia a eficácia da súmula a fatos geradores ocorridos antes da vigência da EC nº 

33/2001. 

Entretanto, quando já quase não se discutia mais sobre este tema após a retificação da 

súmula nº 660, para a surpresa geral, O STF republicou novamente, em 28 de março de 2006, 

a referida súmula com sua redação original, qual seja: "Não incide ICMS na importação de 

bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto". 

O STF, por meio do Informativo nº 422
57

, justificou a nova alteração da súmula nº 

660, nos termos dos seguintes fundamentos: 

 
Enunciado da Súmula 660 do STF: Republicação 

Considerando que o Tribunal, na sessão plenária de 26/11/2003, recusou a proposta 

de alteração da Súmula 660, constante do Adendo nº 7, foi republicado o respectivo 

enunciado nos Diários da Justiça de 28/3/2006, 29/3/2006 e 30/3/2006, com o teor 

aprovado na sessão plenária de 24/9/2003: "Não incide ICMS na importação de bens 

por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto". 

 

Deste modo, reacendeu-se novamente toda a discussão acerca da EC nº 33/2001 e a 

incidência do ICMS sobre a entrada de bens e mercadorias provenientes do exterior quando 

realizada por não contribuintes do imposto. 
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Entretanto, não se pode desprezar esta conduta da Suprema Corte. O STF, ao 

republicar a súmula nº 660 com sua redação originária, em detrimento daquela que restringia 

a eficácia da súmula até a edição da EC nº 33/2001, posicionou-se, salvo melhor juízo, a favor 

dos não contribuintes. 

Raimundo Júnior Mangabeira Gonçalves
58

 coaduna com o mesmo pensamento: 

 
Diante de todo o exposto, observamos que a incidência do ICMS na importação de 

bens por pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes ainda se encontra pendente de 

solução pelo STF e considerando-se os fatos das seguidas republicações da Súmula 

660 pelo STF, em especial a de abril/2006, mostra-se a inclinação da Suprema Corte 

em afastar a incidência do ICMS na importação de bens por pessoas físicas ou 

jurídicas não contribuintes do imposto, o que nos parece que só será devidamente 

confirmado após a conclusão dos julgamentos do RE 439.796 e do RE 474.267. 
 

Após todos os acontecimentos gerados em torno da súmula nº 660 do STF, uma 

conclusão pode ser formada. “[...] que o STF, mesmo após a publicação da EC nº 33/01 não 

se convenceu acerca da incidência do ICMS na importação por pessoa física ou jurídica que 

não sejam contribuintes do imposto” 
59

, sendo incabível, pois, tal exação. 

 

 

3.5. Necessidade de lei ordinária para instituir a cobrança do ICMS – Importação do 

não contribuinte do imposto 

 

 

No decorrer deste trabalho, defendeu-se, com veemência, que o ICMS – Importação, 

mesmo após a EC nº 33/2001, não incidiria sobre as importações realizadas por não 

contribuintes do imposto, já que estes jamais pagam o mencionado tributo. 

O não contribuinte do ICMS são pessoas que não exerce atividade empresarial 

destinada à mercancia, ou seja, não são comerciantes. Se não são comerciantes, estes não 

realizam operações de circulação de mercadorias, não podendo nunca ser contribuintes do 

ICMS, inclusive na importação. 
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Entretanto, por mais lógico e congruente que seja este posicionamento, deve-se 

admitir que não é assim que vem entendendo as Fazendas Públicas Estaduais, a grande 

maioria dos tribunais pátrios e da doutrina. 

Desta feita, partindo da concepção de que a EC nº 33/2001 autorizou aos Estados 

Federados a cobrar o ICMS na importação, mesmo de quem não é contribuinte do 

imposto, há de se fazer uma consideração bastante relevante quanto a esta exação. 

Expliquemos. 

Antes da EC nº 33/2001, sabe-se que era inconstitucional a cobrança do ICMS – 

Importação de quem não era contribuinte do imposto. Afinal, tal entendimento fora 

sedimentado pelo STF, por meio da súmula nº 660. 

Partindo da premissa de que a EC nº 33/2001 autorizou os Estados Federados a 

cobrarem o ICMS – Importação dos não contribuintes, deviam as Fazendas Públicas 

Estaduais instituir tal exação por meio de lei ordinária, nos termos preconizados pela 

Constituição Federal: 

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

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

 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 

 No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional: 

 
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

 

Acontece que muitos Estados instituíram a cobrança do ICMS – Importação dos não 

contribuintes em suas legislações regionais antes da EC nº 33/2001, digo, num contexto 

jurídico em que a cobrança do imposto dos não contribuintes era prática inconstitucional, 

conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Destarte, as previsões da referida exação nas legislações regionais eram nulas de pleno 

direito. O sistema jurídico brasileiro adota a teoria da nulidade, ou seja, a lei inconstitucional 

é natimorta. 

“Nenhum ato legislativo contrário à Constituição pode ser válido. E a falta de validade 

traz como consequência a nulidade ou a anulabilidade. No caso da lei inconstitucional, aplica-

se a sanção mais grave, que é a de nulidade”. 
60
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Vejamos a doutrina
61

: 

 
[...] Se a Constituição é lei suprema, admitir aplicação de uma lei com ela 

incompatível é violar sua supremacia. Se uma lei inconstitucional puder reger dada 

situação e produzir efeitos regulares e válidos, isso representaria a negativa de 

vigência da Constituição naquele mesmo período, em relação àquela matéria. A 

teoria constitucional não poderia conviver com essa condição sem sacrificar o 

postulado sobre o qual se assenta. Daí por que a inconstitucionalidade deve ser 

tida como uma forma de nulidade, conceito que denuncia o vício de origem e a 

impossibilidade de convalidação do ato. 

[...] 

A teoria da nulidade da norma inconstitucional foi amplamente acolhida no 

Direito Brasileiro desde o início da República, quando Ruy Barbosa averbou 

que “toda medida legislativa, ou executiva, que desrespeitar precedentes 

constitucionais, é, de sua essência, nula”.  

[...] 

[...] prevalece no Brasil, em sede doutrinária e jurisprudencial, com chancela do 

Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a lei inconstitucional é nula 

de pleno direito [...] 

(grifo nosso) 

 

Entretanto, após a EC nº 33/2001, os Estados estariam supostamente autorizados a 

cobrar o ICMS – Importação dos não contribuintes do imposto. Mas, muitos entes federados, 

ao invés de editarem novas leis regionais para realizar tal exigência, aproveitaram as redações 

passadas das legislações estaduais, que na época eram inconstitucionais, para cobrar o ICMS 

– Importação dos não contribuintes após a emenda.  

É como se os Estados realizassem uma “reciclagem legal”, utilizando de uma norma 

que outrora era inconstitucional (antes da emenda) para dar a elas aplicabilidade em uma nova 

ordem que a constitucionalizou (após a emenda). 

Como se afirmou, a lei inconstitucional é nula de pleno direito. Destarte, não há 

possibilidade de se cobrar o ICMS – Importação dos não contribuintes com fulcro em 

dispositivo legal que é natimorto, sem validade. O certo seria que os Estados, após a EC nº 

33/2001, editassem nova lei, para exigir tal cobrança.  

Enquanto estes entes federados não realizam esta medida, os mesmos estariam 

desautorizados a cobrar o ICMS – Importação dos não contribuintes, pelo fato de inexistir lei 

válida que institua esta exigência. 

Há precedentes judiciais neste sentido: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO  DE SEGURANÇA. 

ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. PESSOA JURÍDICA. EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 33/01.  

 

O novo Texto Constitucional decorrente da Emenda Constitucional nº 33/01 é claro 

ao dispor que o fato gerador do imposto (ICMS) ocorre na importação da 
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mercadoria do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado ao consumo ou 

ativo fixo do estabelecimento. No Estado do Rio Grande do Sul, a legislação que 

regulamenta o imposto é a Lei Estadual nº 8.820/89. Entretanto, tal lei, na parte 

referente a matéria em questão, acabou por tornar-se inconstitucional, uma vez 

que editada à época em que era proibida a cobrança do ICMS, ou seja, antes da 

Emenda Constitucional nº 33/01.  

Desse modo, não havendo, até então, adaptação da citada lei às novas regras, e 

sendo impossível a sua constitucionalização, tem-se como inexistente norma 

local a permitir a incidência concreta da exação tributária. Apelo provido. 
62

 
(grifo nosso) 

 

 

“A Emenda Constitucional n. 33, de 11 de dezembro de 2001, alterou o art. 155, 

§2o, IX, "a" da Constituição Federal da Republica e admitiu a incidência de ICMS 

na importação promovida por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 

contribuinte habitual do imposto.  

Nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal cabe à lei  complementar 

definir o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes dos impostos. A 

definição, na espécie, deu-se pela Lei Complementar 114, de 16 de dezembro de 

2002.  

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a legislação somente foi adaptada em 06 

de agosto de 2003, por meio da Lei Estadual n. 14.699 (f. 82/83-TJ).  

Portanto, no caso, quando da ocorrência do fato gerador, em 20 de novembro 

de 2002 (f. 55/58-TJ) não havia norma regulamentadora dispondo sobre a 

incidência do ICMS na operação que ensejou a autuação fiscal impugnada. ”
63

 

(grifo nosso) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS POR EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO. NÃO-

CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EC Nº 33/01. LEI ESTADUAL ANTERIOR 

INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO SUPERVENIENTE.  

 

 

Conforme jurisprudência pacífica do STF, até a edição da EC nº 33/01, não incide 

ICMS sobre a importação de produtos realizada por pessoa física ou jurídica não-

contribuinte do imposto. Verbete nº 660 da Súmula do Pretório Excelso. A 

superveniência de alteração, na Constituição, com conteúdo semelhante àquele 

tido por inconstitucional sob a égide de redação anterior, não tem o condão de 

constitucionalizá-lo. Tendo em vista a inconstitucionalidade da legislação 

estadual, em contraste com o texto constitucional que antecedeu a modificação 

introduzida pela EC nº 33/01, e inexistindo nova lei regulando a atual hipótese 

de incidência do ICMS, não há falar na exigência de tal tributo nem em 

restabelecimento da eficácia da Lei Estadual nº 8.820/89. SUCUMBÊNCIA. 

Hipótese de inversão. DEPÓSITO. Julgamento pela concessão da ordem. 

Possibilidade de levantamento do depósito após o trânsito em julgado.  

APELAÇÃO PROVIDA.
64

 (grifo nosso) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA (ARTIGO 557, CAPUT, DO 

CPC). TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE 

                                                 
62

 Apelação Cível Nº 70018692277, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Armando Bezerra Campos, Julgado em 19/12/2007. 

 
63

 TJMG. Rel. Rômulo Moreira Torres. 4a., Câmara Cível. Apelação Cível n. 1.0024.05.579966-2/001. 

Publ. 04.10.2005. 

 
64

 Apelação Cível Nº 70017759127, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 01/03/2007 



53 

 

EQUIPAMENTO MÉDICO POR SOCIEDADE CIVIL. NÃO-CONTRIBUINTE. 

OPERAÇÃO MERCANTIL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 

33/01. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REGULAMENTANDO. IMPOSTO 

INDEVIDO.  

 

De acordo com precedentes do STF, a importação de equipamento médico por 

sociedade civil, destinado à prestação de serviços não está sujeita ao recolhimento 

do ICMS, se o bem importado não se destina ao comércio, mas à prestação das 

próprias atividades profissionais de quem o está importando. Ainda que a 

habitualidade não mais seja reputada essencial para a incidência do ICMS na 

importação de mercadorias e bens, não pode ser tributado o importador que não seja 

contribuinte. Ademais, a superveniência de alteração na Constituição não tem o 

condão de constitucionalizar a legislação estadual que antecedeu à modificação 

introduzida pela EC nº 33/01, e, inexistindo nova lei regulando a atual hipótese 

de incidência do ICMS, não há falar na exigência de tal tributo, nem em 

restabelecimento da eficácia da Lei Estadual nº 8.820/89.  

RECURSO DESPROVIDO.
65

(grifo nosso) 

 

Como se vê no último aresto do TJ-RS acima colacionado, matéria aqui debatida já é 

questão pacificada no tribunal, sendo estas lides, atualmente, julgada monocraticamente, nos 

termo do art. 557, caput do CPC. 

E não venham os Estados afirmarem que o art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da CF/88 

é uma norma autoexecutável, nem alegarem que a Lei Complementar nº 114/2002 teria 

autorizado aos mesmos a cobrarem o ICMS – Importação dos não contribuintes. 

Justifiquemos. 

A Constituição Federal, bem como o Código Tributário Nacional afirmam que 

somente mediante lei ordinária editada pelo ente tributante poderá o ente tributante exigir 

tributo.  

A Constituição Federal não institui tributos. Esta apenas delimita a competência 

tributária de cada ente federado. Se a União, Estados Municípios e o DF não institui, por meio 

de lei, o tributo de suas respectivas competência, não poderá posteriormente cobrá-los, haja 

vista o Princípio da Legalidade. À luz do que ocorre no Direito Penal, não há, no Direito 

Tributário, tributo devido sem lei anterior que o exija. É assim que preconiza Hugo de Brito 

Machado
66

: 

 
A Constituição não cria tributo. Atribui competência às pessoas jurídicas de 

Direito Público interno para fazê-lo. 

[...] 

A criação do tributo é, em princípio, obra do legislador ordinário. Por isto mesmo é 

na lei ordinária que se encontra definida a situação de fato que, se e quando 

acontecer, fará nascer o dever jurídico de pagar o tributo. Em outras palavras, é a lei 

                                                 
65

 Apelação Cível Nº 70028944460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno 

Werlang, Julgado em 01 de abril de 2009. 

 
66

 In: Aspectos Fundamentais do ICMS. 2ª ed., São Paulo: Dialética, 1999, p. 19, 22/24 

 



54 

 

ordinária que descreve a hipótese de incidência tributária, cuja concretização é 

conhecida como fato gerador do tributo, porque faz nascer a obrigação tributária, 

vale dizer, o dever jurídico de pagar o tributo. 

Nossa Constituição, a mais rica do mundo em normas a respeito de tributação, ao 

partilhar o poder de tributar atribui competência à União, aos Estados e aos 

Municípios, para a instituição de impostos que indica expressamente. 

Atribuindo competência está automaticamente limitando o poder de tributar, pois 

competência é precisamente poder juridicamente limitado. Como essa competência, 

em nossa Constituição, refere-se a cada imposto, especificamente indicado, tem-se 

nessa indicação o desenho da área de fato colocada à disposição da pessoa jurídica 

de Direito Público para a instituição de seus impostos. A essa situação fática, 

constitucionalmente definida, é o que temos denominado âmbito constitucional do 

imposto. [...] (grifo nosso) 

 

O Supremo Tribunal Federal ratifica o posicionamento da doutrina: 

 
“Por outro lado, é de ser observado que somente a previsão constitucional de 

incidência do ICMS, mesmo na hipótese de operação realizada por quem não seja 

contribuinte habitual do imposto, na importação do exterior por pessoa física ou 

jurídica, não é bastante em se para legitimar a exigibilidade da exação." 
67

 

 

Não subsiste também o argumento de que a Lei Complementar 114/2002 teria 

autorizado os Estados a cobrarem o ICMS – Importação dos não contribuintes. O ICMS, 

como regra geral, é instituído por lei ordinária. A Constituição, quando quis instituir tributos 

por lei complementar, fê-lo de maneira expressa, conforme é o caso dos Empréstimos 

Compulsórios (Art. 148, caput da CF/88) e o Imposto sobre Grandes Fortunas (Art. 153, 

inciso VII da CF/88). 

A lei complementar, no caso do ICMS, não é meio normativo adequado para se exigir 

tributo. O art. 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em nenhum momento, faz 

menção que a Lei Complementar será cabível para exigir tributos, mas tão somente para 

definir fato gerador, bases de cálculos e contribuintes, dentre outras finalidades. Também é 

por esses meandros o escólio de Hugo de Brito Machado
68

: 

 

[...] Também a lei complementar não cria tributo, a não ser nos casos em que a 

Constituição o determina, colocando a criação do tributo em campo reservado 

a esta espécie normativa.  

[...] 

Nos termos do art. 146, inciso III, alínea 'a', da vigente Constituição Federal, cabe à 

lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 

aos impostos na Constituição discriminados, a dos respectivos fatos geradores, bases 

de cálculo e contribuintes. Uma interpretação literal pode levar à equivocada 

conclusão de que a lei complementar institui os impostos discriminados na 

Constituição, ao definir seus fatos geradores. Indispensável, portanto, a explicação 
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do verdadeiro sentido daquela norma da Constituição e da função da lei 

complementar neste contexto. [...] 

[...] 

A Lei Complementar nº 87/96 diz que o imposto incide sobre as situações que 

indica, utilizando a mesma linguagem usada pelo legislador estadual para definir as 

hipóteses de incidência do ICMS. Não se pode, porém, a rigor, dizer que ela define 

hipóteses de incidência desse imposto, porque estas são definidas pela lei estadual. 

Em outras palavras, a lei complementar não institui, não cria, o ICMS. Não 

estabelece as hipóteses que, se e quando concretizadas, fazem nascer o dever 

jurídico de pagar esse imposto. Ela apenas define os fatos que o legislador 

estadual poderá adotar na descrição das hipóteses de incidência deste. Isto quer 

dizer que se não houver lei estadual não existirá imposto. Nenhum Estado 

poderá cobrar o ICMS se a sua Assembléia Legislativa não houver instituído 

esse imposto, editando a lei para esse fim necessária. (grifo nosso) 

 

Também está descartado o argumento de que a EC nº 33/2001 teria 

“constitucionalizado” a previsão da cobrança do ICMS – Importação nas legislações regionais 

instituídos antes da emenda, quando tal exação era inconstitucional. Não há, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a figura da constitucionalidade superveniente. 

Marcelo Alexandrino
69

 conceitua o que seria a constitucionalidade superveniente e os 

desdobramentos desta tese nas teorias da lei inconstitucional:  

 
A constitucionalidade superveniente tem lugar quando uma norma inconstitucional, 

ao tempo de sua edição, torna-se compatível devido à mudança do parâmetro 

constitucional. A admissibilidade da tese depende do entendimento acerca da 

natureza da norma inconstitucional. 

Considerando-se a lei inconstitucional um ato anulável, a constitucionalidade 

superveniente pode ser admitida, desde que não tenha ocorrido qualquer declaração 

de inconstitucionalidade da lei com eficácia erga omnes. 

A análise da inconstitucionalidade em abstrato tem como parâmetro as norma 

constitucionais do presente, não do passado. Se a Constituição evoluiu por meio de 

mudanças formais (emendas) ou informais (interpretação e costumes), a lei 

supostamente incompatível, mas que não foi objeto de constitucionalidade, continua 

a ter validade e acaba por ser “constitucionalizada”. Portanto, alterado o parâmetro 

constitucional, deixa de existir uma ameaça À supremacia da Constituição vigente, 

afastando-se a possibilidade de exercício do controle abstrato de constitucionalidade. 

Nesse prisma, somente as violações a direitos subjetivos ocorridas entre o 

surgimento da lei originariamente inconstitucional e o advento do novo parâmetro 

poderiam ser questionadas por meio de controle concreto. 

Partindo-se da premissa de que a lei inconstitucional é um ato nulo, o vício de 

origem será considerado insanável, A modificação do parâmetro constitucional não 

tem o condão de convalidar uma lei originariamente inconstitucional, que já nasceu 

morta. 

Nesse sentido, Humberto ÁVILA sustenta que “a invalidade é um fenômeno que 

não se altera no tempo: a alteração da norma superior não tem o condão de tornar 

válida uma norma originariamente inválida”. 

Esse é o entendimento adotado pelo Supremo tribunal Federal (grifo no original) 

 

Confirmando o que fora alegado pelo ilustre autor, vejamos o entendimento da 

Suprema Corte: 
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CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI 

Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não 

contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - 

INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica 

do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei 

tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, 

conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. 

Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos 

tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A 

jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à 

Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões 

receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de 

serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei 

nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade 

das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas 

desenvolvida e da classificação contábil adotada.
70

 (grifo nosso) 

 

A lei que nasceu inconstitucional não poderá ser reaproveitada, justamento pelo 

sistema jurídico brasileiro adotar a Teoria da Nulidade da lei inconstitucional. 

Nestes termos, os Estados Federados que não tenham editado lei ordinária após a EC 

nº 33/2001, não poderão cobrar o ICMS – Importação dos não contribuintes, sob pena de ferir 

o Princípio da Legalidade Tributária. 

 

 

3.6. A repercussão geral da matéria no Supremo Tribunal Federal 

 

 

A tese aqui defendida, conforme fora exaustivamente apregoado, trata-se de 

controvérsia acerca da interpretação do art. 155, §2º, inciso IX, alínea “a” da Constituição 

Federal, após redação dada pela EC nº 33/2001.  

Por ser uma questão que envolve matéria eminentemente constitucional, caberia ao 

Supremo Tribunal Federal julgar um leading case e por fim na discussão em tela. 

Como se viu nos julgados arrolados acima, a discussão da tese defendida já é matéria 

de controvérsia judicial, havendo inclusive decisões favoráveis aos não contribuintes. 

Não poderia ser diferente, que os julgados relativos à controvérsia existente em face 

do ICMS – Importação, após a EC nº 33/2001, fossem alvos de Recursos Extraordinários. 
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O AC nº 143775-8/ PR
71

 e o AC nº 70006482889/RS
72

 foram as primeiras decisões 

alvos de Recursos Extraordinários sobre o ICMS - Importação, possuindo as seguintes 

ementas, respectivamente: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS EQUIPAMENTO MÉDICO - 

IMPORTAÇÃO POR SOCIEDADE CIVIL - OPERAÇÃO POS-TERIOR À 

EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001 - EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO - LEI 

COMPLEMENTAR Nº 87/96 E LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 - 

REGULAMENTAÇÃO E INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO VALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA. 

 

A Emenda Constitucional nº 33/2001 autorizou a incidência de ICMS nas operações 

de importação de equipamentos não destinados ao comércio, ainda que feita por 

quem não seja contribuinte habitual do imposto. A Lei Complementar nº 87/96 e a 

Lei Estadual nº 11.580/96 suprem a exigência constitucional de regulamentação do 

imposto, não obstante o fato de serem anteriores à inovação constitucional. 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE 

BENS PARA USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.  

 

A pessoa física ou jurídica não comerciante que importa do exterior bens para uso 

próprio, sem caráter de habitualidade, não se submete ao ICMS. 

 

Apelo provido. (grifo no original) 

 

Ambos os recursos foram levado a Suprema Corte, por meio dos RE 439796/PR e RE 

474.267/RS, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Não obstante a existência dos referidos 

recursos extraordinários, o Min. Eros Grau, ao apreciar o RE 594.996/RS, que também versa 

sobre o ICMS – Importação, levou o caso ao plenário virtual para exame prelibatório do 

recurso acerca da sua repercussão geral. É salutar transcrever os fundamentos do relator: 

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ICMS. EC 33/2001.  

O debate travado nos presentes autos diz com a incidência de ICMS na importação 

de equipamento médico por sociedade civil não-contribuinte do imposto, após a 

Emenda Constitucional n. 33/2001, que conferiu nova redação ao disposto no artigo 

155, § 2º, IX, alínea “a”, da Constituição do Brasil.  

Repercussão Geral reconhecida.
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Trecho do voto do relator: 
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Entendo que a questão constitucional nitidamente ultrapassa interesses subjetivos da 

causa, tendo sido, inclusive, já afetado pelo Plenário desta Corte recurso 

extraordinário que trata exatamente da mesma matéria discutida nos autos - - - RE 

n.439.796, Relator o Ministro Joaquim Barbosa. 

 

Como se vê, a matéria fora considerada de extrema relevância para o cenário 

brasileiro, possuindo inclusive 03 (três) Recursos Extraordinários tramitando do STF sobre o 

mesmo tema. Além do que, é salutar informar que o Min. Celso de Mello, relator do AI 

670.673/SP, que está sobrestado até o julgamento do RE nº 439.796/PR, concedeu medida 

cautelar no agravo, com o fito de suspender a cobrança do ICMS – Importação da empresa 

agravante, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A, até o julgamento 

final pela Suprema Corte dos RE 439.796/PR e RE 594.966/RS. 

 
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a liminar 

concedida pelo ministro Celso de Mello na Ação Cautelar (AC) 3024, a qual 

suspendeu decisões judiciais que determinaram a uma construtora o pagamento de 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em operações de 

compra de bens no exterior. Com a decisão, a cobrança do imposto sobre as 

importações realizadas pela empresa fica suspensa até o julgamento final pela 

Suprema Corte dos Recursos Extraordinários (RE) 439796 e 594966. 

O ministro Celso de Mello considerou ser necessária a concessão da liminar, “por 

identidade de razão”, visto que ele próprio decidiu suspender a tramitação no STF 

do Agravo de Instrumento (AI) 670673 até o final do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 439796. O relator também ressaltou que o Plenário Virtual do 

Supremo reconheceu a repercussão geral no RE 594966, que também irá analisar o 

alcance normativo do dispositivo constitucional que trata da incidência do ICMS na 

entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por contribuinte não habitual 

do imposto (alínea “a”, inciso IX, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição).   

Em sua decisão, seguida por unanimidade pela Turma, o ministro Celso de Mello 

entendeu ainda estarem presentes no pedido formulado pela construtora a 

plausibilidade jurídica e o periculum in mora, ante o início dos procedimentos para a 

inscrição dos débitos referentes ao não pagamento do ICMS na dívida ativa, o que 

vem impedindo a empresa de participar de processos licitatórios. 

No recurso de Agravo de Instrumento, a construtora questiona acórdão do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que manteve decisão de primeiro grau determinando 

a incidência do ICMS sobre bens adquiridos pela empresa no exterior. Embora a 

questão já tivesse sido questionada em recurso extraordinário não admitido pelo 

Tribunal estadual – o que impede a concessão de cautelar pelo STF – o ministro 

Celso de Mello entendeu ser possível o deferimento da liminar, visto que a pretensão 

do autor se ajusta à jurisprudência da Suprema Corte.
74

 

 

Percebe-se que o leading case da matéria debatida será o RE 439.796/PR, que, 

inclusive, já está sendo julgado em conjunto com o RE 474.267/RS ambos de relatoria do 

Min. Joaquim Barbosa. O RE 594.996/RS, hoje sob relatoria do Min. Luiz Fux, está 

tramitando no STF, mas ainda não foi colocado em pauta para julgamento. 

O Relator do RE 439.796/PR e RE 474.267/RS já proferiu, no na Sessão Plenária de 

25 de novembro de 2009, seu voto, que, infelizmente, fora totalmente em prol do fisco. 
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O Tribunal iniciou julgamento de dois recursos extraordinários em que se discute a 

constitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de importação de bens 

realizadas, por pessoas jurídicas que não se dedicam habitualmente ao comércio, 

durante a vigência da EC 33/2001, a qual deu nova redação ao art. 155, § 2º, IX, a, 

da CF, que prevê a incidência do aludido tributo “sobre a entrada de bem ou 

mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 

contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como 

sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver 

situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou 

serviço” — v. Informativo 436. O Min. Joaquim Barbosa, relator, deu provimento 

ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e negou provimento ao 

interposto por pessoa jurídica. Salientou, de início, a existência de duas questões 

relevantes ao desate da matéria: 1) saber se é constitucional a incidência do ICMS 

sobre operações de importação, irrelevante a caracterização do bem como 

mercadoria ou do sujeito ativo como comerciante, após a modificação do art. 155, § 

2º, IX, a, da CF, pela EC 33/2001; 2) decidir se, à luz dos artigos 146, II e 155, § 2º, 

XII, i, da CF, a ausência do exercício de competência para especificar os aspectos da 

regra-matriz do tributo ou para estabelecer normas gerais permissivas em matéria 

tributária, como a base de cálculo, também invalida a tributação. 

 

No que respeita à primeira questão, o relator asseverou que, anteriormente à 

vigência da EC 33/2001, a Corte firmara precedentes no sentido da 

inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operação de importação de bens 

por não comerciantes, orientação esta consolidada na sua Súmula 660 (“Não incide 

ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte 

do imposto”). Reputou, entretanto, que, com a nova redação dada pela EC 33/2001 

ao art. 155, § 2º, IX, a, da CF, em resposta dada àquela orientação antes fixada, os 

obstáculos à tributação identificados pela Corte nos precedentes que deram origem 

ao citado verbete teriam sido superados. Em seguida, o relator examinou a questão 

relativa à ausência de critério constitucional para a partilha da competência nas 

operações com entidades que não possuem estabelecimento, considerando, de igual 

forma, superado o problema, haja vista a nova redação dada ao art. 155, § 2º, IX, a, 

da CF, que não mais se ampararia exclusivamente no estabelecimento, aplicando-se 

a expressão domicílio também às pessoas naturais e às entidades empresariais que 

não se dedicam ao comércio ou à indústria. Afirmou, ademais, que, em aparência 

um pouco mais complexa se afiguraria a ampliação do critério material da regra-

matriz para também fazer referência a bens, tendo em conta que o ICMS é o imposto 

incidente sobre a circulação de mercadorias. Observou que a divergência semântica, 

contudo, seria um falso problema. Aduziu que a categorização de objetos como bens 

pertencentes à classe ampla de todos os objetos corpóreos que podem ser exprimidos 

em valor monetário ou como mercadorias pertencentes à classe relativamente mais 

restrita de todos os bens postos ao comércio não seria ontológica, mas dependeria do 

contexto lingüístico-jurídico. Disse que a operação de importação envolve 

circulação jurídica de relevância econômica e a internação em território nacional 

seria irrelevante para se determinar a categoria do produto no ordenamento jurídico 

no que se refere à classificação como bem ou como mercadoria. Também não 

descaracterizaria a classificação do bem a circunstância de o adquirente não ter por 

objetivo dar nova saída ao material na condição de mercadoria. A qualidade do 

importador adquirente seria irrelevante, em razão de o bem comprado não deixar de 

ser mercadoria na transação precedente e que serve de fato gerador ao ICMS. Para o 

relator, a conceituação seria relacional, importando, assim, à caracterização do 

objeto da operação a própria atividade tributada e a relação jurídica que enlaça as 

partes por intermédio do bem importado. 

 

O Min. Joaquim Barbosa assentou que a tributação das operações de importação de 

bens pela incidência de ICMS também atenderia ao postulado de isonomia e 

adequada concorrência e que o ICMS é um tributo que deve gravar o consumo, 

atendidos os postulados da capacidade contributiva e da seletividade. Salientou que 

distinções fundadas na origem ou no destino dos bens necessitariam de firme 
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autorização constitucional e que o imposto incidiria sobre as operações domésticas 

ou internas de circulação de mercadorias, independentemente da qualidade do 

adquirente, isto é, do destinatário da operação, não havendo razão apriorística para 

distinguir entre fornecedores estrangeiros e nacionais. Frisou, ainda, que a 

exoneração das operações de importação poderia impor relevante vantagem 

competitiva aos produtos estrangeiros, especialmente no caso de haver similar 

nacional. Ponderou que a caracterização da pessoa que não se dedica ao comércio ou 

à prestação de serviços de transporte e de comunicação como não contribuinte do 

ICMS somente seria válida se tomada por parâmetro a regra-matriz do tributo que se 

refere às operações domésticas. Admitida a importação de bem como critério 

material de nova modalidade da regra-matriz para o tributo, o importador poderia ser 

considerado sujeito passivo da exação. Concluiu que a qualidade do importador ou 

do adquirente do bem seria irrelevante para fins de incidência do ICMS, de modo 

que seria constitucional a cobrança do tributo em operações realizadas por pessoas 

naturais ou jurídicas que prestem outros serviços que não os de comunicação e 

transporte, isto é, que não pratiquem com habitualidade operações de circulação de 

mercadorias ou de prestação de serviços de comunicação ou transporte 

intermunicipal e interestadual. Acrescentou que, mesmo que se considerasse que a 

condição do importador ou do adquirente fosse relevante para a caracterização da 

operação precedente como mercantil ou não, também não haveria qualquer violação 

constitucional na alteração da competência tributária para abarcar, no espectro do 

ICMS, a entrada de bens isoladamente considerados. No ponto, enfatizou inexistir 

direito à pura e simples imutabilidade do regime jurídico de tributação, não tendo o 

contribuinte assegurada a expectativa de que a partilha da competência tributária não 

seja modificada pelo poder constituinte originário ou pelo derivado, se respeitadas as 

regras da irretroatividade e da anterioridade. Não haveria, assim, direito adquirido 

contrário à modificação dos critérios materiais possíveis previstos na CF. Se para 

manter a isonomia e proteger interesses jurídicos igualmente relevantes, tal como a 

livre concorrência, se faz necessária a tributação das operações de importação de 

bens, o contribuinte não poderia opor à mudança a circunstância de o tributo, com 

base no texto anterior, se limitar à incidência sobre operações com circulação de 

mercadorias. Ou seja, não haveria limitação constitucional que vinculasse 

indefinidamente a tributação a cargo dos Estados e do Distrito Federal somente às 

operações de circulação interna de mercadorias. 

 

O relator analisou, por fim, a alegada violação da reserva de lei de normas gerais em 

matéria tributária para dispor sobre a nova modalidade de tributação causada pela 

ausência ou insuficiência da legislação federal ou da legislação local para dar 

concreção à ampliada competência tributária. Asseverou que, nos termos da 

orientação firmada pelo Supremo, a mera existência de competência tributária seria 

insuficiente para validar a cobrança de tributo, sendo necessário o exercício dessa 

competência para a instituição da regra-matriz de incidência tributária. Assim, os 

órgãos jurisdicionais e administrativos não poderiam pura e simplesmente postular a 

suficiência do texto constitucional em detrimento da legislação de normas gerais e 

de instituição do tributo para confirmar a cobrança da exação. Contudo, afirmou 

que, não tendo a decisão recorrida se baseado na singela refutação da necessidade da 

existência de norma geral ou de norma local para validar a tributação — dependendo 

o juízo de conformidade à Constituição do exame da legislação infraconstitucional 

—, seria aplicável, com a devida ponderação, a orientação consolidada na Súmula 

636 do STF (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio 

constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a 

interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”). No ponto, 

registrou que o acórdão recorrido, nos autos do RE 439796/PR, teria examinado o 

teor das leis complementares 87/96 e 114/2002, bem como da Lei estadual 

11.580/96 para concluir pela ausência do vício alegado.
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Após o proferimento do voto do Min. Joaquim Barbosa, pediu vista dos autos o Min. 

Dias Toffoli, que retomou o julgamento do caso em 16 de dezembro de 2010, com 

entendimento em prol dos contribuintes, concordando em parte com o voto do relator. 

 
O Plenário retomou julgamento de 2 recursos extraordinários em que se discute a 

constitucionalidade, ou não, da incidência do ICMS sobre operações de importação 

de bens realizadas, por pessoas jurídicas que não se dedicam habitualmente ao 

comércio, durante a vigência da EC 33/2001, a qual deu nova redação ao art. 155, § 

2º, IX, a, da CF, que prevê a incidência do aludido tributo “sobre a entrada de bem 

ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não 

seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim 

como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde 

estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem 

ou serviço” — v. Informativos 436 e 569. Em voto-vista, o Min. Dias Toffoli negou 

provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e proveu o do 

contribuinte. Concordou, de início, com o posicionamento do relator no tocante à 

constitucionalidade, em tese, da cobrança do ICMS na importação, por empresas 

prestadoras de serviços médicos, de aparelhos destinados a integrar seu ativo fixo 

relativamente a fatos geradores ocorridos depois da vigência da EC 33/2001. 

Destacou que a nova redação do preceito em comento fora concebida para alcançar 

situações como a dos autos, uma vez que a jurisprudência da Corte era pacífica no 

sentido da impossibilidade de tributação das importações de bens destinados ao 

consumo ou ativo de sociedades civis (Enunciado 660: “Não incide ICMS na 

importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do 

imposto.”). Aduziu que a mencionada norma alcançaria a pessoa natural ou física, 

bem como a sociedade ou associação civil de fins não econômicos, desde que 

realizassem o fato imponível, ou seja, a importação de bens do exterior, mesmo que 

tal negócio jurídico não se destinasse à atividade comercial ou industrial. Observou, 

ainda, que a materialidade do tributo deveria envolver operações de circulação de 

bens ou mercadorias, ou seja, a prática de um negócio jurídico que configurasse a 

transferência de domínio. 

 

Em seguida, divergiu do relator — que reputara a questão de índole 

infraconstitucional — no que concerne à alegada violação da reserva de lei de 

normas gerais em matéria tributária para dispor sobre a nova modalidade de 

tributação causada pela ausência ou insuficiência da legislação federal ou da 

legislação local para dar concreção à ampliada competência tributária. Asseverou 

que a própria Constituição faria menção à exigência de lei complementar para 

disciplinar a cobrança do referido tributo, a afastar a conclusão sobre a necessidade 

de se proceder à interpretação de normas infraconstitucionais. Assinalou que se 

deveria examinar se a LC 87/96 seria compatível com a ampliação da hipótese de 

incidência do ICMS na importação veiculada pela EC 33/2001 e se haveria 

legislação regional integradora apta a viabilizar a cobrança do imposto nas 

operações de importação de bens efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas não 

comerciantes. Entendeu que, somente com o advento da LC 114/2002 — mais de 1 

ano após a entrada em vigor da EC 33/2001 —, teriam sido definidos os aspectos da 

hipótese de incidência do ICMS, a recair também sobre os bens importados, seja 

qual for sua finalidade, reconhecendo, ainda, a qualidade de contribuinte a qualquer 

pessoa que importe bem, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial. Dessa 

forma, enfatizou que, entre a edição da EC 33/2001 e a LC 114/2002, o ICMS 

incidente sobre a importação permanecera sob a regência da redação primitiva da 

LC 87/96, a qual previa a incidência do imposto sobre a importação de mercadorias 

por contribuinte por intermédio de seus estabelecimentos comerciais. Registrou que, 

na espécie, as operações teriam sido efetuadas em data anterior à modificação da LC 

87/96 pela LC 114/2002, o que tornariam insubsistentes as exações. Rejeitou, 

também, a possibilidade de utilização das normas estaduais anteriormente editadas 

sobre o tema, porquanto possuiriam como fundamento de validade a LC 87/96. 
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Assim, considerou que o tributo fora lançado em desconformidade com os princípios 

aplicáveis à tributação vigente no país. 
76

 

 

Após o voto do Min. Dias Toffoli, o relator indicou adiamento do julgamento, que até 

o presente momento não fora retomado. Portanto, 02 (dois) ministros do STF já proferiram 

seus votos. O relator em prol do fisco. O Min. Dias Toffoli em prol dos não contribuintes. 

Infelizmente ambos consideraram válida a incidência do ICMS – Importação para os não 

contribuintes do imposto, após a edição da EC nº 33/2001. Mas faltam ainda 09 (nove) 

ministros a proferirem seu voto, existindo plena possibilidade de se reverter este 

entendimento.  

Pelo menos, já há decisão favorável ao contribuinte (Min. Dias Toffoli), relativo à 

necessidade da reserva de lei válida para instituir e definir os critérios inovadores do ICMS – 

Importação após a referida emenda, sob pena da exação ser inconstitucional, por contrariar o 

Princípio da Reserva Legal aplicada ao Direito Tributário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 A Constituição Federal é única. Nos termos preconizados pela Hermenêutica 

Constitucional, por meio do Princípio da Unidade, as normas previstas na lei maior não 

podem ser interpretada isoladamente, para que se evitem contradições internas. Os 

dispositivos constitucionais devem ser interpretados de maneira sistêmica que garanta uma 

aplicação harmônica da norma com os demais preceitos da Carta Magna. Essa é a premissa do 

estudo aqui firmado. 

O art. 155, §2º, inciso IX, aliena “a” da CF/88, após redação dada pela EC nº 33/2001, 

portanto, não deve ser interpretado solitariamente. Cada palavra contida neste dispositivo 

deve ser aplicada conforme as demais normas da Constituição Federal. 

O art. 155, II da CF/88 estabeleceu como critério material do imposto a circulação de 

mercadoria. Circulação esta que deve ser habitual, que pressuponha mudança de titularidade 

do bem e que é realizada por um empresário (que exerça atividade comercial), que será o 

contribuinte do imposto. 

Exorbitar estas limitações é fugir da regra matriz de incidência tributária do ICMS. Os 

juristas brasileiros não podem esquecer que o ICMS - Importação ainda é ICMS, devendo se 

limitar as regras do imposto. 

É por isso que, no art. 155,§2º, inciso IX, aliena “a” da CF/88, defende-se que o termo 

"entrada" é o critério temporal do imposto, e não o material. Que o termo "bem" deve se 

limitar ao conceito de mercadoria. Que o termo "ainda que não seja contribuinte habitual do 

imposto" não deve ser aplicado ao não contribuinte e que o termo “qualquer que seja sua 

finalidade” deve estar adstrito ao fito comercial da operação. 

Diante de tais interpretações, defende-se a não incidência do ICMS nas operações de 

leasing, porque não há neste negocio mudança de titularidade da mercadoria. E que se houver 

opção de compra no contrato de arrendamento, que o ICMS incida apenas no momento da 

transferência do domínio e não na entrada do objeto arrendado. O fato de o leasing ser 

internacional não alterará, aos nossos olhos, a aplicação do art. 3º, inciso VII da Lei Kandir 

sobre estas operações estrangeiras. 

É com base na interpretação do ICMS – Importação conforme a regra matriz de 

incidência do ICMS que se defende que a súmula nº 660 do STF ainda possui aplicabilidade, 

seja porque o próprio Tribunal já deu a entender isso, seja porque contribuinte não habitual do 

imposto não deve ser confundido com o não contribuinte. 
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Pelo fato do não contribuinte nunca pagar o imposto, defende-se que a EC nº 33/2001 

criou um novo sujeito passivo do ICMS, qual seja o contribuinte não habitual, o qual o 

legislador deve definir quem se enquadraria nesta sujeição. Mesmo assim, acredita-se até que 

a cobrança do ICMS - Importação do contribuinte não habitual é medida temerária, já que o 

critério material do imposto pressupõe habitualidade na atividade comercial. 

Pensar diferente do que foi exposto é assumir que o imposto previsto no art. 155,§ 2º, 

inciso IX, aliena “a” da CF/88 é, na realidade um imposto de importação de competência dos 

Estados, camuflado com nome de ICMS. 

Mesmo que se entenda plenamente constitucional a cobrança do ICMS – Importação 

do não contribuinte, há a necessidade que os Estados editem leis ordinárias que instituam esta 

nova cobrança, após a EC nº 33/2001. As leis anteriores à emenda, que já determinava a 

cobrança do ICMS – Importação do não contribuinte eram inconstitucionais (súmula nº 660 

do STF), não havendo possibilidade, no ordenamento jurídico brasileiro, da 

constitucionalização superveniente da norma inconstitucional.  

 A tese aqui discutida está a crivo do Supremo Tribunal Federal, não havendo, até o 

presente momento, julgamento final sobre a lide. É uma oportunidade fundamental da 

Suprema Corte de estipular limites interpretativos ao art. 155, § 2º, inciso IX, alínea “a” da 

CF/88, arraigando a aplicação do ICMS – Importação em conformidade com a regra matriz de 

incidência tributaria do imposto, fazendo valer o Princípio da Unidade da Constituição. 
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