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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Há mais de trinta anos as Fazendas Estaduais tentam alcançar 

com o ICM as importações dos bens em geral. Diante da resistência dos 

importadores contra essa tributação, o assunto foi dissecado pelos Tribunais, 

inclusive e principalmente pelo STF. 

 Nos embates que se seguiram centrou-se a discussão no 

conceito de mercadoria, adotado pela Constituição como elemento delimitador da 

competência dos Estados para instituir e cobrar o ICM. 

 Com a promulgação da Constituição de 1988 o ICM sofreu 

algumas alterações, incorporando em seu campo de incidência os serviços de 

transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, pelo que foi acrescido 

o S à antiga sigla, que passou a ICMS. O problema da tributação das importações, 

todavia, persistiu. 

 Neste estudo trataremos das alterações introduzidas pela 

Emenda Constitucional nº 33, que representa a mais recente iniciativa do fisco no 

sentido de viabilizar a cobrança do imposto estadual em todas as importações. 

Partindo da análise do âmbito de incidência do ICMS, faremos um breve exame da 

evolução do dispositivo constitucional que trata da competência dos Estados para 

tributar as importações, abordando algumas decisões do STF que tratam do assunto. 

Por fim, colocaremos nossas conclusões sobre o tema. 
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2. O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE MERCADORIA. 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 atribui aos Estados e ao 

Distrito Federal competência para instituir imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação.
1
  

 Dessa forma, é de grande relevo a adequada compreensão do 

conceito constitucional de mercadorias, como delimitador da competência 

tributária. 

 Ainda em 1971, Hugo Machado ensinava que “ „A lei 

tributária‟, estatui o art. 110 do CTN, „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.‟ O têrmo „mercadoria‟, indiscutivelmente um conceito já 

elaborado, de há muito, pelo Direito Comercial, foi usado pela Constituição Federal 

(art.23, inciso II), para definir a competência tributária dos Estados e do Distrito 

Federal. Não pode, portanto, a lei tributária modificar o conceito de mercadoria.” 

(...) “Além de ser um bém móvel, nôvo ou usado, a mercadoria somente se 

caracteriza como tal pela sua destinação ao comércio. O que é mercadoria para uma 

emprêsa não o será necessariamente para outra. Sua destinação dentro do 

patrimônio de cada empresa é decisiva.”
2
 Esta concepção do termo mercadorias 

para efeito da incidência do ICM prevaleceu na orientação do Supremo Tribunal 

Federal, que já havia se posicionado nesse sentido, conforme indica a Súmula 541
3
. 

 A Constituição 1988, como vimos acima, estabeleceu um 

regime de tributação próprio para as operações de circulação de mercadorias, 

                                                 
1
 CF/88 – Art. 155 

 
2
 Hugo Machado – ICM Imposto de Circulação de Mercadorias – São Paulo : Sugestões Literárias – 1971 – pág.28 

 
3
  STF - Súmula 541 - “O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e 

equipamentos usados, que não se insere na atividade profissional do vendedor e não é realizada com o fim de lucro, 

sem caráter, pois, de comercialidade.” 
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adotando o conceito jurídico de mercadoria que já estava consolidado no 

ordenamento e que, por isso, não pode envolver outros bens.  

 Parte da doutrina, todavia, tem admitido uma interpretação 

muito ampla do conceito de mercadoria para fins de incidência do ICMS, 

equiparando mercadoria a bens, inclusive imóveis, e negando significado ao fato 

dos bens não integrarem a cadeia comercial.
4
 Não comungamos com este 

entendimento. 

 Realmente, não se pode alargar ou reduzir os conceitos 

jurídicos utilizado na Constituição, sob pena de verdadeiramente alterar o seu texto 

e de forma indevida interferir na repartição e na abrangência da competência 

tributária. 

 O ordenamento jurídico é um sistema em complexo equilíbrio. 

Havendo uma ruptura em determinado ponto os efeitos serão sentidos em outro. 

 É precisamente o que ocorre quando não se dá o adequado 

sentido à palavra mercadoria empregada no artigo 155, II, da nossa Constituição. 

Ao prever a possibilidade dos Estados instituírem imposto sobre as operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação
5
, a Constituição Federal traçou o 

âmbito de incidência do ICMS, ou seja, reservou determinados e específicos fatos 

econômicos como suporte para a incidência do imposto. No mesmo passo, a 

Constituição disciplinou o âmbito de incidência do ITBI, e do IOF. O primeiro 

comporta a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis.
6
 O segundo as operações relativas a títulos ou valores mobiliários.

7
 

 Assim, na mesma medida que se amplia o conceito 

constitucional de mercadoria, para nele incluir quaisquer bens, móveis ou imóveis, 

corpóreos ou incorpóreos, se rompe o equilíbrio do ordenamento jurídico com a 

                                                 
4
 Aroldo Gomes de Mattos – Comentários à LC 87/96 – São Paulo : Dialética – 1997 – pág.28. 

 
5
 CF/88 - 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;” 

 
6
 CF/88 - ART.156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 

de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

 
7
 CF/88 - ART.153 - Compete à União instituir impostos sobre: (...) V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários; 
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invasão da competência reservada aos Municípios e à União Federal. Os efeitos 

dessa ruptura seria a incidência do ICMS sobre as operações de transmissão de 

imóveis e de títulos mobiliários, que indiscutivelmente são bens, mas estão 

reservados à competência tributária dos Municípios e da União Federal. 

 Além disso, a quebra do limite imposto pela Constituição para 

a instituição do ICMS, com o indevido alargamento do conceito de mercadorias, 

rompe com o princípio da segurança jurídica, deixando os cidadãos inteiramente à 

mercê da voracidade fiscal. 

 Assim, conforme recente advertência de Hugo Machado, 

“segue sendo de grande importância o conceito de mercadoria, para a adequada 

compreensão” do regime jurídico do ICMS.
8
 

  

 

 

 3. O ICMS NAS IMPORTAÇÕES 

 

 

 Todavia, sem a menor preocupação com a integridade do 

Sistema Tributário, os Estados insistem na tributação de bens que não são 

mercadorias, situação que se mostra especialmente conflituosa nas importações. 

 Diante da resistência dos importadores, 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.
9
 Assim, depois de inúmeras e reiteradas decisões, em dezembro de 

1976, o STF firmou sua orientação na Súmula nº 570, a saber: “O ICM não incide 

sobre a importação de bens de capital.” 

 Os Estados não desanimaram do propósito de incrementar a 

arrecadação e, para vencer a referida Súmula 570, conseguiram alterar a 

                                                 
8
 Hugo de Brito Machado – Aspectos Fundamentais do ICMS – São Paulo : Dialética – 1997 – pág. 28 

 
9
 “ICM. Importação de brinquedos eletrônicos a serem utilizados, mediante paga, pelo publico nos estabelecimentos 

das recorrentes. Não incidência do tributo, porque se trata de bens que integram o ativo fixo das empresas e não se 

destinam a revenda, sendo, ao contrario, material de que eles se servem para apresentação dos serviços que constitui 

o objeto de sua atividade. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE-86091-SP, ac. un. 2ª T., julg, em 

03/12/1976, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 25-03-77, pág.01734) in www.stf.gov.br 

 

http://www.stf.gov/
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Constituição de 1969, com a Emenda nº 23/83, incluindo o § 11, ao seu artigo 23, 

que permitiu a incidência do ICM “também, sobre a entrada, em estabelecimento 

comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do exterior por seu 

titular, inclusive quando se tratar de bens destinados a consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento.” 

 A doutrina explicou esta alteração, esclarecendo que se trata de 

uma exceção. Realmente, na medida que permite a tributação de algo que não é 

mercadoria, é norma que excepciona o âmbito de incidência do ICMS. Como toda 

norma de exceção, deve ser interpretada de forma restrita. A referida emenda à 

Constituição de 1969 alargou o campo de incidência do ICM, mas o fez apenas e na 

exata medida a permitir a incidência do imposto nas entradas dos bens importados 

do exterior que fossem destinados ao consumo ou ativo fixo do estabelecimento. 

Conforme Hugo Machado, outros casos que não envolvessem circulação de 

mercadorias continuaram fora da incidência deste imposto
 10

. Esta é a orientação da 

jurisprudência do STF.
11

 

 A Constituição de 1988, ao tratar do ICMS, ampliou o campo 

de incidência do antigo ICM, que passou a abranger algumas prestações de 

serviços, mas não modificou a tributação das operações de circulação de 

mercadorias. Ives Gandra da Silva Martins, ao tratar do fato gerador do ICMS 

afirma que "... no concernente às operações relativas à circulação de mercadorias 

não houve alteração no novo texto,..." 
12

 A Constituição de 1988 manteve a mesma 

norma excepcional que permite a tributação na entrada de bens importados para o 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento.
13

  

                                                 
10

 Hugo de Brito Machado – Aspectos Fundamentais do ICMS – São Paulo : Dialética – 1997 – pág. 29 

 
11

 “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 - § 1º do artigo 23 da Constituição Federal anterior.” (trecho 

do voto do min. Marco Aurélio, no AgRg – SP 131.941 - RTJ 136/416)   

 
12

  Ives Gandra da Silva Martins - Sistema tributário na Constituição de 1988 – São Paulo : Saraiva – 1989 – 

pág. 210. 

 
13

 CF/88 - 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 mercadoria importada do exterior, ainda 

quando se tratar de bem destinado ao consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre o serviço 
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 Os Estados, todavia, em completo menosprezo à orientação da 

jurisprudência do STF, insistiram na cobrança do ICMS em todas as importações. 

O Superior Tribunal de Justiça validou esta pretensão das Fazendas Estaduais.
14

 

 Em seguida, o Supremo Tribunal Federal, novamente 

provocado a dizer o conceito constitucional de mercadoria, manteve a mesma 

orientação conferida na vigência da Constituição de 1969, considerando 

excepcional a tributação de bens importados para o consumo e ativo fixo dos 

estabelecimentos importadores, e excluindo da incidência do ICMS as importações 

de bens que não se destinem ao comércio.
 15

 Ressalte-se que a decisão do STF foi 

proferida depois da Lei Complementar nº 87, de 13.09.1996, que trouxe dispositivo 

procurando alargar a abrangência da incidência do ICMS nas importações, 

acrescentando de forma indevida a expressão pessoa física à hipótese prevista na 

letra “a”, do inciso IX, do pr 2º, do art. 155 da CF/88.
16

  

 Para que fique bem nítida a recente posição do Plenário do STF 

sobre a questão, que adotamos como a final dicção na referida norma 

constitucional, transcrevemos o voto do ministro Maurício Correia, condutor do 

acórdão, a saber: 

 

“Voto: Sr. Presidente, o acórdão proferido pelo Tribunal "a quo" 

entendeu inexigível o ICMS na importação de veículo automotor 

por pessoa física, sob o fundamento de que "a incidência do 

tributo previsto no artigo 155, I, "b", c/c o § 2º, IX, "a", da 

Constituição Federal, tem como fato gerador operação de natureza 

mercantil ou assemelhada, tal como definida pelo Direito 

Comercial, cuja prática cinge-se ao produtor, ao industrial ou ao 

comerciante." Daí haver concluído que, sem a prática de ato de 

comércio ou assemelhado, não ocorre o fato gerador do imposto. 

                                                                                                                                                              
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria 

ou do serviço;”  
 
14

 Súmula 155 - O ICMS incide na importação de aeronave, por pessoa física, para uso próprio. Súmula 198 - Na 

importação de veiculo por pessoa física, destinado a uso próprio, incide o ICMS. 

 
15

 voto condutor do Min. Maurício no RE 203.075-DF - Ac do Pleno do STF mv - Informativo STF nº 128 - Brasília, 

19 a 23 de outubro de 1998. 
16

 LC 87/96 - ART.2 - O imposto incide sobre: (...) § 1º O imposto incide também: I - sobre a entrada de mercadoria 

importada do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo 

permanente do estabelecimento; 
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2. Estabelece o artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, que 

compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre 

"operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior", dispondo o seu inciso IX, alínea "a", primeira parte, 

que o ICMS incidirá também "sobre a entrada de mercadoria 

importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento". 

3. Do referido preceito sobressaem expressões significativas para 

se determinar a extensão da norma constitucional e a exigibilidade 

ou não do tributo na importação de bens por pessoa física: I) 

operação relativa à circulação de mercadoria; II.) mercadoria; III.) 

estabelecimento. 

4. Desse modo, é de fundamental importância que se busque 

interpretar os princípios gerais de direito privado, para pesquisar a 

definição, o conteúdo e o alcance dos conceitos utilizados pela 

Constituição Federal que, por estarem prescritos na legislação 

comum, não podem ser alterados pela legislação tributária (CTN, 

artigos 109 e 110). 

5. Com efeito, são hipóteses de incidência do ICMS a operação 

relativa à circulação e à importação de mercadorias, ainda quando 

se trate de bem destinado a consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento. No ponto, o termo operação exsurge na acepção 

de ato mercantil; o vocábulo circulação é empregado no sentido 

jurídico de mudança de titularidade e não de simples 

movimentação física do bem, e à expressão mercadoria é atribuída 

a designação genérica de coisa móvel que possa ser objeto de 

comércio por quem exerce mercancia com freqüência e 

habitualidade. 

6. Por outro lado, cumpre observar que o termo consumo, 

empregado pela Constituição Federal ao dispor que o imposto 

incidirá também na importação de mercadoria, ainda que se trate 

de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, diz 

respeito ao estabelecimento comercial e não à pessoa física que 

importa bens para seu gozo e fruição. A expressão 

estabelecimento tem o mesmo sentido do que lhe confere o 

Código Comercial (C. Com., artigo 1º, III, 2ª parte), de tal modo a 

designar o próprio local ou o edifício em que a profissão é 

exercida, compreendendo todo o conjunto de instalações e 
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aparelhamentos necessários ao desempenho do negócio ou da 

profissão de comerciante, componentes do fundo de comércio. 

7. Fixadas essas premissas, há que se concluir que o imposto não 

é devido pela pessoa física que importou o bem, visto que não 

exerce atos de comércio de forma constante nem possui 

"estabelecimento destinatário da mercadoria", hipótese em que, a 

teor do disposto no artigo 155, IX, alínea "a", da Constituição 

Federal, o tributo seria devido ao Estado da sua localização (RE nº 

144.660-RJ, Pleno, redator para o acórdão Min. ILMAR GALVÃO, 

DJU 21.11.97). 

8. Observo, ainda, a impossibilidade de se exigir o pagamento do 

ICMS na importação de bem por pessoa física, dado que, não 

havendo circulação de mercadoria, não há como se lhe aplicar o 

princípio constitucional da não-cumulatividade do imposto, pois 

somente ao comerciante é assegurada a compensação do que for 

devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores 

pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 

9. Assim sendo, creio não poder afastar-me do que penso ser a 

melhor exegese para o cabal entendimento da regra constante da 

letra a, do inciso IX, do artigo 155 da Carta da República. De fato, 

se lido de um só fôlego o texto, poder-se-á extrair que o imposto é 

devido por se tratar de bem destinado a consumo, hipótese em 

que, a meu ver, se desfaz essa afirmação ao concluir o preceito 

com peremptória negativa desse primeiro enunciado, tanto mais 

que o imposto só é devido ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço. 

10. A toda evidência, pessoa física, como é o caso dos autos, de 

carne e osso, não é pessoa jurídica para se transformar em 

estabelecimento destinatário da mercadoria! 

11. Por conseguinte, a mim me parece que está absolutamente 

consentâneo com a Carta Federal o acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

 

Com essas rápidas considerações, pedindo vênia aos eminentes 

Ministros Relator e Nelson Jobim, meu voto é no sentido de não 

conhecer do recurso.” 

 

 Vencida diante desta firme posição do STF, a ânsia 

arrecadadora dos fiscos estaduais provocou mais uma alteração na nossa 
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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. 

 

 

 4. A EMENDA CONSTITUCIONAL 33 

 

 

 Com a Emenda 33 o dispositivo constitucional em tela 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;  

 

 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. 

 Das alterações introduzidas no texto constitucional destacamos 

as expressões bem ou mercadoria; pessoa física ou jurídica; que não seja 

contribuinte habitual do imposto; qualquer que seja a sua finalidade; e o domicílio 

ou o estabelecimento. Estas novas palavras inseridas na Constituição, quando 
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contrapostas à decisão do STF antes transcrita, deixam claro e evidente o propósito 

de afastar, um a um, todos os fundamentos adotados pela Suprema Corte para 

definir o âmbito de incidência do ICMS nas importações. Na verdade, com isso 

houve uma profunda alteração na natureza deste imposto. É o que se passa a 

demonstrar. 

 

 

 5. O IMPOSTO ESTADUAL DE IMPORTAÇÃO 

 

 

 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. 

 Realmente, a amplitude dada à possibilidade de incidência do 

ICMS na importação descaracterizou por completo seu antigo formato, preso desde 

a origem do IVC, depois ICM e mais recentemente ICMS, às operações de natureza 

mercantil
17

. Agora, o ICMS pode vir a incidir na entrada de todo e qualquer bem 

importado do exterior, independentemente de sua finalidade, seja quem for o 

importador. Nada mais o distingue do imposto de importação. Por isso, se torna 

indispensável a lei complementar, prevista no art. 146, I e III, da Constituição, para 

dispor sobre os conflitos de competência entre a União Federal e os Estados, assim 

como para estabelecer as normas gerais relativas ao novo imposto, especialmente a 

definição do respectivo fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Somente 

depois disto poderão os Estados, por lei própria, instituírem no limite de seus 

territórios o novo imposto. 

 Aqui é importante destacar que logo depois da edição da 

emenda que alterou a Constituição de 1969, permitindo a incidência do ICM sobre 

                                                 
 
17

 Edvaldo Brito – Natureza jurídica mercantil do ICMS – in O ICMS e a LC 87/96 – coordenador Valdir de Oliveira 

Rocha – São Paulo : Dialética – 1996 – pág. 35/50. 
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a importação de bens para uso ou ativo fixo do estabelecimento, os Estados 

pretenderam, mediante simples alteração em seus regulamentos, proceder de 

imediato a cobrança do imposto. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal 

considerou inválida esta iniciativa do fisco, pois feria os princípios da legalidade e 

da anterioridade, uma vez que a EC 23/86 conferia aos Estados e ao Distrito 

Federal uma nova competência para tributar, o que exigia a edição de uma lei local 

que desse específico tratamento à matéria, criando o novo tributo no âmbito de cada 

Estado.
18

 

 Nessa mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal 

já decidiu pela necessidade de prévia disciplina por lei complementar, como 

requisito indispensável para que os Estados pudessem validamente instituir o 

adicional ao imposto de renda, antes previsto no inciso II, do art. 155 da CF/88.
19

 

Analisando o voto do ministro Celso de Melo, que conduziu a decisão proferida no 

RE 149955-SP, verificamos que o STF considerou que a reserva constitucional de 

lei complementar prevista nos incisos I e III do art. 146 da CF/88, “em última 

análise, e enquanto instrumento de limitação normativa da ação tributante do 

Estado, destina-se a conferir proteção efetiva e a dispensar tutela plena aos sujeitos 

passivos da obrigação tributária.” Considerou, ainda, que embora a matriz daquele 

imposto adicional estivesse situada “na esfera da própria Constituição, que confere 

competência impositiva a todas as pessoas estatais, pré-ordenando-lhes o exercício 

das atividades tributantes e limitando o poder de conformação do legislador 

ordinário em matéria tributária, não se pode prescindir, na concreta instituição 

dessa nova espécie de tributo estadual, das prescrições gerais e uniformizadoras 

constantes da lei complementar referida pelo art. 146 da Carta Fundamental.” 

 No caso do ICMS sobre a importação, embora dita com outras 

palavras, a autorização constitucional para a instituição do imposto passou a ter a 

                                                 

 
18

 ICM. Bens importados. Decretos estaduais. 'E' 2708 e 2753/69. Arts. 19, I, e 153, parágrafo 29, da Constituição. 

Emenda n. 23 (art. 23, parágrafo 11). 1. A edição de decreto pelo poder executivo, mesmo no recesso do poder 

legislativo decretado pelo AI/5, não supre o decreto-lei, que é forma necessária, quando se trata de dispor sobre 

matéria reservada à lei, no exercício de competência legislativa então concentrada no Poder Executivo. Precedentes 

do STF. 2. Ainda que fosse admissível norma constitucional simplesmente interpretativa, de tal conotação não 

partilha o parágrafo 11 do art. 23, aduzido pela emenda 23, em face do seu inequívoco sentido inovativo. Recurso 

extraordinário conhecido e provido.” (RE-108.803-RJ, ac. un. 1ª T., julg. em 30/05/1986, Rel. Min. Rafael Mayer, 

DJU de 13-06-86, pág. 0456) – ver íntegra in www.stf.gov.br 
 
19

 RE 149955-SP, Ac. un. do Plenário, Rel. Min. Celso de Melo, DJU de 03.09.1993, pág. 17745 – ver íntegra no site 

do STF – www.stf.gov.br) 

http://www.stf.gov.br/
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mesma abrangência do imposto de importação, configurando típica bi-tributação, 

que embora autorizada pela Constituição, torna imprescindível uma lei 

complementar que venha regular os conflitos de competência entre a União Federal 

e os Estados, e estabeleça as normas gerais relativas ao novo imposto. 

 Devemos ressaltar que a referência à pessoa física importadora, 

contida no inciso I, do §1º, do art. 2º, da Lei Complementar nº 87/96, não basta 

para validar a instituição do novo imposto estadual de importação. Primeiro porque 

o STF já havia interpretado essa regra de forma a desautorizar a exigência do ICMS 

nas importações por pessoas físicas de bens que não consistissem operações de 

circulação de mercadorias. Segundo, porque imprecisa e insuficiente para atender 

às exigências contidas nos incisos I e III do art. 146 da CF/88.  

 Tanto é assim, que decidindo caso onde se discutia a incidência 

do ICM sobre as operações de fornecimento de alimentos e bebidas em bares e 

restaurantes, o STF firmou orientação segundo a qual a possibilidade de exigir este 

imposto sobre o fornecimento de alimentos e bebidas, surgiu apenas com a edição 

do DL-406/68, permanecendo inválidas as leis estaduais que haviam tentado 

antecipar essa incidência, sendo necessária, portanto, a edição de novas leis, em 

cada estado, para disciplinar o alargamento da hipótese de incidência do ICM 

introduzido no CTN pelo DL-406.
20

 

 Realmente, a permissão para o legislador complementar tratar 

do imposto estadual de importação somente foi conferida pela Emenda 

Constitucional nº 33. Qualquer norma anterior nesse sentido era e permanece 

inválida. Da mesma forma e pela mesma razão a lei estadual que tratar desta 

matéria há de ser posterior à referida emenda constitucional e também posterior à 

lei complementar que vier a regular o assunto. Precisamente sobre este assunto, 

Hugo Machado doutrina que em “face da nova redação dada ao art. 155, §2º, inciso 

IX, alínea a, da Constituição de 1988,pela Emenda Constitucional nº 33, resta a 

regulação em lei complementar e a previsão na lei estadual, para que o ICMS possa 

ser cobrado dos que importem do exterior bens para seu uso ou consumo.”
21

 

 

 

                                                 
20

 RE 85.262-DF, ac. mv. Pleno, julg. em 02.06.1977, Rel. para acórdão Min. Cunha Peixoto, DJU de 12.09.1977 – 

ver íntegra in www.stf.gov.br 

 
21

 RDDT – vol. 80, pág. 44. 
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6. AS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 

 

 A questão da incidência do ICMS sobre operações de 

arrendamento mercantil não é nova. O Supremo Tribunal Federal há muito já foi 

provocado a decidir a respeito, quando posicionou-se pela não incidência do antigo 

ICM nestes casos.
22

 Aliomar Baleeiro ensina que “O I.C.M. incide sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias, e sobre bens de capital para uso do produtor 

(p. 214). A chave da interpretação jaz, portanto, no conceito de operações na C.F. 

Para mim, operações são negócios que transferem domínio, como venda, doação 

etc.”
23

 Com base neste mesmo fundamento, o STF editou a Súmula nº 573, que 

assim dispõe: “Não constitui fato gerador do ICM a saída física de máquinas, 

utensílios e implementos a título de comodato.” 

 Atualmente o Superior Tribunal de Justiça tem acolhido este 

fundamento, invocando inclusive a referida Súmula 573 do STF, e decidido pela 

não incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil, inclusive 

quando internacionais.
24

 

 A Lei Complementar nº 87/96 determina expressamente a não 

incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil, não fazendo 

qualquer distinção entre operações internas ou internacionais.
25

 A legislação de 

alguns Estados tem adotado essa mesma orientação.
26

 

 Antes da Emenda 33, a Consultoria Tributária da SEFAZ-SP já 

havia desenvolvido o argumento segundo o qual o ICMS na importação seria um 

mero adicional do imposto de importação, podendo, por isso, incidir na entrada de 

todo e qualquer bem, inclusive quando objeto de arrendamento mercantil 

internacional. Hugo Machado analisou detidamente essa questão e concluiu, com 

                                                 
22

 RE 88.703-2, ac. un. da 2ª T., em 15.12.1978, Rel. Min. Leitão de Abreu, DJU de 16.03.1979 – íntegra in 

www.stf.gov.br  

 
23

 Aliomar Baleeiro – Direito Tributário Brasileiro, 9ª ed., Forense, 1977, apêndice, pág. 607. 

 
24

 RESP 299.674-SP, ac. un. da 1ª T., julg. em 03.04.2001, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 11.06.2001, ver integra 

in www.stj.gov.br. 

 
25

 LC 87/96 – ART.3 - O imposto não incide sobre: (...) VIII - operações de arrendamento mercantil, não 

compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário; 

 
26

 Parecer nº 430, de 25.10.1997 SEFAZ-CE. 
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inteiro acerto, pela não incidência do ICMS nas importações, quando o importador 

é mero arrendatário do bem. Para tanto, demonstra que nas importações o ICMS 

não perde as suas características de imposto voltado para as operações de 

circulação de mercadorias, tipicamente mercantis, e destaca que a incidência deste 

imposto na entrada de bens para o consumo ou ativo fixo do estabelecimento é 

exceção a confirmar àquela regra. Afirma, ainda, que o ICMS não tem a função 

extra-fiscal inerente aos tributos aduaneiros, como é o caso do imposto de 

importação, não podendo a este ser equiparado.
27

 

 A Emenda 33 reabre esta questão, na medida que veio permitir 

a criação do imposto estadual de importação. É importante, todavia, destacar que o 

texto da referida emenda conferiu distinta natureza ao ICMS nas importações. 

Como novo tributo, já vimos, demanda legislação própria. Assim, sem lei 

específica, fundada em lei complementar, não podem os Estados alcançar com este 

imposto as entradas de bens importados pelo regime de arrendamento mercantil. 

 

 

 7. CONCLUSÕES 

 

 (a) O vocábulo mercadoria foi adotado pela Constituição 

Federal de 1988 como delimitador do âmbito de incidência do ICMS, e, conforme o 

Plenário do STF, deve ser entendida como designação genérica de coisa móvel que 

possa ser objeto de comércio por quem exerce mercancia com freqüência e 

habitualidade; 

 

 (b) É excepcional a tributação pelo ICMS dos bens importados 

para o consumo e ativo fixo dos estabelecimentos importadores, restando excluídas 

da incidência deste imposto as importações de outros bens que não se destinem ao 

comércio; 

 

 (c) A Emenda Constitucional nº 33 alterou radicalmente o 

perfil do ICMS incidente nas importações, e, com isso, permitiu a instituição de um 

imposto estadual de importação; 

 

                                                 
27

 Hugo de Brito Machado – Aspectos Fundamentais do ICMS – São Paulo : Dialética – 1997, págs.188 a 192 
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 (d) É imprescindível uma lei complementar que venha regular 

os conflitos de competência entre a União Federal e os Estados, e estabeleça as 

normas gerais relativas ao novo imposto acima referido. 

 

 (e) Qualquer norma anterior à EC 33, que tratasse do ICMS na 

importação de bens não contidos no conceito de mercadoria, nem destinados ao 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento, era e permanece inválida; 

 

 (f) A EC 33 reabre a questão da incidência do ICMS nas 

operações internacionais de arrendamento. É importante destacar, contudo, que o 

ICMS nas importações, como novo tributo que é, demanda legislação própria. Por 

isso, sem uma lei estadual, fundada em lei complementar, não podem os Estados 

alcançar com o ICMS as entradas de bens importados pelo regime de arrendamento 

mercantil. 


