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RESUMO 

 

 

 

A proposta dessa dissertação é a de dimensionar a perspectiva constitucional do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na importação de bens ou mercadorias, 

com o enfoque direcionado a conferir elementos jurídicos seguros na definição do destinatário 

do bem ou mercadoria (sujeito passivo), com vistas a identificar o sujeito ativo, ente político a 

quem caberá exigir o imposto, seja na importação por conta própria, na importação por conta 

e ordem, bem como na importação por encomenda, considerando-se também a análise das 

decisões emanadas pelo Poder Judiciário nesse mister. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The propose of such dissertation is to scale the constitutional perspective of the Brazilian 

State tax on the circulation of goods and services concerning the goods importation, focusing 

on the conference of safe legal elements in the definition of the addressee of those goods 

(passive subject)  in order to identify the active subject, political entity that is to demand the 

tax payment, whether in the importation by its own means, in the importation using third 

parties, as well as in the importation by means of orders; taking also into consideration the 

analyses of decisions granted by the Judicial Power in this matter. 
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INTRODUÇÃO 

 

No final do ano de 2008 o governo federal tentou, mais uma vez, aprovar um projeto 

de reforma tributária, consubstanciado no Projeto de Emenda Constitucional - PEC nº 

233/2008 que, inicialmente substituiria o ICMS por um IVA de caráter Federal (IVA-F), 

segundo informa o sítio da Câmara dos Deputados.1 

 

Em virtude de pressões políticas por parte dos Estados, com o recorrente argumento de 

perda de arrecadação, foi apresentado um substitutivo ao PEC que não mais suprimia o ICMS 

pelo IVA-F, mas que, por meio de novos dispositivos constitucionais, atribuiria forças para a 

União dispor sobre o que bem quisesse sobre o imposto, cuja competência, até então vigente, 

para legislar, é dos Estados.  

 

O citado substitutivo que, a despeito de não suprimir o conhecido ICMS, estabelece 

um inciso XIII, ao parágrafo segundo, do artigo 155 da Constituição Federal, que veda a 

regulamentação deste tributo por meio de “norma estadual autônoma”2. 

 

Toda essa engenhosidade foi desenvolvida com o intuito de eliminar a interpretação, 

pelos Estados, da norma constitucional, a fim de evitar não só o que ficou conhecido como 

“guerra fiscal”, mas também a edição de normas locais que desprezam o conteúdo deôntico do 

imposto estruturado pela Constituição Federal. 

                   
1. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html. Acesso em: 26 jan. 2009 
2. Proposta de Emenda Constitucional nº 233/2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PEC/2008/msg81-080228.htm. Acesso em 26 jan. 2009 
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Um exemplo típico que ocorre comumente se dá na importação de bens ou 

mercadorias do exterior, em que o sujeito passivo encontra-se compelido por dois ou, às 

vezes, mais Estados a recolher o ICMS incidente na importação. 

 

Há uma evidente insegurança jurídica em relação à determinação correta do sujeito 

ativo, o qual, pela ordem constitucional, depende para ser identificado do prévio 

conhecimento de quem é o contribuinte do imposto. 

 

Desse modo, os Estados, sob o argumento de perda de arrecadação, exigem o ICMS na 

importação de bens e mercadorias de qualquer um que, localizado em seus respectivos 

territórios, recebeu tais bens. 

 

Esta irracionalidade decorre, a nosso ver, do esquecimento de postulados magnos e 

principalmente do arquétipo desse imposto traçado pela Constituição, na busca voraz pela 

arrecadação a todo custo, colocando o interesse fazendário como se interesse público fosse. 

 

E o cenário fica ainda mais intrincado dependendo do modelo adotado na importação 

desses bens, ou seja, se de forma direta, por conta e ordem ou por encomenda. 

 

Habita, portanto, o cotidiano dos contribuintes a incerteza. Ao realizar uma operação 

de importação de bens ou mercadorias não tem a necessária segurança jurídica3 de saber que 

                   
3 “Resulta evidente que la seguridad es una de las principales aspiraciones humanas. Y si bien, el logro de una 
aceptable seguridad es una pretensión individual de cada sujeto, tal seguridad no puede entenderse sino es 
valorando previamente la dimensión social del ser humano. La seguridad, como característica de la condición 
humana, debe entenderse como un querer saber a qué atenerse el hombre en sus relaciones con los demás. 
Cuando a esa seguridad la adjetivamos de ‘jurídica’, estamos pensando en la idoneidad del Derecho para lograr 
ese saber a qué atenerse.” (NOVOA, César García. Seguridad Jurídica y Derecho Tributario. Estudos em 
homenagem a Geraldo Ataliba 1. Organizador Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros 1997, p. 
44-45) 



10 
 

 

ao pagar o tributo extinguiu, definitivamente, o crédito tributário, nos termos do artigo 156, 

inciso I, do Código Tributário Nacional ou se, “a posteriori” o fisco de outro ente federativo 

bater-lhe-á em suas portas reclamando o tributo relativo à mesma operação. 

 

Diante desse cenário reputamos como relevante analisar, a partir da concepção do 

ordenamento jurídico enquanto um sistema ordenado de normas jurídicas, a outorga de 

competências tributárias aos entes políticos e a observância à matriz constitucional do ICMS-

Importação de bens e mercadorias.  

 

Com efeito, após expormos as premissas no tocante à estrutura do sistema jurídico e o 

subsistema constitucional tributário, passando adiante a verificar a forma em que se dá o 

repertório do sistema tributário, segundo a observância dos demais princípios constitucionais 

e constitucionais tributários. 

 

Ao final, abordamos a questão da materialidade constitucional do ICMS incidente na 

importação de bens e mercadorias, com o fim de conhecermos o respectivo “destinatário” e, 

com isso, identificar o sujeito ativo da relação jurídico obrigacional tributária, seja em 

operações em que o próprio contribuinte é o importador ou quando realiza operações de 

importação por intermédio de “trading company”, seja por conta e ordem, seja por 

encomenda. 
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2. PROPEDÊUTICA GERAL 

 

2.1. Conhecimento 

 

O termo, com origem no latim “cognitio”, é tratado pela filosofia, em geral, como 

“uma técnica para a aferição de um objeto qualquer, ou a disponibilidade ou posse de uma 

técnica semelhante.”4 

 

O ser humano, peça fundamental no processo de conhecimento, na medida em que 

toma consciência5 das experiências do “mundo da vida” por meio da sua sensibilidade, 

descreve em linguagem o evento a que foi submetido, construindo, dessa forma, uma 

“realidade”. 

 

Há, portanto, nesse ato de conhecer, uma indubitável redução de complexidades, de 

dificuldades do objeto cognoscível, uma vez que o homem, nessa conexão, apreende facetas 

desse objeto, valorando-os conforme a sua ideologia, de acordo com o repertório que lhe é 

disponível, sintetizando-o em linguagem. 

 

A realidade e a representação estão necessariamente conectadas, da maneira umbilical, 

pois só posso representar e traduzir em linguagem (realidade)aquilo que conheço, que sinto, 

que toco, que leio. 

                   
4 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia; tradução coordenada e revista por Alfredo Bossi. São Paulo, 
Martins Fontes, 5ª Ed., 2007, pag. 205 
5 “Tomemos a palavra ‘consciência’ como a função pela qual o ser humano trava contato com suas vivências, 
estados psíquicos e condutas, bem como projeta sua atenção para o mundo exterior recolhendo os dados obtidos 
pela intuição sensível (olfato, visão, audição, tato, paladar), processando assim suas emoções, sentimentos, 
sensações, lembranças, sonhos, imaginação, pensamentos, esperanças e a gama imensa de suas manifestações 
volitivas.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. São Paulo, Noeses, 2ª Ed, 
2008, p.7)  
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E quando passo essa linguagem adiante, por exemplo, a alguém que não conhece 

previamente a realidade que transmito, ela passará a fazer os seus próprios juízos, conceitos, 

forjando essa realidade no seu intelecto e à medida que transforma essa sua realidade em 

linguagem, está fazendo a representação desta. 

 

Nesse contexto é que parece correta a afirmação de LUDWIG WITTGENSTEIN6 no 

sentido de que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. 

 

Todo esse processo faz lembrar a fenomenologia estudada por Charles Sanders Peirce, 

assim citado por LUCIA SANTAELLA:7 

 

“Dizia Peirce: ‘A fenomenologia ou doutrina das categorias tem por função 

desenredar a emaranhada meada daquilo que, em qualquer sentido, aparece, 

ou seja fazer a análise de todas as experiências é a primeira tarefa a que a 

filosofia tem de se submeter. Ela é a mais difícil de suas tarefas, exigindo 

poderes de pensamento muito peculiares, a habilidade de agarrar nuvens, 

vastas e intangíveis, organizá-las em disposição ordenada, recolocá-las em 

processo.’” 

 

Em outras palavras, vejo, sinto, cheiro, tateio, tenho sensações, apreendo o objeto 

amealhado nesse contato e o represento por meio de linguagem. Nesse momento haverá, nas 

palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO8, o “conhecimento de maneira plena”: 

 

                   
6WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. Trad. Luis Henrique Lopes do Santos. São Paulo, 
EDUSP, 1994. 
7 SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo, Brasiliense, 2006, p. 33. 
8 Direito Tributário Linguagem e Método, p.11 e 12 
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“Tecidas essas notas introdutórias, que reputo indispensáveis, posso dizer, 

desde logo, que, por exemplo, já existe um quantum de conhecimento no ato 

de percepção, mas o conhecimento mesmo atinge sua plenitude quando 

aquele conteúdo se torna alvo de modalidade do pensamento (juízo). Pela 

intuição visual percebo o cão que passa, percebo também a cor de sua 

pelagem. Por enquanto, são meras percepções. Em seguida, emito o juízo 

afirmativo mediante o qual declaro que aquele animal tem o predicado de ser 

branco. Manifesta-se o conhecimento de maneira plena, submetendo-se, 

imediatamente, aos critérios de confirmação ou de infirmação, se não 

quisermos falar em verdade ou falsidade, atributos de enunciados 

lingüísticos.” 

 

Ingressando no âmago da relação, vemos o objeto, aqui tomado em seu sentido 

estrito9, o qual faz parte do conseqüente desse ato de conhecer, do tomar consciência, e não o 

antecede, pois só com a sua representação é que dá o seu nascimento. 

 

Preciso o apontamento de LUCIA SANTAELLA10 nesse sentido: “O homem só conhece 

o mundo porque, de alguma forma, o representa (...).” 

 

Assim também assevera PAULO DE BARROS CARVALHO11: “Os objetos nascem 

quando deles se fala: o discurso, na sua amplitude, lhes dá as condições de sentido mediante as quais 

os recebemos e os processamos.” 

 

                   
9 Adverte PAULO DE BARROS CARVALHO que não podemos confundir o “objeto do conhecimento” e o 
objeto que vemos concretamente no mundo real, pois o primeiro é aquele que está em nossa consciência, “é 
conteúdo da forma”, enquanto o objeto (em sentido amplo) é a coisa em si mesma. (Direito Tributário 
Linguagem e Método p. 14) 
10 Lucia Santaella. O que é semiótica p. 51 
11 Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário Linguagem e Método p. 13 
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E a representação se faz por intermédio da linguagem, que comunica o conhecimento 

obtido, como observa LOURIVAL VILANOVA12: “Mediante a linguagem fixam-se as 

significações conceptuais e se comunica o conhecimento. O conhecimento ocorre num universo-de-

linguagem e dentro de uma comunidade-do-discurso.” 

 

O conhecimento, portanto, em sentido amplo, pode ser tomado como a forma 

consciente de reter, intelectualmente, o conteúdo de um objeto. Em sentido estrito se diz 

quando esse conteúdo aparece na forma de juízos e da conjugação desses juízos dão origem 

ao raciocínio. 

 

Há, portanto, linguagem na medida em que vão se construindo os juízos e 

relacionando-os racionalmente, intelectualmente. 

 

Como a missão é conhecer o direito positivo não podemos ficar adstrito ao 

conhecimento geral, ao conhecimento ordinário, natural, assim ensinado por AURORA 

TOMAZINI CARVALHO13: 

 

“Desde os primeiros meses de vida nosso istiliato volta-se para a construção 

do mundo em que vivemos. Vagamente vamos experimentando sensações, 

até que algum momento conseguimos isolar proposicionalmente as coisas e 

as associá-las a outras, daí para frente este processo torna-se comum em toda 

nossa existência. É assim que se dá o conhecimento ordinário, constituído 

pela linguagem natural (comum ou ordinária) instrumento por excelência da 

                   
12 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo, Noeses, 2005, p. 40. 
13 CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito (o Construtivismo Lógico-Semântico). São 
Paulo, Noeses, 2009, p. 41. 
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comunicação entre os indivíduos, desenvolvida espontaneamente no curso de 

nossas vivências.” 

 

Adota-se, então, por regra, conhecer o objeto do estudo, porém de maneira científica, 

com todo o rigor da linguagem como peça fundamental para se produzir Ciência. 

 

2.2. Conhecimento científico 

 

Para tratar de conhecimento científico, temos que resgatar as heranças deixadas pelo 

Círculo de Viena, movimento filosófico marcado pelo Neopositivismo Lógico ou Filosofia 

Analítica, cuja preocupação estava voltada para o discurso científico. 

 

Nesse concílio, formado por um grupo heterogêneo de estudiosos, já que havia 

participantes das diversas áreas do conhecimento, tais como filósofos, físicos, matemáticos, 

etc., fizeram importante intercâmbio de idéias com interesse voltado nos fundamentos das 

respectivas ciências. 

 

O Círculo de Viena foi marcado não só pela preocupação com os conhecimentos dos 

princípios básicos da ciência, mas pelo aprofundamento, especialidade de reduzir a 

epistemologia à semiótica, assim entendida como a teoria geral dos signos, sistema de 

comunicação, linguagem. Foi atribuída importância ao estudo da linguagem como 

instrumento para conhecer a ciência. 
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Adotou-se o rigorismo científico de tal forma que a linguagem natural14 deve ser 

vertida numa linguagem específica, que reduza as ambigüidades e as vaguidades, com o fim 

de proporcionar o conhecimento humano. Extrato desse movimento é a máxima de onde não 

houver linguagem precisa, não há Ciência. 

 

Resumindo esse movimento marcado pelo rigor da linguagem científica15, em 

detrimento de uma linguagem natural, ordinária, MARCELO FORTES DE CERQUEIRA16 

assinala: 

 

“Este segmento filosófico, ainda hodiernamente prestigiado, tomava a 

linguagem como instrumento e meio de controle de todo o conhecimento 

científico, privilegiando sobremaneira os aspectos sintático-semânticos, em 

detrimento da dimensão pragmática. Após sucessivas reduções filosóficas 

afirmaram categoricamente que ali onde ausente a precisão lingüística não 

poderia existir Ciência.” 

 

Essa a grande proposta do Círculo de Viena, segundo o qual para alcançar 

conhecimento científico é imprescindível a precisão lingüística cujos pressupostos são17: 

 

                   
14 “a) A linguagem natural aparece como o instrumento por excelência da comunicação entre as pessoas. 
Espontaneamente desenvolvida, não encontra limitações rígidas, vindo fortemente acompanhada de outros 
sistemas de significação coadjuvantes, entre os quais, quando fala a mímica.” (Paulo de Barros Carvalho, Direito 
Tributário Linguagem e Método, p. 56). 
15 “Aparece cuando se otorga a determinados vocablos o expresiones um significado restringido, a través de 
definiciones precisas. Las ciências utilizan comúnmente este procedimiento para otorgar mayor precisión al 
lenguaje, pero La base y la estructura del lenguaje técnico son las mismas del lenguaje natural de que se parte. 
(GUIBOURG, Ricardo; GUIGLIANI, Alejandro & GUARINONI, Ricardo. Introducción al Conocimiento 
Cientifico. Buenos Aires, EUDEBA, 1985, p. 22) 
16 CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do indébito tributário. Delineamentos de uma teoria. São Paulo, 
Max Limonad, 2000, p. 33 
17 Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário Linguagem e Método, p. 27-30. 



17 
 

 

i) as proposições científicas devem ser passíveis de comprovação empírica, ou 

legitimadas pelos termos que as compõem, quando nada afirmam sobre a realidade; 

ii) devem convergir para um mesmo campo temático permitindo a demarcação do 

objeto, o que lhe garante foros de unidade; 

iii) a organização sintática da linguagem científica deve ser rígida submetendo-se às 

regras da lógica e aos princípios da identidade, terceiro excluindo e não contradição; 

iv) suas significações devem ser, na medida do possível, unívocas e, quando não 

possível, elucidadas. 

 

Houve, sem dúvida, uma mudança de concepção em relação à Filosofia Clássica (em 

termos históricos), com origem em Platão, pois essa tratava o ato de conhecer como uma 

relação entre o sujeito e o objeto e que a linguagem servia como mero instrumento para o 

primeiro conectar-se ao segundo e, como isso, descrevê-lo. Havia, portanto, um mundo real 

que era conhecido por meio de atos de consciência e depois descrito e refletido pela 

linguagem. 

 

Ludwig Wittgenstein, que segundo anota PAULO DE BARROS CARVALHO18 não 

fez parte do Círculo de Viena, mas influenciou objetivamente os integrantes do seu 

movimento, por meio do seu “Tractatus lógico-philosophicus” rompeu esse paradigma 

retirando a linguagem da posição de simples ferramenta de representação da realidade para a 

posição de requisito necessário, ou melhor, como condição de construção do próprio 

conhecimento. A linguagem constitui tanto o sujeito, como o objeto, sendo, portanto o 

pressuposto por excelência do conhecimento. 

 

                   
18 Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário Linguagem e Método, p. 25 



18 
 

 

Daí a afirmação de Wittgenstein no sentido de que só posso conhecer (“limite do meu 

mundo”) dentro dos limites que o puder formular lingüisticamente, isto é, construir 

intelectualmente uma dada realidade. 

 

Como afirma Aurora Tomazini Carvalho19: “Conhece aquele que é capaz de emitir 

proposições sobre e mais, de relacionar tais proposições de modo coerente, na forma de 

raciocínios”. 

 

Contudo, todo conhecimento, incluindo-se nessa categoria o conhecimento científico, 

depende da sua identificação a um sistema de referência, sob pena de haver apenas ruído de 

linguagem, um verdadeiro desnexo. Aponta PAULO DE BARROS CARVALHO20: 

 

“Decididamente, a não-identificação do elo que prende o enunciado 

científico ao sistema de que faz parte aparecerá como sério transtorno no 

desenvolvimento do discurso, truncando o fluxo do pensamento e retirando, 

com isso, a potencialidade que a linguagem há de ter para cumprir sua 

proposta cognoscente.” 

 

Enfaticamente, afirma GOFFREDO TELLES JUNIOR21 que sem a adoção de um 

sistema de referência, o conhecimento não tem sentido: 

 

“Sem esta referencia, o conhecimento não tem sentido. E um conhecimento 

sem sentido equivale ao desconhecimento. 

                   
19 Aurora Tomazini Carvalho, Curso de Teoria Geral do Direito (o Construtivismo Lógico-Semântico) pág. 22. 
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência.5ª Ed., São Paulo, 
Saraiva, 2007, p. 1 
21 JUNIOR, Goffredo Telles. O Direito Quântico. 6ª Ed., São Paulo, Max Limonad, 1985, p. 285. 
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Um conhecimento só é conhecimento verdadeiro quando relacionado a um 

sistema de referencia. 

Todo conhecimento verdadeiro é relativo. Todo conhecimento verdadeiro 

depende do sistema de referencia a que se acha associado.” 

 

Feitas essas breves e importantes digressões sobre o conhecimento, com atenção ao 

conhecimento científico, torna-se imprescindível, sob pena de se produzir um 

desconhecimento, a conexão a um sistema de referência que nos permita sobre ele dirigirmos 

nossa atenção que, no caso, é o ordenamento jurídico. 

 

2.3. Noção de sistema jurídico 

 

Adverte PAULO DE BARROS CARVALHO22 que a expressão sistema jurídico é 

ambígua, ora encontrando sua referência ao sistema da Ciência do Direito, ora ao próprio 

direito positivo, o que instaura uma instabilidade semântica no discurso. 

 

PAULO AYRES BARRETO23, ao citar Gregório Robles Morchon, identifica nesse 

autor a separação conceitual entre ordenamento jurídico, que seria o texto jurídico bruto, 

composto por textos concretos, de sistema jurídico, esse resultante de construção da doutrina, 

do discurso científico. Em outras palavras o ordenamento representa o conjunto de textos 

normativos, enquanto, o sistema jurídico, seria “decorrência do esforço de ordenação e 

depuração (em relação a contradições e ambigüidades) do próprio ordenamento”. 

                   
22. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo. Saraiva, 2004, Cap. V, p. 130.  
23 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: Regime Jurídico, Destinação e Controle. São Paulo, Noeses, 2006, p. 
5 
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Em sentido diverso, profeça PAULO DE BARROS CARVALHO24 que ao contrário 

do que negam alguns, o direito positivo “enquanto conjunto de enunciados prescritivos que se 

projetam sobre a região material das condutas interpessoais” possui um mínimo de 

racionalidade e, portanto, assume a condição de sistema. Portanto, não só a Ciência do Direito 

se subsumiria a este conceito ao descrever logicamente o direito posto. 

 

Pelo conteúdo semântico da lição acima, pode-se afirmar que o sistema tem como 

premissa a sua “racionalidade”, o que conduz à idéia de junção de elementos que se integram 

num todo unitário numa relação de organização. 

 

Não há, na nossa visão, como se negar a noção de sistema ao ordenamento jurídico, eis 

que constituído de linguagem, a qual requer, para a sua confecção, um mínimo de 

racionalidade, de regras lógicas para a sua própria construção. É resultado de “ato de fala, 

inserido no contexto comunicacional.”25 

 

Na visão de GERALDO ATALIBA26 a abordagem lógica do pensamento própria do 

ser humano, ao estudar determinadas realidades do mundo fenomênico, numa forma de 

conhecimento “coerente e harmônico” dos elementos analisados integrados numa realidade 

unitária, denomina-se sistema. 

 

Importante trazer a baila o conceito de JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES27 para 

quem o “sistema é um conjunto harmônico, ordenado e unitário de elementos reunidos em 

torno de um conceito fundamental ou aglutinante.” 

                   
24 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 131. 
25 Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário Linguagem e Método, p. 213 
26 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: RT, 1968, p. 4 
27 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto Sobre a Renda. São Paulo: Malheiros, 2002, Cap. 3, p. 40. 
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Percebemos, então, que sistema caracteriza-se pela existência de elementos que 

possam ser identificados, bem como de um vínculo que os aglutina, organizando suas 

relações.  

 

É o que demonstra MARCIO SEVERO MARQUES28 que citando exemplo de Tércio 

Sampaio Ferraz Junior sobre o sistema de uma sala de aula, evidencia que esse é composto de 

repertório e estrutura, sendo o primeiro o conjunto de elementos que o compõem e a segunda 

refere-se às relações existentes entre os elementos.  

 

LOURIVAL VILANOVA29, com espeque em HUSSERL, dá a seguinte conceituação: 

“Em suma, falamos de sistema onde encontrem elementos e relações e uma forma de dentro 

de cujo âmbito, elementos e relações se verifiquem. O conceito formal de todo (no sentido 

husserliano) corresponde ao sistema. Sistema implica ordem, isto é, uma ordenação da partes 

constituintes, relações entre as partes ou elementos. As relações não são elementos do 

sistema. Fixam, antes, sua forma de composição interior, sua modalidade de ser estrutura.” 

 

 

 

 

 

 

 

                   
28 No exemplo mencionado o autor citado, procurando exemplificar o sistema do ordenamento jurídico, 
demonstra que os elementos presentes em uma sala de aula, tais como o professor, o giz, os alunos, as carteiras, 
não formam por si só a sala de aula, devendo existir uma relação entre eles que permita assim identificá-la. 
(MARQUES, Márcio Severo. Classificação Constitucional dos Tributos. São Paulo. Max Limonad. 2000. p. 24-
25) 
29 Lourival Vilanova, As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, p. 162. 
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2.4. Unidade e harmonia do sistema 

 

NORBERTO BOBBIO30 analisando a unidade do sistema normativo relata que para 

um sistema de natureza simples essa unicidade é facilmente verificável pelo fato de conter 

apenas uma fonte produtora de normas. Por outro lado, ao se deparar com sistemas 

complexos, nos quais várias são as fontes produtoras, há que se tecer maiores explicações a 

fim de demonstrar esta unidade. 

 

Para tanto, adota a teoria elaborada por Hans Kelsen, segundo a qual, afirma o autor, 

que as normas de um ordenamento não estão no mesmo plano, havendo normas superiores e 

inferiores, uma dependente da outra até se chegar à norma fundamental, a qual “é o termo 

unificador das normas que compõem um ordenamento jurídico.”31 

 

Há, portanto, uma estrutura de hierarquia entre as normas conferindo-lhe este atributo 

de unicidade sistêmica. 

 

Porém, não basta que haja uma unidade no sistema jurídico sem que haja coerência no 

relacionamento entre as normas dele constante. Daí que se extrai que uma regra jurídica não 

deve ser considerada isoladamente, mas interpretada em conjunto com as demais, de forma 

harmônica, sem que uma exclua a outra. 

 

                   
30 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução por Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, 
9ª Ed. Brasília: UnB, 1996 cap. 2. 
31 Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 49. 
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Como ensina TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR32, o ordenamento jurídico, 

enquanto sistema, contém uma estrutura (conjunto de regras de relacionamento entre 

elementos componentes do sistema) além de repertório (conjuntos de elementos que integram 

o sistema) em si. Esses elementos (repertório e estrutura) se relacionam entre si segundo 

regras de coordenação e subordinação. É o exemplo por ele citado no sentido de que a lei 

superior (constitucional, por exemplo) prevalece em caso de contradição com a norma de 

hierarquia inferior (lei ordinária), ou ainda que a lei posterior prevalece sobre a anterior na 

situação em que haja contradição entre normas de equivalente hierarquia. 

 

A despeito das concepções acima, tem se que ter em mente que o sistema jurídico 

deverá ser sempre analisado segundo um mínimo de unicidade, isto é, orientado por um 

princípio que ordene e o mantenha como um todo homogêneo. 

 

Feitas essas considerações acerca da noção de sistema jurídico, passemos à análise do 

sistema do direito positivo. 

 

2.5. Sistema do direito positivo 

 

Como visto acima, a idéia de sistema pressupõe a existência de uma ordem ou 

racionalidade entre os elementos que o compõem. NORBERTO BOBBIO33, ao tratar do 

ordenamento jurídico visto como um sistema, ressalva que para se chegar a esse atributo, deve 

se perquirir se entre as normas que o compõem existe uma relação de coerência. Assim coloca 

a questão: 

 

                   
32 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 4ª Ed. São 
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“Entendemos por ‘sistema’ uma totalidade ordenada, um conjunto de entes 

entre os quais existe uma certa ordem. Para que se possa falar de uma ordem, 

é necessário que os entes que a constituem não estejam somente em 

relacionamento com o todo, mas também num relacionamento de coerência 

entre si. Quando nos perguntamos se um ordenamento jurídico constitui um 

sistema, nos perguntamos se as normas que o compõem estão num 

relacionamento de coerência entre si, e em que condições é possível essa 

relação.” 

 

Assevera o autor que Hans Kelsen, ao analisar essa questão distinguiu entre os 

ordenamentos normativos dois tipos de sistemas: um estático e outro dinâmico. No primeiro 

as normas estão relacionadas umas às outras como as proposições de um sistema científico. Já 

no sistema dinâmico as normas derivam umas das outras por meio de delegação de poder, ou 

seja, por ato de autoridade, em que a norma inferior deriva da norma superior. Esse último 

aplica-se ao ordenamento jurídico34, sendo que os primeiros seriam reservados aos 

ordenamentos morais. 

 

Não obstante, BOBBIO explica que a marca da formalidade deixada por Kelsen na sua 

classificação do ordenamento jurídico como sistema não é suficiente para assim qualificá-lo, 

entendendo que deve haver um “relacionamento de compatibilidade” entre as normas, ou 

melhor, entre seu conteúdo, porém não de modo perfeito, isto é, sem contradições, pois o 

sistema do direito positivo não é ciência, não opera no campo do sistema dedutivo.35 

                                                       
Paulo: Atlas, 2003, p. 177 
33 Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 71. 
34 Ressaltamos que o emprego de “ordenamento jurídico” nesse estudo é sinônimo de “direito posto”, “direito 
positivo”. 
35 “Note-se porém que dizer que as normas devam ser compatíveis não quer dizer que se encaixem umas nas 
outras, isto é, que constituam um sistema dedutivo perfeito. Nesse terceiro sentido de sistema, o sistema jurídico 
não é um sistema dedutivo, como no primeiro sentido: é um sistema num sentido menos incisivo, se se quiser, 
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Com efeito, o direito positivo é objeto cultural, construção do homem, voltado para a 

regulação do comportamento das relações de intersubjetividade, ou seja, para a área material 

das condutas. Para isso, é vertido em linguagem prescritiva que, como explica PAULO DE 

BARROS CARVALHO36, “presta-se à expedição de ordens, de comandos, de prescrições 

dirigidas ao comportamento das pessoas. Seu campo é vasto, abrangendo condutas 

intersubjetivas e intra-subjetivas.” 

 

Trata-se, portanto, de linguagem, de um conjunto de proposições que têm por objetivo 

regular a conduta das pessoas. Esse plexo lingüístico é produzido pelo legislador, cuja 

linguagem não contém o rigor empregado pelo cientista, o qual procura mitigar as 

ambigüidades e vaguidades do discurso. Utiliza-se uma linguagem técnica, ou seja, 

empregam-se termos ou expressões dos domínios das ciências, mas que, no mais das vezes, se 

assenta na linguagem natural. 

 

Isto nos permite inferir que encontraremos no direito positivo, como acentua PAULO 

DE BARROS CARVALHO37 “erros, impropriedades, atecnias, deficiências e ambigüidades” 

e, sem sombra de dúvidas, também lacunas e contradições, conforme apontada o citado autor: 

 

“O exame concreto dos vários sistemas do direito positivo chama a atenção 

para a existência de lacunas e contradições entre as unidades do conjunto. É 

bem verdade que os sistemas costumam trazer a estipulação de critérios com 

o fim de eliminar tais deficiências, no instante da aplicação da norma 

jurídica. Todavia, em face de dois preceitos contraditórios, ainda que o 

                                                       
num sentido negativo, isto é, uma ordem que exclui a incompatibilidade das suas partes simples.” (Norberto 
Bobbio. Teoria do ordenamento jurídico, p. 80.) 
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aplicador escolha uma das alternativas, com base na primazia hierárquica 

(norma constitucional e infraconstitucional) ou na preferência cronológica (a 

lei posterior revoga a anterior), remanesce a contradição, que somente 

cessará de haver, quando uma das duas regras tiver sua validade cortada por 

outra norma editada por fonte legítima do ordenamento.” 

 

Porém, o fato de haver contradições normativas, não retira o atributo do direito 

positivo de ser sistema, pois além de haver maneiras diversas de o próprio conjunto expulsar o 

elemento que o contradiz38, há de se ter em mente que o ordenamento não tem a função 

precípua da gnose, da teoria, submetida às valências lógicas da verdade e falsidade. 

 

O direito positivo, sistema nomo-empírico prescritivo, na classificação proposta por 

Marcelo Neves e adotada por diversos autores, dentre eles MARCELO FORTES DE 

CERQUEIRA39, tem por objetivo “direcionar a conduta humana em determinado sentido” e 

não se destina a representar teoricamente a conduta. Por isso que, “coerência ou 

compatibilidade não se incluem entre suas notas essenciais”. 

 

O sistema do direito positivo mantém a sua unidade porque as suas normas estão 

dispostas numa estrutura hierarquizada, “regida pela fundamentação ou derivação que se 

opera tanto no aspecto material quanto no formal ou processual, o que lhe imprime 

possibilidade dinâmica, regulando ele próprio, sua criação e suas transformações”.40 

 

                                                       
36 Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário Linguagem e Método, p. 41. 
37 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo. Saraiva, 16ª Ed.,2004, p. 5. 
38 Submissão do sistema à lógica deôntica, com as valências da validade ou não validade. 
39 Marcelo Fortes de Cerqueira. Repetição do Indébito Tributário, p. 42-43. 
40 Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário Linguagem e Método, p. 214 
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Mirando o sistema do direito positivo, vemos que a partir da Constituição as normas 

inferiores retiram seu fundamento de validade, seja no âmbito formal, como no material. Tem 

a Carta Magna, assim, papel fundamental em imprimir esse caráter de unicidade ao sistema e 

as normas jurídicas que o compõem a homogeneidade. 

 

A fundamentação e a derivação, nessa ótica, são responsáveis pela conexão entre as 

normas jurídicas, consolidando o direito positivo como sistema. 

 

2.6. Sistema da ciência do direito 

 

Alertamos no início do item que trata da noção de sistema jurídico que esta expressão 

é ambígua, ora sendo utilizada tanto para se referir ao direito positivo, visto como sistema, ora 

para a ciência do direito. 

 

Como o discurso científico tende a mitigar ambigüidades41 ou mesmo a vaguidão42 dos 

termos e expressões com que trabalha, torna-se imperioso versarmos, nesse momento, sobre a 

ciência do direito sob o enfoque de sistema. 

O direito positivo é conjunto de normas jurídicas válidas43 num determinado espaço 

territorial. À Ciência do Direito cabe debruçar-se sobre esse complexo normativo e descreve-

                   
41 “Si la designación de las palabras suele resultar insuficiente en gran número de casos, la situación se complica 
cuando una palabra tieno dos o más designaciones. 
La condición de una palabra con más de un significado se llama polisemia o, más comúnmente ambigüedad.” 
(GUIBOURG, Ricardo; GUIGLIANI, Alejandro & GUARINONI, Ricardo. Introducción al Conocimiento 
Cientifico. Buenos Aires, EUDEBA, 1985, p. 49) 
42 “Esta falta de precisión em el significado (designición) de uma palabra se llama vaguedad: una palabra es vaga 
en la medida en que hay casos (reales o imaginarios, poco importa) en los que su aplicabilidad es dudosa; o por 
decirlo en términos lógico-matemáticos, no es decidible sobre la base de los datos preexistentes, y sólo puede 
resolverse a partir de una decisión lingüística adicional (como la de exigir o no exigir habitualidad, valor literario 
o reconocimiento público en el ejemplo de nuestro verdulero con veleidades literarias).” (GUIBOURG, Ricardo; 
GUIGLIANI, Alejandro & GUARINONI, Ricardo. Introducción al Conocimiento Cientifico. Buenos Aires, 
EUDEBA, 1985, p. 48) 
43 Utilizamos o termo como sinônimo de existência. 
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lo, buscando o sentido e o alcance das normas que dele fazem parte. E, ainda, consoante 

PAULO DE BARROS CARVALHO44, cabe à Ciência “descrever esse enredo normativo, 

ordenando-o, declarando sua hierarquia, exibindo as formas lógicas que governam o 

entrelaçamento das várias unidades do sistema e oferecendo seus conteúdos de significação.” 

 

Sabendo-se que a função da Ciência do Direito é a de descrever o direito positivo, é o 

seu objeto de análise, pode-se afirmar que a Ciência é metalinguagem, haja vista que trata de 

uma outra linguagem, a prescritiva, própria do direito positivo. 

 

Sob outro giro, o direito positivo entendido enquanto o conjunto de prescrições 

jurídicas em determinado tempo e espaço, tem como objetivo regular a conduta humana, no 

que diz respeito às relações intersubjetivas, que afetam a vida social, é expresso em 

linguagem, e será o objeto da Ciência que também é linguagem, mas uma sobrelinguagem 

(linguagem que fala de outra). Caracteristicamente descritiva, pois caberá ao cientista do 

direito, por meio da adoção de algum método explorá-la. 

 

Essa posição fica evidenciada quando ALFREDO AUGUSTO BECKER45 observa o 

seguinte: 

“O Direito converte-se em ciência somente depois de elaborado, isto é, 

quando se trata de investigar sua consistência (estrutura lógica da regra 

jurídica) e analisar o modo e resultados (efeitos jurídicos) de seu 

funcionamento (atuação dinâmica da regra jurídica), como a experiência 

social do homem em prever e impor um determinismo artificial ao 

comportamento (fazer e não fazer) dos homens.” 

                   
44 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário, p, 2 
45 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo, Lejus, 3ª ed., 1998, p. 53-54. 
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Tendo-se em mente que a Ciência do Direito utiliza a linguagem descritiva46 como 

ferramenta para dizer sobre o direito positivo, podemos afirmar que está submetida à Lógica 

Clássica, também denominada por Lógica Apofântica ou Lógica Alética, submetendo seus 

enunciados aos critérios de verdade e falsidade. Serão verdadeiros quando os fatos descritos 

realmente ocorreram ou venham a ocorrer e falsos quando se apurar que a descrição não se 

configura no modo em que posta47. 

 

Ainda sob essa ótica, a linguagem da Ciência do Direito (linguagem do cientista), ao 

contrário da linguagem do legislador parlamentar48, marcada pela multiplicidade cultural, 

porém democrática, na qual se encontram atecnias, ambigüidades, deficiências, etc., deve 

prezar pela rigidez das leis lógicas da não contradição, da identidade e do meio excluído49, 

como forma de manter segura a coerência. 

 

Ao contrário, portanto, do sistema do direito positivo, o qual admite contradições entre 

normas jurídicas, resolvidas quando uma das normas tem cortada sua validade por outra 

norma expedida por fonte credenciada pelo ordenamento, o sistema da Ciência do Direito não 

admite contradições entre seus enunciados da forma em que A é B e A é não-B, pois assim 

sendo, “destrói a consistência interior do conjunto, esfacelando o sistema”.50 

                   
46 “a) Linguagem descritiva, informativa, declarativa, indicativa, denotativa ou referencial é o veículo adequado 
para a transmissão de notícias, tendo por finalidade informar o receptor acerca de situações objetivas ou 
subjetivas que ocorrem no mundo existencial. Apresenta-se como um feixe de proposições, afirmadas ou 
negadas, que remetem o leitor ou o ouvinte aos referentes situacionais ou textuais. É a linguagem própria para a 
transmissão do conhecimento (vulgar ou científico) e de informações das mais variadas índoles, sendo muito 
utilizada no intercurso da convivência social.” (Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário, Linguagem e 
Método, p. 39-40). 
47 “A proposição descritiva é verdadeira se o fato lhe corresponde; depende, pois, da experiência.” (Lourival 
Vilanova. Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 229-230.) 
48 Fazemos esse apontamento para difençar o termo “legislador” que pode valer também para o Poder Judiciário, 
na medida em que expede normas jurídicas individuais e concretas.”  
49 Imposições formais do pensamento no tocante aos enunciados descritivos. 
50 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário, p. 11. 
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Feitas essas considerações, devemos demarcar o objeto especulativo do trabalho que 

ora se propõe. 

 

3. SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

3.1 Sistema Constitucional Brasileiro 

 

Nesse conceito de unicidade sistêmica, organizada de forma hierarquizada, em que 

uma norma encontra fundamento de validade em outra norma hierarquicamente superior, a 

Constituição ocupa o mais alto patamar, servindo de fundamento de validade para todas as 

demais normas jurídicas. 

 

GERALDO ATALIBA51 afirma que as Constituições Nacionais formam um conjunto 

ordenado de normas, construído em torno de princípios coerentes e harmônicos, em função de 

objetivos socialmente consagrados. 

 

A Constituição Brasileira, sistema harmônico que é, adota como princípios, o 

republicano, o federativo, organizando o Estado sob uma estrutura indelegável, uma forma 

obrigatoriamente a ser adotada, que se reflete por todos os campos do ordenamento jurídico. 

 

Decorrem da adoção desta estrutura os princípios da separação dos poderes em 

Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de evitar a concentração de poderes num só órgão, 

tudo para assegurar a liberdade e a igualdade perante o Estado. Não menos, o princípio da 

                   
51 Geraldo Ataliba, Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, p.3 
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legalidade, pelo qual só a lei pode inovar o ordenamento jurídico, impondo obrigações aos 

administrados. 

 

Indiscutivelmente, ao versarmos sobre sistema constitucional brasileiro a noção de 

república e federação aparece latente, flamejante, porque são peças chaves, constituem-se 

base firme de estruturação do Estado.  

 

Falar em república, ou melhor, em princípio republicano, remete-nos a suas 

decorrências inerentes, tais como voto direto, secreto, universal e periódico, em separação dos 

poderes, em controle desses poderes entre si, em garantias e direitos individuais e, sem dúvida 

alguma em legalidade. 

 

Isto porque se a res é pública, portanto, do povo que constitui determinada nação, a 

transferência de parcela de poder para que o Estado a administre só pode ser realizada 

mediante a segurança do voto, via que outorga poderes aos mandatários eleitos, bem como do 

fato de que a um dos três Poderes, no caso o Judiciário, para que aplique as leis, seja 

assegurada a sua independência e, ao próprio povo, outorgante, lhe seja intocada uma parcela 

vital de garantias, sobre as quais as mãos do Estado não podem recair. 

 

A legalidade, nesse aspecto, cumpre papel importantíssimo ao lado do princípio 

republicano, ao determinar que só a lei, aquela emanada do Poder Legislativo, cuja 

composição é a de representantes do povo (eleitos pelo escrutínio), pode inovar no sistema 

jurídico, isto é, tem a capacidade de impor obrigações aos administrados, ao passo que limita 

a atividade estatal. Destacamos, nesse ponto, a lição de CARLOS ARI SUNDFELD52: “2. 

                   
52 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 1997, Cap. V, p. 39. 
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Adotado este ponto de partida – o Estado de Direito define e respeita, através de normas 

jurídicas, seja os limites de sua atividade, seja a esfera de liberdade dos indivíduos (...).” 

 

Assegurando esse sistema encontra-se o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição53, o 

qual veda qualquer deliberação a respeito da garantia do voto direto, secreto, universal e 

periódico, da separação dos Poderes, forma federativa de Estado e sobre os direitos e 

garantias individuais. 

 

O citado dispositivo, como bem se observa, impede a própria deliberação sobre o 

assunto. Ou seja, relembrando estudos relativos a fontes do direito, podemos concluir que está 

vedada qualquer atividade de enunciação54. E, ao proibir alterações dessa natureza, parece-nos 

que está impedida, juridicamente55, a alteração do próprio princípio republicano, dos quais 

esses postulados decorrem. 

 

É enfático GERALDO ATALIBA56 ao defender que toda a república é intocada, por 

conta do mencionado artigo, o que é perceptível no excerto abaixo:  

 

                   
53 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais.” 
54 Como assevera Aurora Tomazzini de Carvalho em sua obra Teoria Geral do Direito, p. 493: “O procedimento 
de criação do direito pertence à ordem dos acontecimentos sociais e se perde no tempo e espaço de sua 
realização. Aos nossos olhos só aparece o produto, enquanto conjunto de enunciados prescritivos. Mas, diante 
dele, sabemos da existência de um processo de criação, pois não há enunciado sem enunciação. Se o produto 
existe, é porque algo o produziu. 
55 Falamos em juridicamente, pois se admite eventual alteração da ordem jurídica por meio de revolução, tal 
como assinala Geraldo Ataliba, em sua obra República e Constituição, p. 39 a 40: “De todas essas considerações, 
é importante salientar que tais princípios, em suas mais essenciais exigências, só podem ser revogados por força 
de uma verdadeira revolução, que deite por terra o texto constitucional e ab-rogue categoricamente todo o 
sistema, a partir de suas bases. Só arrasadora revolução popular pode anulá-los. Só o movimento político 
constituinte poderá derrogá-los, dada a irresistibilidade da força por ele desencadeada.” 
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“É a disposição peremptória e categórica do § 4º do art. 60 do texto 

constitucional, porém, que mais patenteia e sublinha o excepcional prestígio 

desses dois princípios constitucionais, ao vedar terminantemente que seja 

‘objeto de deliberação’ proposta de emenda tendente a abolir a forma 

federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal e periódico, a 

separação de poderes e os direitos individuais (em uma palavra: república)” 

 

Não ignoramos a existência de forte posição doutrinária em sentido contrário, fixada 

por JOSÉ AFONSO DA SILVA57, que sustenta: 

 

“Desde a Constituição de 1891, a forma republicana de governo figura como 

princípio constitucional, hoje não mais protegido contra emenda 

constitucional, como nas constituições anteriores, já que a forma republicana 

não mais constitui núcleo imodificável por essa via; só a forma federativa 

continua a sê-lo (art. 60, § 4º, I).” 

 

Mostra-se, assim, rígida a Constituição brasileira ao impedir até mesmo deliberação no 

sentido de alterar essas características intrínsecas ao Estado, além do fato de prever 

procedimento legislativo específico, pela via da Emenda Constitucional (art. 60 da CF), para 

que ela seja modificada, naquilo que lhe for possível. 

 

Caminha junto ao até aqui abordado o princípio federativo, ou melhor dizendo, “a 

forma federativa de Estado”, como assinalado no inciso I, do § 4º do artigo 60 da Carta 

Magna. Se de um lado o princípio republicano exige voto popular, separação de poderes, 

                                                       
56 ATALIBA. Geraldo. República e Constituição. São Paulo, Malheiros, 2007, 2ª ed., Cap. II, p. 38. 
57 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2010, Título II, Cap. 
II, p. 103. 
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controle entre esses poderes, direitos e garantias individuais etc., o Estado, organizado sob 

forma de federação implica, inexoravelmente, em submissão dos entes que o compõe a uma 

Constituição comum, a uma proibição de secessão e a autonomia política, administrativa e 

financeira desses entes. 

 

DALMO DE ABREU DALLARI58, ao analisar o Estado Federal como criação norte-

americana, arrola suas características, as quais são aplicáveis ao pacto federativo brasileiro, 

tais como: i) a aceitação de uma Constituição que seja comum aos entes; ii) há a constituição 

de um novo Estado, o Federal; iii) vedação à separação dos entes; iv) soberania da União e 

autonomia dos Estados-membros; v) existência de competências próprias e exclusivas; vi) 

autonomia financeira da União e dos demais Estados; vii) desconcentração do poder político; 

e viii) o nascimento da cidadania, que segundo o autor é “a ligação jurídica entre a pessoa e 

determinado Estado”.59 

 

Como dito no início, esses princípios estruturantes percorrem todo o nosso sistema 

jurídico e surgem, com muita força, no sistema constitucional tributário, nos princípios 

específicos que o cercam, na repartição constitucional de competências legiferantes, nas 

materialidades que compõem cada uma delas. Por essas razões não nos parece que o exemplo 

sugerido por MICHEL TEMER60 fora escolhido por acaso, quando expõe: 

 

“Evidentemente, se uma emenda constitucional trouxer modificação, por 

exemplo, do sistema tributário, vulnerando princípios, ou em desobediência 

à forma determinada para sua produção, não se admite sua introdução na 

                   
58 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo, Ática, 1986, Cap. 5. 
59 Dalmo de Abreu Dallari, O Estado Federal, p. 23. 
60 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, Cap. V, p. 145. 
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Constituição. Se vier a introduzir-se, é passível de declaração de 

inconstitucionalidade” 

 

Com efeito, e agora sob aspecto geral, os princípios possuem importante função no 

sistema jurídico, orientando a interpretação dos preceitos normativos, inclusive os 

constitucionais. Segundo CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO61, usurpar um 

princípio “é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio 

implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos.” 

 

E no caso do ICMS incidente na importação de bens e mercadorias vê-se que o pacto 

federativo é assolado a todo o momento, pois como já dissemos linhas atrás, o contribuinte, 

em relação à exigência desse tributo, fica compelido não raras vezes pela cobrança efetuada 

por dois ou mais Estados. 

 

Por isso é que se deve retomar sempre a supremacia da Constituição e a sua aceitação 

pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como forma de manter hígida a 

organização federativa, na qual as pessoas políticas retro citadas estão submissas e 

comprometidas a seguir as regras e princípios veiculados pela Carta Magna. 

 

A adoção destas premissas pelo Estado brasileiro faz com que a ordem jurídica 

implantada esteja impregnada destes valores e deles não pode se desgarrar. Isto facilmente se 

vê no conjunto de regras tributárias constitucionais, o qual se denomina (sub) sistema 

constitucional tributário. 

                   
61 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 22ª Ed. São Paulo, Malheiros, 
2007, Cap. XIX, p. 923. 
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3.2 Sistema Constitucional Tributário Brasileiro 

 

 

Tratar separadamente, para fins metodológicos, as normas constitucionais que versam 

sobre matéria tributária, ou nas palavras de JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES62 “regras 

constitucionais que regem o exercício da tributação, função estatal de arrecadar dinheiro a 

título de tributo”, não implica em ignorar a noção de sistema aqui versada. Na verdade, pode-

se dizer que este subsistema (enquanto sistema parcial) nada mais é do que uma possibilidade 

encontrada pelo intérprete de sistematizar o seu objeto de estudo segundo critérios 

aglutinadores previamente definidos. 

 

Ensina GERALDO ATALIBA63: “É que o querer e a inteligência do constituinte 

estavam voltados para o sistema constitucional – com um todo – e sua principal preocupação 

metodológica ficou na harmonia do todo. Nem sempre se pode inferir sistemáticas deliberadas 

parciais, ratione materiae, que, somadas, permitam a concepção do sistema global. O que não 

quer dizer que, a posteriori, ao cientista não seja possível descobrir um sistema parcial e 

caracterizar-lhe uma sistemática, única fórmula – aliás – que lhe permitirá rigor científico na 

observação e análise.” 

 

O sistema tributário constitucional extrai do sistema constitucional brasileiro seus 

fundamentos e com ele se harmoniza. O que se pretende identificar nesse sistema são as 

normas jurídicas que, não obstante se relacionarem como todo o sistema, têm por objetivo 

regular, disciplinar juridicamente, a relação que se forma entre Estado e cidadão que implique 

neste último uma obrigação de levar dinheiro seu aos cofres públicos. 

                   
62 José Artur Lima Gonçalves. Imposto Sobre a Renda, p. 41 
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Mais precisamente, procura-se identificar e analisar os princípios constitucionais que 

cuidam dessa relação Estado – cidadão, delimitando o campo de atuação estatal em face do 

patrimônio privado. São estes princípios que no nosso sentir traçam os contornos, verdadeiros 

limites materiais do poder legiferante na busca por recursos do súdito para financiar os 

objetivos de uma dada sociedade, influenciando diretamente na instituição do tributo, que 

tem, no caso brasileiro64, sua matriz constitucional. 

 

O direito tributário brasileiro da ordem jurídica estabelecida pela Constituição da 

República de 1988 caracteriza-se pela exaustiva e minuciosa disciplina de incontáveis 

aspectos ligados à atividade estatal de tributação no próprio texto constitucional, o que não 

ocorre em outros países, como assevera SACHA CALMON NAVARRO COELHO.65 

 

Com tratamento tão exaustivo dado à matéria tributária pela Carta Magna, surge como 

imperativo ao legislador ordinário atenção e esmero na elaboração das leis tributárias, sob 

pena de afronta ao texto magno e, conseqüentemente, aos princípios nele insertos. 

 

São desses princípios, inclusive, que impregnam nosso sistema que devemos extrair 

critérios para se obter uma interpretação que venha a prestigiá-los. Importante, pois, sua 

análise. 

 

 

 

                                                       
63 Geraldo Ataliba. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro p. 6 
64 Adverte José Artur Lima Gonçalves tratando do recurso ao direito comparado que: “O direito comparado serve 
à tarefa de enfatizar as peculiaridades do sistema nacional, em face das quais o estudioso deve prontamente 
abandonar as informações alienígenas, submetendo-se às exigências do sistema local que visa a compreender e 
aplicar.” In: Imposto Sobre a Renda, São Paulo, Malheiros, 2002, Cap. 2, p. 22.  
65 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 45. 
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4. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 
 

4.1. Noções Introdutórias 

 

Como visto acima, os princípios são estruturas basilares de nosso sistema jurídico e, 

diante disso, se espraiam por todos os quadrantes do direito pátrio, influenciando na 

interpretação e aplicação dos demais princípios constitucionais.66  

 

Princípio fundamental no nosso ordenamento é o da idéia de república, conforme 

afirma GERALDO ATALIBA67 ao sustentar: 

 

“Como princípio fundamental e básico, informador de todo o nosso sistema 

jurídico, a idéia de república domina não só a legislação, como o próprio 

Texto Magno, inteiramente, de modo inexorável, penetrando todos os seus 

institutos e esparramando seus efeitos sobre seus mais modestos escaninhos 

ou recônditos meandros. 

Tal é a sua importância no contexto do nosso sistema, tão dominadora sua 

força, que influi, de modo decisivo, na interpretação dos demais princípios 

constitucionais e, com maior razão, de todas as regras constitucionais. A 

fortiori, todas as leis devem ter sua exegese conformada às suas exigências, 

inclusive as leis constitucionais, a começar do próprio Texto Magno.” 

                   
66 Não podemos nos esquecer da posição defendida por Humberto Ávila, na sua obra “Teoria dos Princípios, da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos”, na qual defende a tese de que um ou mais dispositivos podem 
convergir para a construção de regras, princípios e postulados, os quais, segundo o autor dizem respeito, 
respectivamente, à dimensão comportamental, finalística ou metódica. O exemplo utilizado na obra é 
esclarecedora do seu ponto de vista: 
“Examine-se o dispositivo constitucional segundo o qual é exigida lei em sentido formal para a instituição ou 
aumento de tributos. É plausível examina-la como regra, porque condiciona a validade da criação ou aumento de 
tributos à observância de um procedimento determinado que culmine com a aprovação de uma fonte normativa 
específica – a lei. Como princípio, porque estabelece como devida a realização dos valores de liberdade e de 
segurança jurídica. E como postulado, porque vincula a interpretação e a aplicação à lei e ao Direito, 
preexcluindo a utilização de parâmetros alheios ao ordenamento jurídico.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 69) 
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Outro princípio que ao lado do republicano é linha mestra do nosso sistema jurídico é 

o da federação, o qual, juntamente com o primeiro vem sendo prestigiado desde a 

Constituição de 1891. São princípios elementares de nosso sistema jurídico e têm primazia 

sobre os demais. No decorrer das normas constitucionais são prestigiados, expressados, 

constituindo-se em verdadeiras pedras de toque do sistema. 

 

Tais princípios são, nas palavras de GERALDO ATALIBA68, “repetidos, enfatizados, 

reforçados e assegurados, até as últimas consequências, por inúmeras outras disposições 

constitucionais...” 

 

Essa afirmação do ilustre jurisconsulto é facilmente verificada na repartição 

constitucional de competências tributárias, em que cada ente político, conforme as premissas 

de república e de federação, recebeu da Constituição um espaço determinado para exercer seu 

poder de editar leis tributárias, exigindo os tributos que lhe são cabíveis para, dessa maneira, 

com autonomia financeira, exercer com plenitude suas funções político-administrativas. 

 

Sendo assim, é inevitável concluir que os princípios constitucionais tributários estão 

carregados destes valores insertos por ambos os princípios que, inexoravelmente, conduzem 

não só na sua interpretação, mas também na própria repartição das competências tributárias a 

todas as esferas da federação, ditando os seus limites, como se verá mais adiante. 

 

 

 

 

                                                       
67 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.32 
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4.2 Princípio da legalidade  

 

 

A instituição de tributos no direito nacional está sujeita ao princípio da legalidade 

genérica, a teor do disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

 

Além da legalidade genérica os entes políticos têm sua competência tributária sujeita 

uma legalidade específica, mais rigorosa, que se traduz no princípio da estrita legalidade, o 

qual veda esses entes de exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

 

Tal exigência nada mais é a decorrência lógica da combinação de diversos princípios 

que norteiam o nosso sistema jurídico, como por exemplo, o princípio da igualdade, o 

princípio da segurança jurídica, os quais seriam afrontados caso o ordenamento permitisse que 

a administração pública, a seu talante, pudesse decidir, como e de quem cobrar tributos.  

 

Além dos princípios acima citados, JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES69 identifica 

que a legalidade é pano de fundo para um outro princípio: o do consentimento. Afirma o 

professor que: 

 

“Esse princípio – do consentimento – é aquele que exige que o particular 

consinta (i) em concorrer para os gastos públicos e (ii) em que medida o 

fará. E esse consentimento é expressado por intermédio dos representantes 

do povo no Legislativo. Ao aprovar a lei que institui ou majora tributo, o 

                                                       
68 Geraldo Ataliba. República e Constituição. p. 37 
69 José Artur Lima Gonçalves. Imposto Sobre a Renda. p. 86 
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parlamentar está expressando o consentimento do eleitos em contribuir, nos 

termos da lei aprovada, para o custeio dos gastos públicos.” 

 

Decorre desse pensamento, a nosso ver, que se o particular “consente” que os seus 

representantes, o Poder Legislativo, possa instituir lei que majore ou crie tributo, autorizando-

se assim o Poder Executivo a retirar do particular parte dessa riqueza, é inexorável concluir 

que esta lei deva estar de acordo com a norma jurídica estrutural que atribui essa competência 

ao legislador. 

 

Nessa relação particular – Estado, na qual prevalece o interesse público sobre o 

privado, o constituinte de 1988 predeterminou a incidência, no campo do direito tributário, o 

princípio da estrita legalidade, justamente para evitar que nessa relação de supremacia de 

interesses não haja o cometimento de excessos. 

 

Portanto, ao nos referirmos ao princípio da legalidade devemos ter em mente a sua 

especial função no ordenamento. Com efeito, tal princípio exige na criação ou aumento de 

tributos, além da reserva de lei formal, a tipicidade da hipótese de incidência, traçando-lhe 

todas as suas qualidades, ou aspectos, tais como o material, o pessoal, o espacial, o temporal e 

o quantitativo, como será analisado adiante. 

 

Tomemos de empréstimo as lições de AIRES FERNANDINO BARRETO70 que ao 

tratar de legalidade e ISS, fixou posicionamento aplicável também ao ICMS: 

 

                                                       
 
70 BARRETO. Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, 3ª ed., p. 13 a 14. 
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“A norma inserida no inciso II, do art. 5º, da Constituição, versa o princípio 

da legalidade genérica, enquanto que o princípio contido no art. 150, I, é 

específico e restrito à matéria tributária. Difere, mercê dos seus estreitos 

contornos, do princípio albergado no inciso II, do art. 5º. A reserva relativa 

de lei formal, que enuncia o conteúdo deste último e basilar preceptivo, não 

satisfaz, nem é suficiente à instituição ou aumento do ISS. Em relação a este, 

não basta a existência de lei como fonte de produção jurídica específica; 

requer-se a fixação, nessa mesma fonte, de todos os critérios de decisão, sem 

qualquer margem de liberdade ao administrador.” 

 

Nesse sentido, determina o artigo 150, inciso I, da 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;” 

 

O Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar nacional pela 

Constituição Federal de 1988, também alberga este princípio ao dispor em seu artigo 97, 

incisos I a IV71, que somente a lei é capaz de instituir ou majorar tributos, bem como dispor 

sobre seus aspectos. 

 

                   
71 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do 
artigo 52, e do seu sujeito passivo; 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 
65;  
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Pelo princípio da legalidade, jungido à estrita legalidade, o tributo deve se cobrado 

segundo as normas objetivamente postas, de sorte a garantir a plena segurança nas relações 

entre o Estado e os particulares. 

 

4.3. Princípio da tipicidade tributária 

 

 No direito tributário vigora também o princípio da tipicidade, corolário do princípio da 

estrita legalidade, segundo o qual todos os elementos necessários à cobrança do tributo devem 

estar previstos em lei. Não havendo a descrição exaustiva do tipo tributário não haverá como 

o fato do mundo fenomênico sofrer a incidência da norma jurídica tributária. 

 

 O princípio da tipicidade, nas lições de LUCIANO AMARO72 é “dirigido ao 

legislador e ao aplicador da lei. Deve o legislador, ao formular a lei, definir, de modo taxativo 

(numerus clausus) e completo, as situações (tipos) tributáveis, cuja ocorrência será necessária 

e suficiente ao nascimento da obrigação tributária, bem como os critérios de quantificação 

(medida) do tributo. Por outro lado, ao aplicador da lei, veda-se a interpretação extensiva e a 

analogia, incompatíveis com a taxatividade e determinação dos tipos tributários.” 

 

 Logo, mister se faz necessário que a lei ao instituir o tributo defina todos os aspectos 

relevantes da regra-matriz de incidência, para que uma vez ocorrido no mundo fenomênico o 

fato descrito na hipótese normativa, possa haver aplicação da norma jurídica tributária. Com 

isso se quer dizer que a lei instituidora do tributo deve apresentar todas as qualidades 

necessárias à identificação dos pressupostos tributários, sem a qual a autoridade fazendária 

não poderá exigir o pagamento de quantia a título de tributo. 

                   
72 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 111. 
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 Em outras palavras, o princípio da tipicidade requer que a lei, seja ela ordinária ou 

complementar73, contenha todos os elementos da regra-matriz de incidência. No antecedente a 

descrição de um evento de ocorrência possível e, no conseqüente, a relação jurídica que 

decorrerá do acontecimento previsto. 

 

 Importante relembrar, contudo, que o legislador ao editar lei preenchendo os caracteres 

necessários à tipificação do fato jurídico tributário, deverá fazê-lo de modo a adequar o 

conteúdo da lei à regra de estrutura constitucional do imposto. 

 

 Invocamos mais uma vez as preciosas lições de JOSÉ ARTUR LIMA 

GONÇALVES74, que afirma o seguinte: “Na formulação do tipo tributário, o legislador deve 

(i) selecionar as situações tipificáveis que pretende inserir em antecedentes de normas de 

tributação e (ii) descrevê-las exaustivamente em normas jurídicas”. 

 

Para que se possa falar em obrigação tributária é imperioso que tenha havido 

incidência da norma jurídica sobre o fato concreto descrito no antecedente da referida norma. 

E para tanto, deve-se obediência ao princípio da tipicidade cerrada, corolário da estrita 

legalidade, no sentido de que as normas de imposição tributária devem ser interpretadas de 

forma não podendo haver tributo sem que lei preveja taxativamente todos os seus elementos 

de imposição. 

 

                                                       
 
73 “Eis novamente o cientista do direito ou o jurista prático olhando para o direito positivo como um fenômeno 
de linguagem e procurando, dentro das acepções desse vocábulo, escolher uma que pode não ser a do outro. 
Gostaria que “lei” fosse interpretada aqui no seu sentido de lei ordinária, mas sabemos que o ordenamento 
brasileiro assim não dispõe. Há uma série de tributos que são criados, em virtude de imposição constitucional,  
por lei complementar.” (Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário Linguagem e Método, p. 283) 
74 José Artur Lima Gonçalves. Imposto Sobre a Renda. p. 82 
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 Por todo o exposto, conclui-se que o princípio da tipicidade exige, para fins de 

instituição válida de tributo, todos os aspectos da hipótese (material, espacial, temporal), 

assim como o conseqüente normativo, determinados mediante criteriosa seleção dos 

elementos necessários à sua qualificação. 

 

4.4 Princípio da anterioridade 

 

 O princípio da anterioridade está previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”da 

Constituição Federal, cuja redação original era a seguinte: 

 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III – cobrar tributos: 

(...) 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou;” 

 

 Com a Emenda Constitucional n. 42/2003 foi incluída a alínea “c” ao referido inciso, 

determinando que além da disposição acima transcrita, a norma tributária respeite um período 

de noventa dias da data da sua publicação. 
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 Na prática, isso implica dizer que caso a lei que instituiu tributo tenha sido publicada 

no último dia do ano-calendário, sua vigência75, que seria imediata no primeiro dia do ano 

seguinte, fica deslocada para após a ultrapassagem dos noventa dias dessa publicação. 

 

 Revela este princípio “especificamente tributário”, segundo ROQUE ANTONIO 

CARRAZZA76, caráter notadamente do princípio77 ínsito ao nosso sistema jurídico que é a 

segurança jurídica, a qual se espraiando pelos quadrantes do ordenamento procura conferir 

certeza às relações jurídicas. 

 

 Tendo-se que à Administração, enquanto poder conferido pelo povo para gerir a coisa 

pública, deve se guiar não pelas vontades pessoais dos administradores, mas pela finalidade 

Constitucional traçada, deve agir de forma leal com o povo, dentro da previsibilidade de seus 

atos, dentro do ideal de segurança jurídica. 

 

 Por esse princípio a lei que majore ou institua o tributo somente pode incidir sobre 

eventos que venham a ocorrer no exercício financeiro seguinte. Adverte ROQUE ANTONIO 

                   
75 Adotamos aqui as lições de Paulo de Barros Carvalho que entende tratar-se de deslocamento da vigência da 
norma e não de suspensão de eficácia. Ensina o professor: “Não advogamos a tese de que tais normas (as que 
criam ou aumentam tributos) entrem, efetivamente em vigor, nas datas que estipulem, ficando a eficácia jurídica 
dos fatos previstos em suas hipóteses protelada até o início do próximo exercício financeiro. Não se trata de 
problema de eficácia, mas única e exclusivamente de vigência. Na hipótese, o que ocorre é a convergência de 
dois fatores condicionantes que interagem provocando o deslocamento do termo inicial da vigência, de modo 
que a regra jurídica que entraria em vigor quarenta e cinco dias depois de publicada ou na data que estabelecer 
continua sem força vinculante, até que advenha o primeiro dia do novo exercício financeiro. Isso nos autoriza a 
falar numa vigência predicada pela norma e noutra imperiosamente estabelecida pelo sistema.” (CARVALHO, 
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 87) 
76 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 24ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 185 
77 Para Paulo de Barros Carvalho, a anterioridade é vista como um “limite objetivo”, eis que sua aplicação 
prática, nas palavras do ilustre professor “saltam os olhos, sendo de verificação pronta e imediata”. Para verificar 
se foi atendida a anterioridade, ensina que “basta exibir o documento oficial relativo ao veículo que introduziu 
normas jurídicas no sistema do direito positivo, com a comprovação do momento em que se tornou de 
conhecimento público, e poderemos saber, imediatamente, se houve ou não respeito ao princípio da 
anterioridade. (Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 145-146) 
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CARRAZZA78, acerca da interpretação do vocábulo cobrar, inserto no citado dispositivo, 

segundo a qual dever ser entendida como “exigir”, pois caso contrário, a norma editada no 

mesmo exercício da ocorrência do evento, poderia atingi-lo, no exercício seguinte, bastando 

que, nesse momento, a Administração “cobrasse” o tributo. 

 

 Exceções a esse princípio somente aqueles expressamente dispostos na Constituição 

Federal, como são os casos do empréstimo compulsório, do imposto de importação, do 

imposto de exportação, do impostos sobre produtos industrializados e do impostos sobre 

operações financeiras (IOF), de acordo com o previsto no seu artigo 150, parágrafo primeiro. 

 

4.5 Princípio da irretroatividade da lei tributária 

 

Este princípio inserido no subsistema constitucional brasileiro reflete, na verdade, o 

princípio geral da irretroatividade das leis, prevista na Constituição Federal em seu artigo 5º, 

inciso XXXVI, o qual protege, sob a pecha da imutabilidade jurídica, o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. 

 

Esse cuidado do legislador constituinte ao repisar o conteúdo axiológico do princípio 

acima, só vem a demonstrar o quanto afirmado no sentido de que o sistema tributário nacional 

foi tratado com minudência e atenção pela Constituição, dando pouca margem de inovação ao 

legislador infraconstitucional. 

 

A irretroatividade da lei tributária tem previsão no artigo 150, inciso III, alínea “a” da 

Carta Magna, segundo o qual a norma jurídica tributária não pode cobrar tributos “em relação 

                   
78 Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 188 
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a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado”. 

 

De acordo com o festejado JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES79, a previsão 

constitucional acima tratada traduz uma significação que adensa o sentido do princípio da 

segurança jurídica. 

 

Para PAULO DE BARROS CARVALHO80 esse zelo do constituinte é fruto dos 

desatinos do legislador que pela falta de regras disciplinadoras, pela edição de regras 

contrárias e contraditórias, ou ainda pela impressão de que prescrevendo a mesma coisa duas 

ou mais vezes alcançará maior eficácia que a regra geral não conseguiu alcançar.  

 

Da conjugação dos artigos 5º e 150 aqui mencionados, pode-se extrair que a 

Constituição protege não só os efeitos jurídicos do fato (ato jurídico perfeito, direito adquirido 

e coisa julgada), mas também o fato pretérito, como bem assinala MIZABEL ABREU 

MACHADO DERZI:81 

 

“A Constituição Federal brasileira, por meio da irretroatividade, protege 

tanto os efeitos irradiados pelo fato como o próprio fato, o que está de 

acordo não apenas com a lógica jurídica mas, sobretudo com os valores que 

o princípio abriga. O art. 5º, XXXVI, por tradição histórica, refere os efeitos, 

mas o art. 150, III, ‘a’, destaca o fato jurídico, vedando a retroação da lei. 

                   
79 BORGES, José Souto Maior, “Princípio da Segurança Jurídica na Criação e Aplicação do Tributo” in Revista 
de Direito Tributário, volume 63, p. 207. 
80 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário. p. 158-159 
81 (DERZI, Mizabel Abreu Machado. Irretroatividade do Direito no Direito Tributário. Estudos em homenagem a 
Geraldo Ataliba 1. Organizador Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros 1997, p. 193) 
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Em um ou outro caso, as conseqüências são as mesmas, porque, alterando-se 

os efeitos já desencadeados, a lei nova terá modificado fato pretérito.” 

 

De qualquer sorte, a Constituição Federal, não permite, especificamente, que a norma 

tributária atinja situações pretéritas com a finalidade de exigir tributo. 

 

4.6 Princípio da proibição de tributo com efeito de confisco 

 

Este princípio aplicado na seara tributária decorre do princípio gênero da proteção 

constitucional da propriedade privada, inserta no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição 

Federal. 

 

De acordo com este princípio é vedado ao legislador ordinário de instituir tributo com 

efeitos confiscatórios82. 

 

Segundo PAULO DE BARROS CARVALHO83, a Ciência do Direito, ao trabalhar o 

conceito de confisco exemplifica alguns casos flagrantes, porém ainda não delimitou um 

conceito seguro para o que seja confiscatório. 

 

Adverte o ilustre jurista que: “Aquilo que para alguns tem efeito confiscatórios, para 

outros pode perfeitamente apresentar-se como forma lídima de exigência tributária”.84 

 

                   
82 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;” 
83 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário. p. 161 
84 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário. p. 161 
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Por sua vez, LUCIANO AMARO85 trabalha com a idéia de que confiscatório é aquilo 

que “anule a riqueza privada”. Cita o Professor Ricardo Lobo Torres que “considera a 

vedação de confisco como uma imunidade tributária da parcela mínima necessária à 

sobrevivência da propriedade privada, o que importaria dizer que o confisco equivaleria à 

extinção da propriedade.86 

 

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, analisando alegação de violação a esse 

princípio, nos autos do recurso extraordinário nº 448.432/CE, sob relatoria do Ministro 

Joaquim Barbosa87, chegou à conclusão de que para se verificar o efeito confiscatório não 

basta averiguar o aumento isolado da alíquota, devendo ser levado em conta, “a análise de 

dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta 

custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e de 

conjuntura social e econômica (art. 150, IV da Constituição).” 

 

Trata-se de princípio que delimita a competência constitucional impositiva dos entes 

federados. Em que pese o termo “confisco” figurar numa zona cinzenta de difícil 

conceituação, é de averiguação possível num dado caso concreto, mediante a análise de 

circunstâncias fáticas que permitam ao julgador assim concluir. 

 

4.7 Princípio da capacidade contributiva 
 

Corolário do princípio da isonomia previsto no artigo 5º, inciso I, da Constituição 

Federal, tem no direito tributário a função de distribuir a carga tributária de forma justa e 

igualitária, de acordo com a riqueza revelada pelo contribuinte. É o que dispõe o artigo 145, § 

                   
85 Luciano Amaro. Direito Tributário Brasileiro. p. 139 
86 Luciano Amaro. Direito Tributário Brasileiro.p. 140. 
87 Acórdão divulgado no Diário da Justiça Eletrônico em 27/05/2010. 
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1º da Carta Magna, segundo o qual: “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte (...).” 

 

Nesse sentido ROQUE ANTONIO CARRAZZA88, para quem: “O princípio da 

capacidade contributiva hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no 

campo tributário, os ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que quem, em termos 

econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto do que quem tem pouco. 

Quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, pagar mais imposto do quem tem 

menor riqueza. Noutras palavras, deve contribuir mais para a manutenção da coisa pública. As 

pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção dos seus haveres, ou seja, de seus índices 

de riqueza.” 

 

O princípio da capacidade contributiva está ligado também a critérios objetivos, tal 

como se pode observar no decorrer da Carta Magna, a qual elege signos de manifestação 

dessa capacidade, tais como ser proprietário de bem imóvel, realizar operações que 

impliquem a circulação de mercadoria, dentre tantos outros, não importando aqui a situação 

subjetiva de o contribuinte possuir ou não condições financeiras para adimplir a obrigação 

tributária.89  

 

Não obstante ser de caráter “aberto e indeterminado”, como afirma RICARDO LOBO 

TORRES90, é possível delimitar o seu campo de autuação, extraindo da Carta Magna 

                                                       
 
88 Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário. p. 87 
89 “Ter capacidade contributiva significa, assim, que o ato-fato, fato ou estado de fato conectado ao contribuinte 
é revelador de conteúdo econômico, ontologicamente considerado, sem perquirições de natureza subjetiva.” 
(BARRETO, Aires. Base de Cálculo, Alíquota e Princípios Constitucionais. São Paulo, Max Limonad, 1998, p. 
28. 
90 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, 8ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 83 
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elementos que dão os contornos, os limites desse princípio voltado para a justiça fiscal. O 

citado professor assim exemplifica91: 

 

“De feito, o legislador não pode, a pretexto de fazer justiça fiscal, captar a 

riqueza das pessoas declaradas imunes pelos arts. 5º e 150 da CF. A eventual 

desigualdade na capacidade econômica da União, dos Estados, dos 

Municípios, dos templos, das instituições de assistência social é insuscetível 

de tributação, posto que a CF imuniza o patrimônio e a renda dessas pessoas 

em homenagem à igual liberdade. O princípio da capacidade contributiva 

não justifica a incidência sobre o mínimo necessário à vida nem sobre a 

totalidade da riqueza, eis que está contido entre as imunidades do mínimo 

existencial (art. 5º, itens XXXIV, LXXIV, LXXVI) e a proibição de confisco 

(art. 150, IV), que constituem direitos individuais do cidadão.” 

 

A Constituição, seja no momento em que cria as materialidades dos tributos, seja 

quando delimita os poderes de tributar das pessoas políticas dá contornos importantíssimos à 

capacidade contributiva na medida em que já expõe os sujeitos passivos possíveis, não 

ficando ao inteiro alvedrio do legislador ordinário a eleição do contribuinte respectivo a cada 

um dos tributos nela desenhados. 

 

 

 

 

 

 

                   
91 Ricardo Lobo Torres. Curso de Direito Financeiro e Tributário..p. 85 
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4.8 Conclusões 

 

Como se pode notar, os princípios constitucionais tributários acima arrolados 

carregam consigo carga valorativa de bens jurídicos supremos, resguardados no próprio cerne 

da formação do Estado brasileiro. Isto denota que, dentro do sistema jurídico ocupam posição 

de destaque, pois impõem sua estrita observância pelas demais normas, sob pena de 

invalidade. 

 

Constituem-se, na verdade, em normas de estrutura do sistema constitucional 

tributário, as quais, objetivamente, determinam como o legislador ordinário deve proceder 

para instituir o tributo. Refletem, indiscutivelmente, no exercício da competência legislativa, 

pois dimensionam a regra matriz de incidência tributária. 

 

Ao passo que delimitam o campo de atuação do legislador, protegem o povo, titular da 

res publica de somente serem expropriados do seu patrimônio nos limites necessários à 

manutenção dos superiores interesses do Estado. 

 

Assim leciona JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES92: “Com isso, afirma-se de forma 

cristalina a circunstância de que a competência é conferida e delimitada pela própria 

Constituição federal, pois a mesma norma de estrutura que confere o poder de legislar 

descrevendo regra matriz de incidência tributária, cuidará de fornecer os limites, a perfeita 

identificação dos confins do poder assim conferido”. 

 

                   
92 GONÇALVES, José Artur Lima. A Imunidade Tributária do Livro. Imunidade Tributária, p. 121-141. 
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Necessário se faz, pois, analisar a competência constitucional atribuída ao legislador, 

no que toca à instituição de tributos no Brasil. 

 

 

5 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

 

5.1. Introdução 

 

Em sistemas federativos como o brasileiro, o monopólio estatal legislativo é 

compartilhado entre a União, os Estados, os Municípios e o Direito Federal. Esse uso em 

comum do poder de legislar está adstrito aos termos em que foi concedido.  

 

Assenta FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA93 que a Constituição 

brasileira, em relação ao modelo de repartição de competências, adotou “a combinação de 

praticamente tudo o que já se experimentou na prática federativa”. Explica a autora: 

 

“Estruturou-se, com efeito, um sistema complexo em que convivem 

competências privativas, repartidas horizontalmente, com competências 

concorrentes, repartidas verticalmente, abrindo-se espaço também para a 

participação das ordens parciais na esfera de competências próprias da 

ordem central, mediante delegação.” 

 

No âmbito do direito tributário isto também se verifica, pois há competência privativa 

em relação à criação de impostos, mas competência concorrente94 entre União, Estados, 

                   
93 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991, p. 79 
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Municípios e o Distrito Federal, para instituírem, exemplificativamente, taxas e contribuição 

de melhoria. 

 

Assim conclui SACHA CALMON NAVARRO COELHO95 ao tratar das técnicas de 

repartição de competência adotadas pela nossa Constituição: 

 

“Concluindo, as taxas e as contribuições de melhoria são atribuídas às 

pessoas políticas, titulares do poder de tributar, de forma genérica e comum, 

e, os impostos, de forma privativa e discriminada. Como corolário lógico 

temos que os impostos são enumerados pelo nome e discriminados na 

Constituição um a um. São nominados e atribuídos privativamente, portanto, 

a cada uma das pessoas políticas, enquanto as taxas e as contribuições de 

melhoria são indiscriminadas, são inominadas e são atribuídas em comum às 

pessoas políticas.” 

 

Nessa divisão de poderes legislativos, em especial no campo tributário em que a 

competência, em relação aos impostos, é privativa96, tratou a Constituição de fixar os limites 

materiais e formais em que poderiam ser exercidos. Os entes políticos terão possibilidade de 

inovar o ordenamento jurídico segundo normas de competências previstas para esse fim. 

                                                       
94 Utilizamos o termo aqui na sua amplitude, pois há de ser observado que para a instituição de taxas e 
contribuições de melhoria (tributos vinculados a uma atividade estatal) que a pessoa política competente para 
instituí-los será aquele titular da competência administrativa para prestar o serviço público. 
95 COELHO. Sacha Calmon Navarro. O tributo: reflexão multidisciplinar sobre sua natureza. Ives Gandra da 
Silva Martins (coordenador). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 59-60. 
96 “O Estado brasileiro está organizado sob a forma federativa. Basta consulta ao artigo 1º da Constituição. Esta 
forma de organização traduz-se em divisão, entre os entes federados, de competências legislativas e políticas. 
Para viabilizar o funcionamento destas atribuições de competência, assegurando a possibilidade de seu exercício 
de forma autônoma e independente, a própria Constituição entregou a cada um destes entes federados um 
instrumento financeiro, que viabiliza a obtenção de recursos necessários ao seu regular funcionamento. 
Este instrumento financeiro é composto por dois mecanismos técnicos: i) parcela rígida e incomunicável de 
competência tributária impositiva, e ii) parcela igualmente rígida de participação no produto da arrecadação 
global de impostos.” (GONÇALVES, José Artur Lima. Grandes questões atuais do direito tributário 7º volume. 
Coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2003, p. 295) 
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Quando o legislador introduz uma nova norma, está dando aplicação à norma constitucional 

que lhe autoriza a tanto. 

 

Destarte a Constituição distribui competências legiferantes entre os entes políticos que 

formam a República Federativa do Brasil, já delimitando a forma, o procedimento e a 

materialidade97 dos atos normativos possíveis de serem editados. Essas normas, que 

estabelecem as condições e procedimentos necessários a introduzirem normas no sistema, são 

denominadas por NORBERTO BOBBIO98 por normas de estrutura. Convém salientar que a 

classificação utilizada por esse autor não permite ao jurista desconsiderar o caráter 

instrumental do direito. Desse modo, todas as normas, inclusive as de estrutura, estão voltadas 

para a conduta humana. 

 

A doutrina tradicional99 adota essa classificação entre “regras de estrutura” e “regras 

de comportamento”, sendo que as primeiras, como dito, têm por função disciplinar a criação, 

modificação e extinção de outras normas e, as segundas, estariam voltadas para a disciplina 

do comportamento humano. As “regras de estrutura”, por sua vez, também disciplinam 

comportamento, embora direcionado para a criação, modificação e extinção de normas. 

 

Na qualidade de sistema, aqui considerado em sua unidade lógica, o ordenamento 

jurídico possui uma virtuosa particularidade em relação aos demais sistemas: a forma de 

introdução de normas tem suporte de validade em outra norma já contida dentro do sistema, 

ou seja, o direito regula sua própria criação. Pode-se dizer que é em razão dessa construção 

                   
97 Em especial na órbita da divisão das competências tributárias. 
98 Norberto Bobbio. Teoria do Ordenamento Jurídico. p. 33. 
99 Dentre eles Norberto Bobbio, Lourival Vilanova, Paulo de Barros Carvalho. 
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escalonada das normas que provém a unidade do sistema. A esse fenômeno de integração, por 

meio das próprias normas do sistema, NORBERTO BOBBIO denominou auto-integração100. 

 

PAULO DE BARROS CARVALHO101 define competência legislativa “a aptidão de 

que são dotadas as pessoas políticas para expedir regras jurídicas, inovando o ordenamento 

positivo”. 

 

A norma jurídica constitucional que autoriza a possibilidade dos entes políticos 

legislarem se denomina norma outorgante de competência. Essa competência não pode ser 

exercida de qualquer maneira, deverá seguir a forma e o procedimento estabelecido para tal 

fim. Além de autorizar a inovação no ordenamento, mediante determinada forma e 

procedimento, a norma que atribui competência delimita a matéria sobre a qual poderá o 

legislador editar novas normas jurídicas. 

 

Com efeito, aponta NORBERTO BOBBIO que “quando um órgão superior atribui a 

um órgão inferior um poder normativo, não lhe atribui um poder ilimitado. Ao atribuir esse 

poder, estabelece também os limites entre os quais pode ser exercido.”102 

 

Deve-se estar atento que uma vez atribuída competência legislativa ao ente político, 

mediante determinado procedimento e forma, a matéria que se encontra passível de ser 

normatizada já vem previamente delimitada. Mais, todos os enunciados que determinam o 

procedimento, a forma, e o conteúdo, atuam no mesmo instante em que a norma atributiva da 

competência, perfazendo real delineamento do seu conteúdo normativo. 

 

                   
100 Norberto Bobbio. Teoria do Ordenamento Jurídico. p. 147. 
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Ao analisar a outorga de competências legislativas GERALDO ATALIBA103 afirma 

que: 

 

“As competências recebidas pelos órgãos legislativos do país hão de ser 

desenvolvidas não só na conformidade das balizas expressas contidas no 

texto constitucional, como, ainda, hão de ser todos os preceitos assim 

emanados e respeitadores dos princípios constitucionais fundamentais. 

Entender de outra maneira é reduzir a Constituição a mera tábua de 

sugestões, simples rol de recomendações. É negar-lhe a vis de lei Máxima, 

vigor de Carta Fundamental, eficácia de Suprema Lei do país.” 

 

Por isso é que quando há atribuição de poder legislativo, tal poder é concedido com 

restrições, limitado à observância dos preceitos constitucionais outorgantes. 

 

5.2. Regras de comportamento e regras de estrutura 

 

NORBERTO BOBBIO, em sua obra “Teoria do ordenamento jurídico”, faz a 

distinção entre regras de estrutura e regras de comportamento. Afirma esse jusfilósofo que o 

direito, além de regular comportamentos intersubjetivos, em razão da sua particular forma de 

auto-integração, também possui regras determinando como as novas normas serão inseridas 

no sistema. 

 

HANS KELSEN104 já tinha detectado essa classificação no clássico “Teoria Pura do 

Direito”. Com efeito, destaca esse jusfilósofo do direito que “uma norma somente pertence a 

                                                       
101 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 213. 
102 Norberto Bobbio. Teoria do Ordenamento Jurídico. p. 53 
103 Geraldo Ataliba. República e Constituição. p. 43 
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uma ordem jurídica porque é estabelecida de conformidade com uma outra norma desta 

ordem jurídica.” 

 

Segundo ainda KELSEN, toda vez que uma nova norma jurídica é produzida, está 

havendo incidência da norma jurídica que regula a entrada de novas unidades no sistema. 

 

Mesmo em um sistema de governo absolutista, o legislador se viu obrigado a conceber 

o sistema formado por normas de estrutura e normas de comportamento. Não há como serem 

introduzidas novas normas no sistema sem que haja uma norma autorizando e disciplinando a 

sua forma. Ainda que o governante seja investido de poderes absolutos, serão as normas que 

outorgam esse poder “sem limites” que autorizam a inserção de novas normas no sistema. 

 

Já as normas de comportamento são direcionadas para regulação das condutas 

pessoais, em suas relações de intersubjetividade, enquanto as de estrutura são dirigidas para as 

formas de inserção de novas normas no sistema, não sendo demais reafirmar que, embora 

voltadas para a criação de outras normas não deixam de regrar a atividade humana de criação, 

modificação e extinção de normas. 

 

As normas em geral (morais, religiosas, jurídicas, etc) são sempre representadas pelo 

formato deôntico dever-ser, estando tal conector modalizado em permitido, proibido ou 

obrigado, com os quais se esgotam todas as possibilidades regulatórias possíveis de conduta 

humana. 

 

                                                       
104 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Traduzido por João Baptista Machado. 6ª Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 260. 
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Para PAULO DE BARROS CARVALHO “as regras de estrutura determinam os 

órgãos do sistema e os expedientes formais necessários para que se editem normas jurídicas 

válidas no ordenamento, bem como o modo pelo qual serão elas alteradas e 

desconstituídas.”105 

 

Afirmar, porém, que as normas de estrutura regulam o processo de produção de outras 

normas e que as normas de conduta são sempre o produto desse processo, significa enveredar 

por caminhos equivocados. Isto porque, a norma produzida com base em outra norma de 

estrutura também pode ser de estrutura.106 

 

Por conseguinte, são as regras de estrutura que outorgam capacidade legislativa aos 

órgãos competentes, devendo tais órgãos, no exercício da competência legislativa, obedecer 

aos exatos termos em que foi concedida a possibilidade legislativa. 

 

No caso do ICMS a Constituição outorgou competência aos Estados para, mediante lei 

aprovada pelas respectivas Assembléias Legislativas, instituí-lo. Contudo, como já visto 

anteriormente, essa instituição não é absoluta, pois deve observar todo o regramento 

minuciosamente descrito pela Carta republicana, seja na procedimento da edição da lei, seja 

na descrição de todos os aspectos do tributo.  

 

 

 

                   
105 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário. p. 140 
106 “Dizer, no entanto, que as regras de estrutura regulam o processo de produção do direito e que as normas de 
conduta são as resultantes deste processo, não é de todo correto. Certamente que as regras de estrutura 
disciplinam como criar normas de conduta, mas temos de ter o cuidado, pois, nem toda regra jurídica, criada com 
a realização do procedimento prescrito pelas denominadas normas de estrutura, caracteriza-se como “de 
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5.3. Competência tributária legislativa e repartição de competências 

 

 

Entre as atribuições legislativas das esferas públicas, está o exercício da competência 

tributária, compreendendo a edição de leis e demais atos legislativos necessários à instituição 

da regra matriz de incidência tributária, bem como a previsão de todos os atos necessários a 

serem cumpridos pelo sujeito passivo, de forma a atingir a consecução normativa. 

 

Após intensa análise acerca do termo “competência tributária”, suas diversas acepções 

tanto na doutrina como no direito positivo, TÁCIO LACERDA GAMA107 definiu-o como “a 

aptidão, juridicamente modalizada como permitida ou obrigatória, que alguém detém, em face 

de outrem, para alterar o sistema de direito positivo, mediante a introdução de novas normas 

jurídicas que, direta ou indiretamente, disponham sobre a instituição, arrecadação e 

fiscalização de tributos.” E, quanto à “competência tributária legislativa” foi direto: “é a 

competência para criar leis em sentido amplo”.108 

 

No direito constitucional brasileiro o exercício da competência tributária em matérias 

de tributos não vinculados109, isto é, de impostos, se dá pela privatividade das competências 

                                                       
conduta”. Pode, ao contrário, ser também regra de estrutura.” (Aurora Tomazini de Carvalho, Teoria Geral do 
Direito (o Constructivismo Lógico-Semântico, p. 267) 
107 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 218 e 221 
108 Reputamos importante definirmos competência tributária, para evitar posterior confusão com a norma de 
competência tributária do ICMS – Importação de bens e mercadorias, que será aqui adiante construída.  
109 Ao tratar sobre o tema classificação dos tributos, Geraldo Ataliba propõe como critério de descrimen a 
situação do aspecto material da regra-matriz de incidência (hipótese de incidência, nas palavras deste professor) 
consistir ou não no desempenho de uma atividade estatal. São tributos vinculados aqueles “cuja hipótese de 
incidência consiste na descrição de uma atuação estatal (ou conseqüência dessa)”. Por outro lado são tributos não 
vinculados “aqueles cuja h.i. consiste na descrição de um fato qualquer que não seja atuação estatal. Isto é, a lei 
põe, como aspecto material da h.i., um fato qualquer não consistente em atividade estatal.” (Geraldo Ataliba, 
Hipótese de incidência tributária, p. 131) 
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das pessoas políticas designadas para instituí-lo, sendo destinado a cada uma delas uma faixa 

exclusiva sobre a qual poderá recair a incidência. 

 

A repartição de competências de maneira discriminada se dá como forma de tornar 

efetiva a autonomia das pessoas políticas e para evitar conflitos de competência. A 

Constituição, na organização do sistema tributário, procurou, de um lado, alocar competências 

privativas para cada uma das pessoas políticas, com vistas a: 

 

i) evitar conflitos de competência; 

ii) disputas pela arrecadação; 

iii) pluri-tributação pelos entes políticos sobre o mesmo evento; e 

iv) limitar as riquezas passíveis de tributação; 

v) proibir a utilização dos tributos como forma de discriminação de pessoas, bens 

etc.  

 

Todo esse esforço hercúleo para proteger valores políticos, sociais e individuais 

conquistados a duras penas pela sociedade brasileira. 

 

Pode-se dizer que as competências tributárias são imperativos do princípio federativo 

e da autonomia municipal, consagrados no texto constitucional, estando devidamente 

delineadas e articuladas110. Quando a Constituição atribui competência tributária está 

partilhando o poder de tributar entre as entidades de direito público, podendo cada um desses 

entes políticos instituírem os tributos materialmente discriminados no texto magno. 

                   
110 Este mecanismo de outorga de competências legislativas e administrativas, atrelada à garantia de certas fontes 
de custeio (por meio de competência impositiva e do direito de participar em certa medida do produto global da 
arrecadação de impostos) constitui o balanceamento do pacto federativo.” (GONÇALVES, José Artur Lima. 
Grandes questões atuais do direito tributário 7º volume. Coordenador Valdir de Oliveira Rocha. p. 295) 
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Essa capacidade legiferante outorgada pela Constituição às pessoas políticas encontra-

se repartida segundo a materialidade dos diversos impostos possíveis de serem criados. 

 

JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES111, denomina discriminação de rendas as atribuições 

de competências tributárias realizadas pelo constituinte, lembrando que o exercício dessa 

competência está adstrito aos demais princípios e normas estabelecidos no texto 

constitucional. 

 

Ainda de acordo com o citado professor, a discriminação de rendas é um dos 

princípios constitucionais mais importantes, uma vez que ao contrário de ser um complexo de 

normas outorgantes de faculdade, na verdade, se constituem verdadeiras limitações ao 

exercício tributário. 

 

Outrossim, conceitua a competência tributária como sendo uma “autorização e 

limitação constitucional para o exercício do poder tributário.”112 

 

A competência tributária, portanto, é a faculdade de que são investidos os entes 

políticos de inovarem a ordem jurídica criando tributos, segundo as delimitações estabelecidas 

na Constituição Federal. Entre as restrições previstas para o exercício da capacidade 

legiferante pode-se destacar algumas contidas nos princípios fundamentais do direito 

tributário, tais como referidas em item anterior: legalidade (art. 150, I), isonomia (art. 150, II), 

irretroatividade (art. 150, III, “a”), anterioridade (art. 150, III, “b”), proibição de confisco (art. 

150, IV), liberdade de tráfego (art. 150, V), imunidades (art. 150, VI). 

 

                   
111 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª Ed. São Paulo, Malheiros, 2001, p. 21-22. 
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Sobre a importância da observância das delimitações da norma de competência 

tributária, o Ministro CELSO DE MELLO assim colocou a questão: 

 

“O fundamento do poder de tributar reside, em essência, no dever jurídico de 

estrita fidelidade dos entes tributantes ao que imperativamente dispõe a 

Constituição da República. Daí, o magistério irrepreensível de Paulo Barros 

Carvalho (...) para quem o subsistema constitucional tributário (...) institui, 

de modo extremamente significativo, as medidas que asseguram as garantias 

imprescindíveis à liberdade das pessoas, diante daqueles poderes (...). A Lei 

Fundamental delineia, pois, em prescrições revestidas do mais elevado grau 

de positividade jurídica, um verdadeiro estatuto do contribuinte que, na lição 

da doutrina, impõe, em temas tributários, limites insuperáveis aos poderes do 

Estado.”113 

 

ROQUE ANTONIO CARRAZZA114 defende que as normas que atribuem as 

competências aos entes políticos são normas de estruturas, assim entendidas como aquelas em 

que está disciplinada a produção de outras normas, no presente caso funcionam autorizando o 

exercício da competência tributária, delas decorrendo a faculdade do legislativo da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, criarem as normas gerais tributárias. Define 

esse autor por competência tributária “aptidão para criar, in abstracto,  tributos.” 

 

Afirma JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES115 em relação à repartição de 

competências que todas “estão expressamente previstas no texto constitucional.” E esclarece 

                                                       
112 José Souto Maior Borges. Teoria Geral da Isenção Tributária. p.30 
113Trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, relator do RE 149.955-9, em acórdão unânime 
julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, publicado no DJU em 03.09.93, pp. 17745. 
114 Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 487-491. 
115 José Artur Lima Gonçalves. Imposto sobre a renda – pressupostos constitucionais, p. 90. 
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que elas estão “perfeitamente identificadas por meio da menção das materialidades das 

respectivas hipóteses de incidência, como, por exemplo, nos artigos 153, 155 e 156 da 

Constituição.” 

 

A competência tributária é, portanto, anterior à criação do tributo, sendo modalizada 

em permissão para inovar a ordem jurídica tributária, isto é, para criar leis, em sentido amplo, 

que versem sobre a instituição, arrecadação ou fiscalização de tributos. 

 

Lúcida é a lição de JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES116 quanto à rigidez da 

repartição de competências: 

 

“Essa repartição constitucional de competências impositivas é rígida e 

exaustiva, outorgando a cada pessoa política amplos poderes nos seus 

respectivos compartimentos. Não pode haver distorção, alteração ou 

diminuição desses compartimentos por meio de norma infraconstitucional, 

pois afetados estariam os princípios da Federação e da autonomia municipal, 

estabelecidos na própria Constituição – e, mesmo assim, com os cuidados 

hermenêuticos necessários (por exemplo, interpretação sistemática do 

conjunto de preceitos) – podem delimitar o alcance dessa repartição 

constitucional de competências impositivas.” 

 

ROQUE ANTONIO CARRAZZA117 sustenta que poder tributário tinha a Assembléia 

Nacional Constituinte dada a sua soberania para inovar o direito positivo. A idéia central do 

autor é a limitação ao exercício tributário segundo as regras de competência estabelecidas na 

                   
116 José Artur Lima Gonçalves. Imposto sobre a renda – pressupostos constitucionais. p. 90/91 
117 Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário. p. 489-490 
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Constituição. A Constituição seria a lei tributária fundamental dela emanando a competência 

tributária dos entes políticos: 

 

“... cada uma das pessoas políticas não possui, em nosso País, poder 

tributário (manifestação do ius imperium do Estado), mas competência 

tributária (manifestação de autonomia da pessoa política e, assim, sujeita ao 

ordenamento jurídico constitucional). A competência tributária é 

determinada pelas normas constitucionais, que, como é pacífico, são de grau 

superior às de nível legal, que – estas, sim - prevêem as concretas obrigações 

tributárias.” 

 

A Constituição limita o exercício da competência, de maneira direta, estabelecendo 

preceitos que devem ser observados pelos entes políticos quando da criação das leis 

tributárias, e de maneira indireta, segundo os demais comandos constitucionais inseridos na 

Carta Magna. 

 

Com a edição da lei tributária instituindo a regra-matriz de incidência, a competência 

tributária se esgota, sendo atribuída ao ente (ou quem a quem a lei determinar) a capacidade 

tributária ativa, consistente no direito (dever) de arrecadar as obrigações tributárias, uma vez 

acontecidos os fatos previstos nas respectivas hipóteses de incidência. 

 

Somente as pessoas políticas (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) têm 

competência tributária, dado que apenas tais entes são dotados de corpo legislativo próprio. O 

exercício da competência é privativo de cada um dos entes públicos, sendo delineado a cada 

qual um espectro tributário específico. 
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A Constituição discriminou as competências, fazendo de tal modo que mencionou 

alguns aspectos da hipótese de incidência dos tributos previstos. Expõe GERALDO 

ATALIBA118 que: 

 

“A Constituição não cria tributos – ensina Amílcar Falcão – mas limita-se a 

dar às pessoas tributantes a competência para criá-los. 

E o faz, no caso brasileiro, atribuindo-lhes faixas de competência, 

identificáveis pela menção a alguns aspectos da hipótese de incidência dos 

tributos outorgados.”119 

 

Nesse cenário, o legislador, ao exercitar a competência outorgada deverá fazê-lo em 

consonância com a norma-padrão de incidência do respectivo tributo, ou seja, respeitando os 

aspectos já delineados pela Carta republicana. 

 

5.4. Problemas com o ICMS Importação de bens/mercadorias 

 

No caso do ICMS, também na situação em que prevê a sua instituição na importação 

de bens/mercadorias, a Constituição foi deveras minuciosa, deixando pouca liberdade para os 

Estados e suas respectivas Assembléias Legislativas estabelecerem a regra-matriz de 

incidência.  

 

Em outras palavras e forte nas premissas até aqui traçadas, a Constituição como norma 

fundamental e criadora da Nação, fundada no pacto federativo e no princípio republicano 

                   
118 ATALIBA, Geraldo. ICM – Não incidência sobre o ato cooperativo. Estudos e pareceres de direito tributário, 
vol. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 54. 
 
119 Não obstante o autor referir-se à Constituição de 1967, alterada pela Emenda Constitucional nº 01 de 1969, as 
afirmações não se modificaram com a promulgação da Constituição de 1988. 
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dividiu as competências legislativas tributárias de maneira rígida, não só no procedimento a 

ser adotado para a criação do imposto, mas também na definição do seu núcleo material. É a 

Constituição nesse tocante, e como já dissemos linhas atrás, uma “limitadora dos poderes 

públicos”, tal como assevera MARIA HELENA DINIZ.120 

 

Na órbita do ICMS incidente na importação de bens e mercadorias a Constituição ao 

empregar os vocábulos “operações”, “circulação”, “bens”, “mercadorias”, “entrada”, 

“domicílio”, “estabelecimento”, e outros, deu os caminhos a serem seguidos pelos 

legisladores dos Estados e Distrito Federal. 

 

A Constituição foi além. Indicou o sujeito passivo desse imposto (destinatário da 

mercadoria ou bem), a fim de determinar a qual Estado competiria arrecadá-lo. 

 

No altiplano das normas constitucionais o poder constituinte originário deu pouca 

maleabilidade para o legislador estadual estabelecer a regra-matriz de incidência do imposto 

ora em destaque. 

 

Ocorre que no cotidiano, no campo da dinâmica das relações entre Fisco e contribuinte 

a realidade é a diuturna inobservância de todo esse arcabouço constitucional e o constante 

                                                       
 
120 “É da essência da Constituição ser limitadora dos poderes público, que não podem agir senão de acordo com 
ela. As normas constitucionais restringem a sua órbita de ação. Essa possibilidade de limitação jurídica é mais 
evidente no regime de Constituição rígida. A Constituição apresenta limites à atividade dos órgãos competentes 
para elaborar normas. Os elementos limitativos, que se manifestam nas normas atinentes aos direitos 
democráticos, aos direitos fundamentais, às garantias constitucionais, restringem a ação dos poderes estatais e 
dão a tônica do Estado de Direito. A Constituição, portanto, contém normas básicas que determinam como e por 
quem vão ser elaboradas as demais normas. A norma constitucional apresenta preceitos sobre a produção de 
outras normas. 
Nenhuma norma, seja de direito público, seja de direito privado, pode contrariar o comando constitucional, sob 
pena de ser decretada sua inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário. As normas constitucionais são supremas, a 
elas todas devem adequar-se.” (DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e Seus Efeitos. 4ª Ed. São Paulo, 
Saraiva, 1998, p. 13-14) 
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extravasamento, pelos Estados, da sua competência legislativa, usurpando-a uns dos outros, 

do modo a colocar em cheque não só a divisão estruturada dessa repartição constitucional de 

competências, mas o próprio pacto federativo.  

 

Concretamente, a experiência demonstra que basta um bem ou mercadoria importada 

ser recepcionada por uma pessoa física ou jurídica, domiciliada ou estabelecida num 

determinado Estado para que esse venha a lhe exigir o ICMS, sem ao menos atentar-se se essa 

pessoa pode ser alçada à categoria de sujeito passivo. 

 

A situação ainda é mais grave, pois além da circunstância acima descrita, não 

podemos olvidar que também o Estado no qual foi realizado o desembaraço aduaneiro dessa 

mesma mercadoria, por certo exigiu ou exigirá o ICMS. 

 

E é nesse cenário de incertezas que o contribuinte vê-se em choque com cobranças 

múltiplas do mesmo imposto, incidente sobre o mesmo fato jurídico, perpetradas por Estados 

diversos, ao arrepio de tudo o que a Constituição procurou fazer como seu “núcleo duro”, 

intocável, eis que fundamentais à preservação da Nação, como a distribuição das 

competências legislativas, o pacto federativo e o princípio republicano. 

 

Nesse caos de transbordamento das competências legislativas o Supremo Tribunal 

Federal vem sendo provocado para, nos casos concretos, interpretar os ditames constitucionais 

do ICMS incidente na importação de bens e mercadorias e identificar o sujeito ativo, como 

veremos mais adiante. 
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Por ora, devemos prosseguir na análise de que uma Constituição rígida como a 

brasileira, fundada em princípios inafastáveis como o republicano e o federativo, além de 

repartir as competências tributárias de modo a preservá-los, cuidou, nessa divisão, de utilizar 

termos relacionados a institutos, conceitos e formas de direito privado, cujas definições não 

podem ser alteradas pela lei que estabelece a regra-matriz de incidência.  

 

Por meio desse caminho poderemos, a posteriori, traçar as balizas da norma 

constitucional que dispõe sobre o imposto aqui analisado para, ato seguinte, enveredarmos 

com maior grau de segurança no estudo dos casos práticos e, com isso, identificarmos quem é 

o Estado apto a efetuar a sua cobrança. É “tarefa hermenêutica” que se impõe, ante o 

detalhamento constitucional na órbita tributária, de acordo com GERALDO ATALIBA.121 

 

6. DOS TERMOS UTILIZADOS NA CONSTITUIÇÃO E A RELAÇÃO COM 

INSTITUTOS, CONCEITOS E FORMAS DE DIREITO PRIVADO. 

 

6.1. Noções introdutórias 

 

Adotamos como sistema de referência desse trabalho o ordenamento jurídico pátrio, 

considerado como um sistema unitário, incindível de normas jurídicas, as quais se relacionam 

segundo regras de coordenação e subordinação. 

 

                   
121 “4. Ao prever a competência estadual para a criação desse tributo, o constituinte foi tão minucioso que acabou 
relegando limitadíssimo espaço à discrição das Assembléias Legislativas. (...) 
Ora, essa riqueza de detalhes impõe método especial à tarefa hermenêutica: importa, em primeiro lugar, 
decompor articuladamente esse enunciado – de modo a apreender o sentido jurídico imanente a cada palavra, ou 
expressão utilizada – para, só, depois, empreender a interpretação sistemática dos seus respectivos conteúdos. 
Nessa tarefa cumpre ter presente que a chamada exegese literal não é ainda uma verdadeira interpretação; 
constitui simples pressuposto de interpretação, que deve necessariamente preceder qualquer trabalho 
hermenêutico, como ensina Paulo de Barros Carvalho.” (Geraldo Ataliba. Núcleo da Definição Constitucional do 
ICM. Revista de Direito Tributário 25-26, p. 102) 
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Assumindo essa premissa seria impossível, num primeiro momento falar-se em 

separação das normas, por meio da tradicional classificação do direito, isto é, entre direito 

privado e direito público. Registramos que o título desse capítulo não sugere essa impossível 

separação no ordenamento e nem estamos incorrendo aqui em contradição. O sistema jurídico 

enquanto uno e coerente não admite tal desagrado, até porque as normas jurídicas não 

existem, como já adiantado, isoladamente, mas relacionando-se umas com as outras. 

 

ALF ROSS, ao tratar das “divisões fundamentais do direito” espanca a propalada 

autonomia, demonstrando que tanto o direito privado como o direito público são faces da 

mesmo objeto, qual seja, o direito. Pondera o jusfilósofo:122 

 

“Em resumo: pode-se dizer que não é possível dividir o direito em duas 

partes segundo os seus propósitos – o direito protegendo primordialmente 

interesses privados ou públicos – porque estes não são propósitos opostos 

coordenados do direito, mas somente duas maneiras diferentes de olhar a 

mesma coisa.” 

 

A ciência jurídica, por seu turno, admite essa separação exclusivamente para fins 

didáticos, apenas como uma forma de classificação que se faz do conjunto de normas 

jurídicas, considerando a proximidade semântica com o objeto por elas versado. Não se 

admite a autonomia científica, pois seguir por esse caminho implicaria dizer que um desses 

“ramos do direito” não tomaria como seu objeto exclusivamente as normas jurídicas, como 

registra HELENO TAVEIRA TORRES.123 

                                                       
 
122 ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução de Edson Bini. Revisão técnica Alysson Leandro Mascaro. 2 Ed. 
Bauru, Edipro, 2007, p. 250. 
123 “Reconhecemos e atribuímos autonomia exclusivamente didática ao direito tributário, mas não autonomia 
técnica, científica. Caso, em termos científicos, pudéssemos assumir uma autonomia para o direito tributário, isto 
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Daí a possibilidade de se fazer a classificação, para fins didáticos em direito privado, 

direito público, direito civil, direito comercial, direito tributário etc. 

 

O direito tributário, por sua vez, enquanto ramo didático que tem por objeto as normas 

jurídicas que dizem respeito ao tributo, sua fiscalização, arrecadação, instituição, enfim, de 

diversas relações jurídicas que se instauram entre Fisco e contribuinte, toma para si conceitos 

seletivos de propriedades que estão presentes no direito civil, no direito comercial, no direito 

administrativo, por exemplo. 

 

Entretanto, adverte HELENO TORRES que afirmar ser o direito tributário “um direito 

de segundo grau ou de superposição” pelo fato de fazer uso de outros setores do direito, “não 

colabora em nada para a diferenciação sistemática do direito tributário, e muito menos para 

sua aplicação”124 

 

Explica o citado autor que se assim fosse todo o direito teria essa propriedade, pois “o 

reenvio a outras matérias é inerente às normas de vários ramos, como direito internacional 

privado, direito penal, direito administrativo, direito processual civil etc.”125 

 

E continua sua explanação afirmando categoricamente: “O fato é que o legislador 

volta-se sempre para conceitos já elaborados no direito civil, no direito comercial ou no 

direito administrativo, ao delimitar os critérios das regras-matrizes de incidência dos tributos”. 

                                                       
implicaria considerar que o direito tributário tomaria como objeto espécies de norma distintas das normas 
jurídicas (diversidade de objetos), justificando-o como relação de poder, de dominação ou de expressão 
econômica. Em moldes didáticos, todavia, isso não ocorre, porquanto seja apenas uma classificação que se faz 
do universo de normas jurídicas, considerando a aproximação semântica do objeto destas (conceito de tributo), 
mediante precisos cortes epistemológicos.” (TORRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia 
privada, simulação, elusão tributária. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 52-53) 
124 Heleno Torres. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária, p. 75 
125 Heleno Torres. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária, p. 75 
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Esclarece, ademais, que: “as normas tributárias usam de hipóteses de incidência seletivas de 

propriedades, reguladas tanto pelo direito administrativo, como é o caso das taxas e 

contribuições de melhoria, que têm como pressuposto a prestação de serviços públicos, 

exercício de poder de polícia ou construção de obras públicas que geram valorizações 

imobiliárias, respectivamente; como pelo direito privado, no caso dos impostos e 

contribuições, quanto aos contratos de serviços, de venda e compra, de seguros etc.” 126 

 

Mas não só as regras-matrizes de incidência dos tributos127 valem-se de conceitos 

previamente versados no direito civil, comercial etc. A própria Constituição os adota quando 

da divisão das competências. Nos impostos, como é o caso concreto, em que a separação dos 

feixes legiferantes se dá pelo critério da materialidade (renda, faturamento, serviços, 

operações etc.) isso fica evidente. É, sem dúvida, uma forma de preservar o próprio Estado 

Nacional fundado nos princípios do pacto federativo e da república. 

 

Misabel Abreu Machado Derzi, em nota de atualização à obra Direito Tributário 

Brasileiro, de ALIOMAR BALEEIRO, revela essa importante “pedra de toque” do nosso 

sistema tributário constitucional, dando-nos ponto de que esses conceitos são extraídos 

também da ciência jurídica:128 

 

“Quando a Constituição usa um conceito, um instituto ou forma do Direito 

Privado, o nome empregado denota certo objeto, segundo a conotação que 

ele tem na ciência jurídica particular, da qual se origina. A conotação 

completa que advém da ciência do Direito Privado é condição prévia de 

                   
126 Heleno Torres. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária, p. 75 
(destaques no original) 
127 Aqui colocada como aquela veiculada por lei ordinária pelo ente político competente. 
128 BALEEIRO. Aliomar. Direito Tributário Brasileiro 11ª ed. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 
Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 690. 
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inteligibilidade e univocidade do discurso constitucional. E se utiliza a 

Constituição desse sentido completo, extraído de certo ramo jurídico, para 

assegurar a discriminação e delimitação de competência, enfim o pacto 

federativo.”  

 

O legislador ordinário, portanto, ao exercer a sua competência no campo tributário está 

submetido a tipos, a conceitos veiculados pela Constituição que não pode inovar, ficando 

adstrito aos limites por ela encerrados.  

 

Por essas razões e outras que serão expostas a seguir é que não dá para falar em ICMS 

incidente na importação de bens e mercadorias, sem antes passarmos pelos conceitos 

utilizados pela Constituição em relação a esse tributo, sob pena de a interpretarmos sob a ótica 

da lei, o que ruiria com o sistema, pois é esta que deve ser interpretada à luz da 

Constituição.129 

 

Antes, porém, de ingressarmos na norma constitucional do ICMS incidente na 

importação de bens e mercadorias, outras observações merecem destaque acerca dos 

conceitos utilizados pela Carta da República. 

 

 

 

                   
129 “Nenhum problema emergente da aplicação da legislação do ICM – e, muito menos, o que é posto nessa 
consulta – pode ser resolvido enquanto não se conhecer com rigoroso critério jurídico, a sua precisa hipótese de 
incidência, tal como pressuposta pelo texto constitucional. Para tanto, é mister interpretar a Constituição, pondo 
em prática a lúcida e rigorosa ensinança do professor e Min. Leitão de Abreu, segundo a qual a exegese há de 
partir do Texto Maior para o menor e não ao contrário, como tantas vezes se faz. É que, como norma inaugural e 
primeira na ordenação jurídica, não pode a Constituição ser interpretada à luz da lei. Pelo contrário, é imperioso 
abstrair a legislação, para corretamente apreender-se o exato conteúdo do texto constitucional. A lei é que deve 
adequar-se à Constituição, e não esta àquela; isso é cediço em regimes de Constituição rígida, como o 
brasileiro.” (Geraldo Ataliba e Cleber Giardino. Núcleo da Definição Constitucional do ICM, p. 101) 
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6.2. Conceitos constitucionais e o artigo 110 do Código Tributário Nacional 

 

 

Por força de princípios fundantes do nosso sistema jurídico e da rígida repartição 

material das competências tributárias, a Constituição, ao referir-se aos termos para fins de 

outorga de capacidade legiferante aos entes políticos emprega sempre esses mesmos termos 

no seu rigoroso sentido técnico-jurídico. 

 

Como analisado anteriormente, a Constituição, no tocante aos impostos, dividiu as 

competências entre os entes políticos com base na materialidade. Utilizou vocábulos, como 

renda, serviços, operações, importação, etc., a fim de delimitar o campo de atuação de cada 

um deles, evitando-se, ademais, a transgressão mútua às esferas legiferantes. 

 

Caso contrário, isto é, se o legislador infraconstitucional pudesse alterar os conceitos 

utilizados pela Carta Magna teríamos o que LUÍS CESAR SOUZA DE QUEIROZ denomina 

de “um nada jurídico”, pois a lei poderia dispor como bem lhe aprouvesse. Lúcidas suas 

explanações nesse mister:130 

 

“Se fosse aceita a interpretação de que tais conceitos constitucionais não 

apresentam limites máximos, a exaustiva prescrição da competência 

ordinária discriminada, levada a termo pela Constituição, ficaria sem 

qualquer sentido, isto é, representaria um nada jurídico, pois o legislador 

infraconstitucional (complementar) teria a possibilidade de definir o fato 

‘renda e proventos de qualquer natureza’ como bem quisesse, podendo 

equipará-lo (confundi-lo), por exemplo, ao fato ‘grandes fortunas’, ou 
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mesmo igualá-lo ao fato ‘propriedade predial e territorial urbana’, ou ainda 

ao fato ‘receita’ (referido como situação que pode ser constituída em critério 

material do antecedente e do conseqüente de contribuição social – art. 195, I, 

alínea b – CRFB, com a redação da EC n 20/98), sendo certo que os demais 

conceitos, de igual modo, poderiam ser livremente definidos pelo legislador 

infraconstitucional, já que não estariam definidos pela Constituição.”   

 

Além disso, como bem observa a nota de Misabel Abreu Machado Derzi na obra de 

ALIOMAR BALEEIRO (Direito Tributário Brasileiro), permitir ao legislador 

infraconstitucional ou ao intérprete alterar o sentido e o alcance dos institutos e conceitos 

consagrados pela Constituição, conduziria num novo pacto federativo e, por conseqüência, 

nova distribuição de competências, sem a devida autorização constitucional.131 

 

Por essa imposição do sistema constitucional tributário é que o Código Tributário 

Nacional expôs expressamente em seu artigo 110 a impossibilidade de o legislador infra-

constitucional alterar o significado de palavras empregadas pela Constituição. Reza o 

mencionado dispositivo:  

 

“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 

                                                       
130 QUEIROZ, Luis Cesar de. Imposto sobre a renda: requisitos para uma tributação constitucional. Rio de 
Janeiro, Forense, 2003, p.207-208 – destaques no original) 
131 “Permitir ao intérprete ou ao legislador ordinário interessado (que legisla em causa própria) que alterasse o 
sentido e alcance desses institutos e conceitos constitucionalmente empregados, seria permitir que firmasse, sem 
licença da Constituição novo pacto federativo, nova discriminação de competência. Sendo assim, o art. 110 do 
CTN determina a cristalização da denotação e da conotação jurídicas daqueles institutos, conceitos e formas, 
vedando-se ao legislador tributário a alteração de sentido que é própria do Direito Privado.” (Aliomar Baleeiro. 
Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi, p. 690.) 
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dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Direito Federal ou dos Municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias.” 

 

O dispositivo acima transcrito, de fato, corresponde a imperativo lógico, que se teria 

que acatar como válido, ainda que não fosse textualmente expresso, em face da supremacia do 

texto constitucional. A Constituição, ao outorgar competências tributárias, impõe em 

contrapartida respeito ao esboço do fato tributável que está insculpido em seu texto, de modo 

que, se é necessário, para a cobrança de imposto, a definição em lei de todos os elementos da 

regra-matriz (material, espacial, territorial, pessoal e quantitativo), toda essa legislação infra-

constitucional deve cingir-se à estrutura material prevista na Constituição.  

 

É unânime e pacífico entendimento de toda a doutrina e da esmagadora maioria da 

jurisprudência. Como exemplo desse entendimento pode-se transcrever os ensinamentos de 

ROQUE ANTONIO CARRAZZA132: 

 

“O legislador ordinário não é totalmente livre para instituir os tributos da 

competência de sua pessoa política (o imposto de renda, o imposto sobre 

serviços de qualquer natureza, o imposto sobre operações mercantis, o 

imposto sobre a importação, o imposto sobre operações de créditos, a taxa de 

serviço, a contribuição de melhoria, a taxa de polícia etc.). É que, na própria 

Constituição, há um conceito, ainda que implícito, de renda, de serviço de 

qualquer natureza, de operação mercantil, de importação, de operação de 

crédito, de serviço público, de obra pública, de ato de polícia etc., que ele é 

obrigado a considerar, enquanto cria in abstracto, tributos.”  

 

                   
132 Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário. p. 352 
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É nesse sentido que caminha PAULO DE BARROS CARVALHO:133 

 

“A inalterabilidade dos institutos de direito privado empregados na 

demarcação da competência tributária é, pois, imposição lógica da hierarquia 

do nosso sistema jurídico. Mesmo assim, naquela dimensão que alguns 

chamam, impropriamente, de didática do Código Tributário Nacional, ficou 

esclarecida e reforçada a impossibilidade cabal de expedientes dessa 

natureza.” 

 

HUGO DE BRITO MACHADO134, ao comentar o artigo 110 do Código Tributário 

Nacional, ensina sobre a impossibilidade do legislador ordinário alterar o alcance de 

categorias jurídicas referidas pelo texto constitucional: 

 

“Se um conceito jurídico, seja legal ou doutrinário, é utilizado pela 

Constituição, não poderá ser alterado pelo legislador ordinário, nem muito 

menos pelo intérprete. O art. 110 do CTN determina que “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.” Não pode a lei, vale repetir, nem muito menos o 

intérprete. A razão é simples. Se a Constituição referiu-se a um instituto, 

conceito ou forma de direito privado para definir ou limitar competências 

tributárias, obviamente esse elemento não pode ser alterado pela lei. Se a 

constituição fala de mercadoria ao definir a competência dos Estados para 

                   
133 CARVALHO, Paulo de Barros. Marketing de incentivo: uma visão legal/Elidie P. Bifano [et. al.]. Barueri: 
Manole, 2008, p. 49. 
134 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário 19ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 94-95. 
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instituir e cobrar o ICMS, o conceito de mercadoria há de ser o existente no 

Direito Comercial. Admitir que o legislador pudesse modificá-lo seria 

permitir ao legislador alterar a própria Constituição Federal, modificando as 

competências tributárias ali definidas. 

Não se há de exigir que a Constituição tenha estabelecido a definição, o 

conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas, para que estes sejam 

inalteráveis pelo legislador. Basta que tenha utilizado um instituto, um 

conceito ou uma forma de direito privado, para limitar a atividade 

adaptadora do legislador. Se a Constituição estabelecesse um conceito, 

evidentemente este seria inalterável, pelo legislador, independentemente da 

regra do CTN.  

 

Aliás, o art. 110 do Código Tributário Nacional tem na verdade um sentido 

apenas didático, meramente explicitante. Ainda que não existisse, teria de ser 

como nele está determinado. 

 

Admitir que a lei ordinária redefina conceitos utilizados por qualquer norma 

da Constituição é admitir que a lei modifique a Constituição. É certo que a 

lei pode, e deve, reduzir a vaguidade das normas da constituição, mas, em 

face da supremacia constitucional, não pode modificar o significado destas.” 

 

Ainda no mesmo sentido ensina PAULO DE BARROS CARVALHO135: 

 

“Demais, a liberdade de que desfruta o legislador tributário para disciplinar 

os efeitos jurídicos inerentes aos tributos encontra um obstáculo poderoso e 

definitivo. É-lhe vedada a possibilidade de alterar a definição, o conteúdo e o 

                   
135 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário. p. 105  
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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 imperativo não vem, logicamente, do preceito exarado no artigo 110. É 

uma imposição lógica da hierarquia de nosso sistema jurídico. O Empenho 

do constituinte cairia em solo estéril se a lei infra-constitucional pudesse 

ampliar, modificar ou restringir os conceitos utilizados naqueles diplomas 

para desenhar as faixas de competências oferecidas às pessoas políticas. A 

rígida discriminação de campos materiais para o exercício da atividade 

legislativa dos entes tributantes, tendo estatura constitucional, por si só já 

determina essa inalterabilidade. Em todo caso, não deixa de ser oportuna a 

lembrança que o art. 110 aviva.” 

 

A jurisprudência, por sua vez, é largamente predominante no sentido de acatar os 

ensinamentos acima transcritos. Exemplo disso é a jurisprudência pacificada pelo Supremo 

Tribunal Federal de que é inconstitucional a contribuição previdenciária estabelecida na Lei nº 

7.787/89. 

 

A citada lei pretendia instituir tributo a ser cobrado dos empregadores, na forma do 

artigo 195, I da CF. Este dispositivo constitucional outorgou competência tributária para se 

instituir contribuição para o financiamento da seguridade social sobre a “folha de salários” 

dos empregadores, ou seja, a soma mensal do total de salários pagos por esses sujeitos. O 
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legislador, no entanto, ao instituir o tributo em tela definiu como sua base de cálculo136, não 

apenas o montante total mensalmente pago a trabalhadores segurados empregados, mas 

também os valores pagos a trabalhadores autônomos e administradores. 

 

Essa equiparação indevida de honorários de autônomo e de pró-labore a salário, 

evidentemente ampliou a base de cálculo do tributo, infirmando, assim, o critério material 

previamente autorizado pela Carta Magna.  

 

Instado, o Poder Judiciário, proferiu uma torrente de provimentos jurisdicionais, na 

sua maioria favoráveis aos sujeitos passivos. Esse posicionamento majoritário até então foi 

confirmado no Supremo Tribunal Federal. Vide, por exemplo, o acórdão proferido pelo 

plenário da Corte, no Recurso Extraordinário nº 166.772 – RS, relatado pelo Ministro 

MARCO AURÉLIO, publicado no DJU de 16/12/94, pág. 34.896, seguido por dezenas de 

outras decisões idênticas, e de cuja ementa se transcreve o trecho a seguir: 

 

“INTERPRETAÇÃO – CARGA CONSTRUTIVA – EXTENSÃO. Se é 

certo que toda interpretação traz em si carga construtiva, não menos correta 

exsurge a vinculação à ordem jurídico-constitucional. O fenômeno ocorre a 

partir das normas em vigor, variando de acordo com a formação profissional 

e humanística do intérprete. 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 

Antônio Bandeira de Mello – em parecer inédito. Sendo o Direito uma 

ciência, o meio justifica o fim, mas não este aquele. 

                   
136 Critério esse que confirma, infirma ou afirma o critério material da hipótese de incidência. (Paulo de Barros 
Carvalho. Curso de Direito Tributário, p. 327). 
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CONSTITUIÇÃO – ALCANCE POLÍTICO – SENTIDO DOS 

VOCÁBULOS – INTEPRETAÇÃO. O conteúdo político de uma 

Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular das 

palavras, muito menos ao técnico, considerados institutos consagrados pelo 

Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo 

os institutos, as expressões e os vocábulos que a revelam conceito 

estabelecido com a passagem do tempo, quer por força de estudos 

acadêmicos, quer, no caso do Direito, pela atuação dos Pretórios. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – TOMADOR DE SERVIÇOS – 

PAGAMENTOS A ADMINISTRADORES E AUTÔNOMOS – 

REGÊNCIA. A relação jurídica mantida com administradores e autônomos 

não resulta de contrato de trabalho, e portanto, de ajuste formalizado à luz da 

Consolidação das Leis do Trabalho. Daí a impossibilidade de se dizer que o 

tomador dos serviços qualifica-se como empregador e que a satisfação do 

que devido via folha de salário. Afastado o enquadramento do inciso I do 

artigo 195 da Constituição Federal, exsurge a desvalia constitucional da 

norma ordinária disciplinadora da matéria.” 

 

Destaca-se o voto proferido pelo Ministro Relator que sustenta a importância do 

sentido das palavras empregadas pela Constituição: 

 

“(...) De início, lanço a crença na premissa de que o conteúdo político de 

uma Constituição não pode levar quer ao desprezo do sentido vernacular das 

palavras utilizadas pelo legislador constituinte, quer ao técnico, considerados 

institutos consagrados pelo Direito.”137 

 

                   
137 Recurso Extraordinário 166.772-9/RS, p. 715. 
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E mais recente o Plenário do Pretório Excelso, em questão análoga, nos autos dos 

recursos extraordinários n°s 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084 manifestou-se sobre a 

inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3° da Lei n.9.718/98138 que, antes de ser revogado pela 

Lei n. 11.941/09, previa que o conceito de “faturamento” para fins de incidência do Programa 

de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, deveria ser entendido como receita bruta da pessoa jurídica, ou seja, nos termos da 

lei, como sendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

 

Destacamos trecho do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio, relator do recurso 

extraordinário n° 390.840, que destacando a jurisprudência daquela Corte Suprema no sentido 

de acatar que os conceitos utilizados pela Constituição não podem alterados, inclusive 

também por expressa dicção do já citado artigo 110 do Código Tributário Nacional, 

asseverou: “No caso, teve-se presente não só a Lei Fundamental como também o artigo 110 

do Código Tributário Nacional, consoante o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o 

conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado, utilizados expressa 

ou implicitamente pela Constituição Federal.” 

 

Sob outro prisma KARL ENGISCH139 leciona: “O Direito <<fala a sua própria 

língua>>. Por isso, o que importa sempre é o <<sentido técnico-jurídico>>, o qual possui 

contornos mais rigorosos que o conceito da linguagem corrente.” 

 

                   
138 Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, 
serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por 
esta Lei.  
Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.  
§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo 
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 
2009) 
139 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico, 10ª ed., Tradução de J. Baptista Machado: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2008. p.139. 
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Tem-se que a Constituição deve ser observada não apenas em decorrência do disposto 

no artigo 110 do Código Tributário Nacional. Antes disso, deve-se observar a hierarquia 

existente no sistema jurídico brasileiro. O artigo 110 do Código Tributário Nacional apenas 

reafirma a obrigação de respeitar os institutos, conceitos e formas de Direito Privado contidos 

na Constituição, vedando assim a alteração de sentido por parte do legislador tributário. A 

observação da Constituição nada mais é do que o próprio respeito ao princípio republicano e 

ao pacto federativo. 

 

Assim sendo, tem-se a existência de uma dever de se observar a definição, o conteúdo 

e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela Carta Maior. 

Dever este que garante a segurança que deve nortear as relações jurídicas, principalmente 

quando uma parte desta relação é o Estado, o qual possui o poder para editar normas e 

fiscalizar o cumprimento delas. 

 

Observa-se, pois, a impossibilidade de se alterar qualquer conceito estabelecido no 

texto constitucional, legislação complementar e até mesmo aqueles que já há tempos estão 

cristalizados no direito privado. 

 

É nessa sintonia que devemos perquirir o ICMS incidente na importação de bens e 

mercadorias, com vistas a buscar no texto constitucional o alcance dos vocábulos 

empregados, construindo, dessa maneira, a “norma de competência tributária”140, para, ato 

seguinte, enfrentarmos as casuísticas decorrentes da identificação do sujeito ativo. 

 

                   
140 “A locução ‘norma de competência tributária’ pode ser entendida como o signo, formado com base nos texto 
de direito positivo, a partir do qual se constrói um juízo condicional que contempla em sua hipótese as condições 
formais de criação de uma norma e, no seu conseqüente, os limites materiais da competência tributária.” (Tácio 
Lacerda Gama. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 218.) 
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7. A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO 

DE BENS E MERCADORIAS E A ANÁLISE DOS VOCÁBULOS EMPREGADOS 

PELA CFRB 

 

7.1. Breve histórico do ICM incidente na importação antes da Constituição de 1988. 

 

 

Sob a égide a Constituição de 1967, o então Imposto sobre Circulação de Mercadoria 

estava previsto no artigo 24, inciso II, segundo o qual competia aos Estados e Distrito Federal 

instituir o imposto sobre “operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por 

produtores, industriais e comerciantes”, nada dispondo acerca da sua incidência na importação 

de mercadorias. 

 

O Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, previa, por seu turno, a sua 

incidência (inciso II, do artigo 1º) na “entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou 

produtor, de mercadoria importada do exterior pelo titular do estabelecimento”. A 

Constituição de 1967 foi profundamente alterada pela Emenda Constitucional nº 01, de 17 de 

outubro de 1969, que em relação ao ICM continuou não prevendo, em sede constitucional, a 

situação relativa à importação de mercadorias. 

 

Na órbita constitucional, a previsão textual do ICM incidente na importação de 

mercadorias só foi possível com a Emenda Constitucional nº 23, de 1º de dezembro de 1983, a 

qual inseriu o § 11 ao artigo 23 da Carta então vigente, com a seguinte redação: 
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“§ 11 - O imposto a que se refere o item II incidirá, 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. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 23, de 1983)” 

 

Discutia-se, antes mesmo da citada emenda, se o Decreto-Lei nº 406/68, em relação ao 

ICM incidente na importação, guardava compatibilidade com a Carta vigente à época. 

 

Expoente da inconstitucionalidade da norma ordinária (lato sensu), GERALDO 

ATALIBA, em parecer que abordava a questão da incidência do ICM sobre a importação de 

bens de capital para uso do importador afirmou que:141 

 

“Nem a operação mercantil pode ser alcançada pela lei brasileira, nem o seu 

objeto entra no território nacional com a qualificação jurídica de mercadoria. 

Daí a irremediável e irremissível impossibilidade constitucional de 

tributação. 

Ainda, entretanto, que se pudesse admitir a infração ao princípio 

peremptório que veda a extraterritorialidade da tributação, não se poderia a 

entrada de bens de capital ser tributada, dado que a outorga constitucional se 

limita a consentir a tributação de ‘mercadorias’, entidades que não se 

confundem com bens de capital.” 

 

Como se depura, para o citado autor a previsão do ICM na importação de bens de 

capital não se coadunava com a Constituição de 1967, uma vez que a “operação”142, núcleo 

                   
141 ATALIBA, Geraldo. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista Forense, 
vol. 250. São Paulo, Forense, 1975, p. 118.  
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material do imposto ocorria fora do território dos Estados, e, por conta disso, a legislação não 

poderia eleger, seja a saída ou a entrada, como aspecto temporal de ocorrência do fato 

gerador.143 

 

Além disso, na visão do conceituado autor, os bens de capital não se subsumiam ao 

conceito jurídico de mercadoria. 

 

Em sentido oposto ao suso mencionado, estava JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, 

para quem o argumento da extraterritorialidade brasileira era “um falso problema”, na medida 

em que a “‘execução’ de um contrato de compra e venda de mercadoria estrangeira, na 

importação feita por contribuinte do ICM, dá-se no território nacional, ao menos 

parcialmente, posto que para aqui é destinada e, no território nacional, ´entra` a 

mercadoria”.144  

 

Para o autor o comando constitucional estava plenamente atendido pelo Decreto-Lei nº 

406/68, pois ocorre uma operação de compra e venda, sendo que a tradição da mercadoria, 

isto é, a conclusão da operação e da circulação, se dá no País, segundo as suas palavras, “com 

a colocação da mercadoria na posse do destinatário após a satisfação das exigências 

formuladas pelas repartições alfandegárias, liberada assim como a mercadoria que dará 

‘entrada’ posteriormente no estabelecimento do importador”.145 

 

                                                       
142 “Só esta consideração já mostra que a ênfase está nas ‘operações’; o cerne, o núcleo, o fulcro do dispositivo 
está nesse termo (Geraldo Ataliba. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250, p. 115) 
143 “Fica aí irrefragável a demonstração de que se a operação não for realizada no território do Estado, não pode 
incidir o ICM, ainda que a ‘entrada’ ou a ‘saída’ nele se dêem.” (Geraldo Ataliba. ICM Sobre a Importação de 
Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista Forense, vol. 250, p. 119) 
144 BORGES, José Souto Maior. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250. São Paulo, Forense, 1975, p. 128. 
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Outrossim, em relação aos bens de capital, sustentou o autor que, no caso analisado, 

eles configuravam-se como mercadorias, pois sua incorporação ao ativo fixo da empresa 

ocorria em momento posterior à sua entrada no estabelecimento. Constitucional, também 

nesse quesito, o Decreto-Lei nº 406/68. 

 

Nessa toada seguiu ALCIDES JORGE COSTA que, em parecer publicado no mesmo 

periódico afirmou:146 

 

“5/3 – Sem embargo do respeito que nos merecem as opiniões do Prof. RUY 

BARBOSA NOGUEIRA, esta parece-nos inaceitável. Normalmente, as 

mercadorias importadas são compradas. A importação de mercadorias sem 

pagamento é excepcional. Desta maneira, seja qual for o conceito de 

operação e de circulação que se adote, ainda que restritíssimo, ocorre 

transferência de propriedade e de posse. Há portanto, circulação; nega-lo 

equivaleria a afirmar que o comércio internacional não é um processo de 

circulação de bens (esta palavra é aqui intencionalmente empregada em 

lugar de mercadorias, não só porque o conceito de mercadoria será 

examinado mais adiante, como também para ressaltar a existência de 

circulação de bens, possam ou não ser estes ser considerados mercadorias). 

5/4 – Se existe circulação e se existem operações a ela relativas, nada há, na 

Constituição que impeça o legislador de adotar a entrada como fato de 

exteriorização do fato gerador. Nada há, na Constituição, que impeça o 

legislador de determinar que o contribuinte seja o destinatário e não o 

remetente da mercadoria.” 

                                                       
145 José Souto Maior Borges. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250, p. 128 
146 COSTA, Alcides Jorge. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250. São Paulo, Forense, 1975, p. 135. 
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Também não via problemas ALCIDES JORGE COSTA em relação à importação de 

bens de capital, pois estes, no seu entendimento, enquadravam-se, nessa situação de 

importação, ao conceito de mercadoria, assim esclarecendo:147 

 

“Uma cousa não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser mercadoria; se é 

mercadoria para o transmitente, porque ele a destinou a revenda, é 

mercadoria quando o destinatário a adquire. Ora, os chamados ‘bens de 

capital’ são mercadoria para o transmitente, no caso o exportador 

estrangeiro. Logo, não podem deixar de ser mercadoria para o destinatário, 

no momento em que ele os recebe. A qualidade de mercadoria, perdem-na os 

‘bens de capital’ só depois de entrados no estabelecimento, isto é, depois de 

ocorrido o fato gerador do ICM” 

 

O que se pode extrair dessas passagens, melhor dizendo, dos “debates” travados à 

época do Decreto-Lei nº 406/68 acerca da sua pertinência ou não com ordem jurídica em 

vigor à época, além das análises dos termos empregados pela Constituição no que tange ao 

ICM, é o fato de que a Carta Magna de 1988 incorporou o ICMS incidente na importação, 

com algumas modificações, é bem verdade, mas valendo-se de vocábulos nucleares como 

“operações”, “circulação”, “mercadorias”, “entrada”, deveras discutidos e aprofundados 

naquele momento histórico em que não havia sequer a previsão textual148 constitucional da 

norma de competência, como há hoje.  

 

                   
147 Alcides Jorge Costa. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista Forense, 
vol. 250, p. 137. 
148 Utilizamos aqui o termo “textual”, uma vez que, como demonstrado, apesar de não haver essa previsão em 
texto, posicionamentos surgiram no sentido de que a norma do ICM incidente na importação guardava relação de 
pertinência com a Constituição então vigente. 
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Mas, mais do que isso, a Constituição, a fim de extirpar a questão referente à 

extraterritorialidade, seguiu a linha que vinha sustentando os professores JOSÉ SOUTO 

MAIOR BORGES e ALCIDES JORGE COSTA, qual seja, a de que a operação tributada 

pode ser verificada no País, mediante a “circulação” do bem ou mercadoria e sua respectiva 

“entrada” em território nacional. 

 

Auspiciosa a observação de JULIO MARIA DE OLIVEIRA e VICTOR GOMES 

sobre esse ponto:149 

 

“O problema é que, justamente por se tratar de imposto sobre operações 

mercantis (reguladas pelo Direito Comercial), a capacidade contributiva 

(econômica) que o ICMS normalmente atinge é manifestada por aquele que 

aliena as mercadorias (bens móveis destinados à mercancia), que, no caso, 

da operação de importação, está no exterior, fora do alcance da lei brasileira. 

Assim, a solução encontrada foi deslocar o âmbito de atuação da norma 

tributária para atribuir ao importador dos bens (não necessariamente 

mercadorias, já que o imposto também atinge bens destinados ao ativo fixo) 

o dever jurídico de recolher o tributo.” 

 

Feitos esses importantes registros passaremos a averiguar o ICMS incidente na 

importação de bens e mercadorias adotado pela Constituição e sua posterior alteração pela 

Emenda Constitucional nº 33/2001 para, ato seguinte, ingressarmos nos conceitos jurídicos 

dos vocábulos por ela empregados. 
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7.2. A redação original do texto constitucional e as alterações provocadas pela 

Emenda Constitucional 33/2001 

 

 

 No caso do ICMS incidente na importação de bens e mercadorias do estrangeiro, 

dispunha a Constituição em sua redação original: 

 

“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 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;” 

 

 Extrai-se do dispositivo original que o ICMS atingia “mercadorias” importadas do 

exterior ou, ainda, “bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento”. Em 

                                                       
149 OLIVEIRA, Julio Maria de e GOMES, Victor. ICMS Devido na Importação – Fundap – Competência Ativa. 
Revista Dialética de Direito Tributário n° 35. São Paulo: Dialética, 1998, p. 99. 
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princípio, tudo o que não se enquadrava no conceito de mercadoria ou bem destinado a 

consumo ou ativo fixo de estabelecimento estaria fora do raio de alcance desse imposto. 

 

 Contudo, os Estados passaram a exigir o imposto também nas importações realizadas 

por pessoas físicas e por pessoas jurídicas prestadoras de serviço, as quais argüiam suas 

respectivas ilegitimidades, alegando basicamente que: 

 

i) nunca foram contribuintes do ICMS; 

ii) pessoa física ou pessoa jurídica prestadora de serviço não importam “mercadorias”, 

pois estas têm como destino a operação de compra e venda mercantil, com a finalidade 

de lucro; e 

iii) o vocábulo “estabelecimento” utilizado pela Constituição diria respeito a 

estabelecimento comercial ou industrial, esses sim contribuintes do ICMS. 

 

 O embate fisco versus contribuinte chegou às portas do Supremo Tribunal Federal 

que, em repetidas decisões150, deu ganho de causa às pessoas físicas e pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços, por sufragar a tese de que o ICMS incidente na importação exigiria a 

ocorrência de uma operação mercantil.  

 

 Assim se pronunciou o Ministro Maurício Corrêa, nos autos do recurso extraordinário 

185.789-7/SP, julgado pelo Pleno em 03/02/2000, ao abrir a divergência em relação ao voto 

do Ministro Relator Ilmar Galvão: 

 

                   
150 RE 191346, RE 202714, RE 196472, etc. 
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“Sr. Presidente, reportando-me ao RE 203.075, de que fui designado redator 

para o acórdão, julgado em 05.08.1998, em caso absolutamente similar ao 

presente, disse que 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. 

Não sendo comerciante e como tal não estabelecida, a pessoa física não 

pratica atos que envolvam circulação de mercadoria. 

No presente caso, cuida-se de importação feita por médicos, de aparelho de 

mamografia, não sendo eles contribuintes do ICMS. Por isso mesmo, a 

taxação não pode ser imposto à semelhança do precedente indicado. É o que 

resulta do comando do artigo 155, I, b c/c o § 2°, IX, a, da Constituição 

Federal.” 

 

 A posição do Pretório Excelso cristalizou-se na Súmula 660, segundo a qual: “Não 

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

imposto”. 

 

 Os Estados, por seu turno, consolidado o entendimento pelo Poder Judiciário, 

movimentaram-se politicamente no sentido de promover a alteração da alínea “a” do inciso IX 

do § 2° do artigo 155 da Carta Magna. Eis que foi aprovada a Emenda Constitucional n° 33, 

de 11 de dezembro de 2001 que, dentre outras alterações promovidas no texto constitucional, 

deu-lhe a seguinte redação: 

 

“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 
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estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)” 

 

Nota-se que a nova redação procurou ultrapassar as barreiras impostas nas decisões 

emanadas da Suprema Corte, na medida em que adicionou o vocábulo “bem”, de forma 

genérica, trocando a expressão “bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento” 

para “qualquer que seja a sua finalidade”. Além disso, incluiu a pessoa física e a pessoa 

jurídica, mesmo não contribuinte habitual do imposto, no rol dos sujeitos passivos. 

 

Não obstante as alterações efetuadas pela Emenda Constitucional n° 33/2001, o 

mesmo embate voltou ao Pretório Excelso, que reconheceu o tema como de repercussão 

geral151, conforme previsão da lei processual civil, nos autos do recurso extraordinário n° 

594.996-6/RS, o qual se encontra pendente de julgamento. A ementa do acórdão que declarou 

a repercussão geral fala por si só:152 

 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ICMS. EC 33/2001. 

                   
151 “Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise 
da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado 
o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
§ 1o  Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-
los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. (Incluído 
pela Lei nº 11.418, de 2006). 
§ 2o  Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não 
admitidos. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
§ 3o  Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, 
Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. (Incluído 
pela Lei nº 11.418, de 2006). 
§ 4o  Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento 
Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. (Incluído pela Lei nº 
11.418, de 2006). 
§ 5o  O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas 
e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.” 
 
152 Acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico nº 148 em 07/08/2009 
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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, § 2°, IX, alínea ‘a’, da Constituição do 

Brasil.” 

 

Além do recurso acima, reconheceu-se também a repercussão geral nos autos do 

recurso extraordinário nº 439.796, no qual foram proferidos votos pelos Ministros Joaquim 

Barbosa e Dias Toffoli. O primeiro seguiu no sentido de que a Emenda Constitucional nº 

33/2001 teria superados os limites encontrados pelo Pretório Excelso quando da edição da 

Súmula 660,153 sendo, portanto, constitucional. 

 

Nesse sentido também o voto do Ministro Dias Toffoli, porém com a ressalva de que 

somente após a edição da Lei Complementar nº 114/02 é que teriam sido definidos os 

aspectos da hipótese de incidência do ICMS a recair sobre a importação. Assim “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.”154 

 

Em que pese as alterações promovidas na Constituição estar sob o crivo do Supremo 

Tribunal Federal ressaltamos que, para nossa análise, estamos considerando o ordenamento 

jurídico vigente, isto é, o disposto no artigo 155, § 2º, inciso IX, “a”, com as alterações 

provocadas pela Emenda Constitucional nº 33/2001. 

                   
153 Informativo STF nº 569, de 23 a 27 de novembro de 2009. 
154 Informativo STF nº 613, de 13 a 17 de dezembro de 2010. 
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 Exposta a previsão constitucional, impõe-se a tarefa de verificar o conteúdo dos 

vocábulos empregados na norma de competência desse imposto. 

 

7.3. A análise dos vocábulos utilizados pela Constituição 

 

7.3.1. O vocábulo “operações” 

 

 GERALDO ATALIBA e CLEBER GIARDINO155 criticaram veementemente a 

doutrina e a jurisprudência que consideraram, durante anos, que o núcleo do ICMS era a 

“saída” de mercadorias. Afirmavam que o desprezo pela interpretação tomada a partir da 

Constituição, fixando-se premissas a partir da lei ordinária e o apego a critérios econômicos 

financeiros produziu esse “monstruoso despropósito”. 

 

 Segundo os juristas a “saída” nada mais seria do que o momento (aspecto temporal) 

que a hipótese de incidência reputa como ocorrido, concretizado o fato jurídico tributário, 

sendo que o verdadeiro núcleo desse tributo estaria no vocábulo “operações”.  

 

 Pela mera leitura do dispositivo constitucional supra, verifica-se que o imposto de 

competência estadual incide sobre “operações”. Substantivo este que em seguida vem 

qualificado pelos adjetivos “circulação de mercadorias e prestação de serviços”. E, para a 

importação, repete o dispositivo magno o vocábulo “operações”, ainda que iniciadas no 

exterior. 

 

                   
155 ATALIBA, Geraldo e GIARDINO, Cleber. Núcleo da Definição Constitucional do ICM. Revista de Direito 
Tributário no. 25-26, p. 101-119. 
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A dicção do legislador constituinte no tocante à importação foi alvo de críticas por 

parte de ROQUE ANTONIO CARRAZZA156, uma vez que, a seu ver, a operação ocorreu no 

exterior. Haveria uma atecnicidade na redação do inciso II, do artigo 155 da Carta da 

República. 

 

 Referido vocábulo não é unívoco, encerrando plurisignificados. Contudo, para a 

Ciência do Direito só interessa o conteúdo jurídico do termo, não lhe cabendo buscar outros 

que não este, como por exemplo, o econômico, o financeiro. GERALDO ATALIBA combatia 

fervorosamente a busca por critérios que não fossem jurídicos na análise de institutos do 

ordenamento, chegando a afirmar: “É despropositado, anticientífico e absurdo o jurista 

recorrer a qualquer critério não jurídico, pré-jurídico ou metajurídico, para estabelecer uma 

classificação jurídica dos institutos que estuda.” 157 

 

 Nesse mister, o vocábulo “operações”, no seu sentido jurídico, refere-se a negócios 

jurídicos. Na interpretação de MARIA HELENA DINIZ o negócio jurídico “origina-se de ato 

volitivo, que colima a realização de um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, 

direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.” 158 

 

 Desse conceito pode-se extrair que se de um lado cria “direito subjetivo”, mas por 

outro impõe “obrigações jurídicas”, fica evidente que não existe a figura do negócio jurídico 

consigo mesmo. Além disso, se estes direitos e obrigações são criados com base em norma 

jurídica, isto significa que somente atos relevantes para o Direito, ou seja, atos jurídicos, 

configuram negócio jurídico. 

 

                   
156 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 59 
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Pontifica JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO: “‘Operações’ configuram o 

verdadeiro sentido do fato juridicizado, a prática de ato jurídico como a transmissão de um 

direito (posse ou propriedade).”159 

 

MARCELO SALOMÃO VIANA, analisando o conceito jurídico do termo 

“operações”, ainda sob a égide da Constituição Federal de 1967, esclarece: “Operação, em 

termos de Direito, significa negócio jurídico, ou seja, uma manifestação de vontades que cria, 

modifica ou extingue direitos.”160 

 

 Importante observar que a matriz constitucional prescreve que não é toda operação, ou 

ainda, negócio jurídico, que pode ser passível de tributação pelo ICMS, mas tão somente 

aquela ou aquele que importe em “circulação de mercadorias”, tais como, por exemplo, 

compra e venda, dação em pagamento, permuta etc. 

 

 Esses dois qualificadores do substantivo “operações” determinam a sua respectiva 

abrangência tida como relevante para a Constituição Federal. Nesse diapasão o voto do 

Ministro MARCO AURÉLIO no Recurso Extraordinário n. 158.834-9 SP, publicado no DOU 

de 05/09/2003, página 32: 

 

“A saída apenas física de um certo bem não é molde a motivar a cobrança do 

imposto de circulação de mercadorias. Requer-se, como consta do próprio 

texto constitucional, a existência de uma operação que faça circular algo 

passível de ser definido como mercadoria (...)” 

                                                       
157 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária 6ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 128 
158 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro 1º. Vol., 12ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 279 
159 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. 9ª Ed. São Paulo: Dialética, 2006, p. 11 
160 SALOMÃO, Marcelo Viana. ICMS na importação. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 31 (destaques  no 
original). 
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No caso do ICMS incidente na importação de bens ou mercadorias, há, por exemplo, a 

respectiva aquisição desses junto ao vendedor estrangeiro, o qual se obriga a entregá-los, 

mediante o pagamento, pelo adquirente brasileiro, do preço avençado. Mas esse contrato de 

compra e venda, pela lei brasileira, não é suficiente para a transferência da titularidade da 

coisa, a qual depende da tradição, ou seja, da entrega ao comprador da coisa vendida. 

 

Relembramos os ensinamentos de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES segundo o qual 

“no comércio exterior, as prestações contratuais se desdobram no território do Estado de 

origem e no território do Estado de destino”.161 

 

 Devemos entrar, portanto, na seara da “circulação”, cabendo-nos agora perquirir o seu 

conceito jurídico e como ela se dá no caso do ICMS incidente na importação. 

 

7.3.2. O vocábulo “circulação” 

 

 Voltando à previsão constitucional expressa no caput artigo 155, podemos verificar 

que o imposto incide sobre operações (negócios jurídicos) que resultem numa “circulação”. 

Ou seja, esta é efeito, é causa da realização do negócio jurídico. 

 

 Há autores de peso que consideram o termo “circulação” como um fato econômico, no 

sentido de remessa de mercadoria para consumo. Um deles é ALCIDES JORGE COSTA, ao 

concluir o seguinte: “Em suma, circulação é o encaminhamento da mercadoria em direção ao 

consumo, inclusive o chamado auto-consumo; este encaminhamento faz-se através de 

operações que tanto podem ocasionar transferência de propriedade ou de posse da mercadoria, 
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como não. Neste encaminhamento, é relevante qualquer operação de que resulte acréscimo de 

valor da mercadoria.” 162 

 

 Contudo, não obstante os ensinamentos do festejado jurista, temos que nos manter 

fiéis à premissa aqui traçada no sentido de que interessa-nos desvendar o conteúdo jurídico da 

expressão. 

 

 Circulação para efeitos de direito tem por conceito a mudança de titularidade. Se a 

mercadoria muda de titular há circulação para efeitos de direito. Ensina-nos GERALDO 

ATALIBA e CLEBER GIARDINO163 que: “Convenciona-se designar por titularidade de uma 

mercadoria à circunstância de alguém deter poderes jurídicos de disposição sobre a mesma, 

sendo ou não o seu proprietário (disponibilidade jurídica).” 

 

 Asseveram ainda os autores o seguinte: “a mera transferência de posse – a título 

negocial – produz ‘circulação’, quando implique transferir poderes jurídicos típicos do 

domínio, conferindo ao transmitido disponibilidade jurídica sobre a mercadoria.” 

 

 A circulação constitucional, portanto, é aquela que sob o pálio do ordenamento 

jurídico se dá com a mudança da titularidade da mercadoria ou bem, em que o transmissor 

transfere para o transmitido poderes de disposição sobre a coisa. 

 

                                                       
161 José Souto Maior Borges. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250, p. 128 
162 COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na Lei Complementar. São Paulo. Resenha Tributária, 1979, 
p. 88. 
163 Geraldo Ataliba e Cleber Giardino. Núcleo da Definição Constitucional do ICM. Revista de Direito 
Tributário no. 25-26 p. 111 
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Essa posição já adotava o Supremo Tribunal Federal sob a égide da Constituição de 

1967, alterada pela Emenda Constitucional 1/69, ao entender que não havia a incidência do 

ICM na saída de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.164 

 

Indo além, PAULO DE BARROS CARVALHO assinala que “a mutação patrimonial 

há de operar-se sob o pálio de um título jurídico, equivale a dizer, à sombra de um contrato 

comercial, nominado ou inominado”.165 

 

A circulação, portanto, sob o ponto de vista do ordenamento pressupõe a existência de 

um negócio jurídico, pois caso contrário admitir-se-ia que o direito positivo estaria 

manipulando com o ilícito, o que não é crível, na medida em que “aceitaria” a mutação 

patrimonial de um sujeito para o outro sem o correspondente título jurídico. 

 

Para fins de ICMS incidente na importação de bens ou mercadorias há se concretizar a 

“circulação”, isto é, a transferência de poderes de disposição, de domínio por parte do 

exportador estrangeiro ao adquirente residente no País. 

 

A Constituição, na órbita do ICMS incidente na importação de bens ou mercadorias, 

tomou a “circulação” como “elemento de conexão”166 para possibilitar a sua incidência sobre 

a operação cuja “execução”, relembrando os dizeres de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES167, 

                   
164 Súmula 573: “Não constituiu fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de 
máquinas, utensílios e implementos a título de comodato” (Aprovada na Sessão Plenária de 15/12/1976, 
publicada no Diário da Justiça de 03/01/1977, p. 4) 
165 CARVALHO,Paulo de Barros. Hipótese de Incidência e Base de Cálculo do ICM. Caderno de Pesquisas 
Tributárias n. 3, Resenha Tributária, 1978, p. 333. 
166 “O elemento de conexão é o elemento da previsão normativa que, determinando a ‘localização’ de uma 
situação da vida num certo ordenamento tributário, tem como efeito típico determinar o âmbito de aplicação das 
leis desse ordenamento a essa mesma situação. (XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: 
tributação das operações internacionais, 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 218) 
167 José Souto Maior Borges. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250, p. 128 
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ocorre em território nacional, ainda que parcialmente, pois aqui o destino físico e jurídico dos 

bens. 

 

ALBERTO XAVIER esclarece que os “elementos de conexão” distinguem-se em 

“subjetivos” e “objetivos”. Os primeiros dizem respeito às pessoas, valendo-se de critérios, 

como explica o autor, tais como residência ou nacionalidade. Já os segundos têm a ver com a 

situação de coisas ou fatos, tais como “a fonte de produção ou pagamento da renda, o lugar do 

exercício da atividade, o lugar da situação dos bens, o lugar do estabelecimento permanente, o 

lugar da celebração de um contrato.”168 

 

Na hipótese, como a circulação faz com que o bem ou mercadoria estrangeira seja 

destinada ao País (física e juridicamente), adotou a Carta Republicana, no nosso entender, um 

elemento de conexão objetivo, qual seja, o lugar da situação do bem, ou em outras palavras, o 

seu destino. 

 

A Constituição exige, para fins de incidência do ICMS na importação, que haja um 

negócio jurídico entre o exportador, localizado no estrangeiro, e o adquirente brasileiro, o 

qual implique em transferência de titularidade do bem ou mercadoria a esse último. 

 

Julgando um caso de leasing internacional o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que ausente a “circulação”, isto é, a transferência de titularidade, de domínio, não há 

que se falar em ICMS incidente na importação. Destaque para o voto do ex-Ministro Eros 

Grau, relator do recurso extraordinário nº 461.968/SP:169 

 

                   
168 Alberto Xavier. Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, p.218 
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“2. Por mais estranho que possa parecer, aqui é a normalidade que aparenta 

ser 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 transferido 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. 

3. Ora, essa circunstância importa em que não se verifique, no caso, 

circulação de mercadoria, pressuposto da incidência do tributo de que se 

cuida. 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’”. 

 

Para a Corte Suprema, portanto, a Constituição Federal determina que para haver a 

incidência do ICMS na importação deve haver a “circulação”. Circulação essa que no nosso 

entendimento deve ser precedida de uma operação (negócio jurídico), a qual resulte na 

transferência de domínio, dos poderes de disposição não sobre direitos, mas sobre coisas, 

especificamente bens ou mercadorias ao adquirente residente no País, cujos conceitos também 

merecem atenção.  

 

 

 

 

 

                                                       
169 Publicado no Diário da Justiça em 24/08/2007. 
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7.3.3. Os vocábulos “mercadorias” e “bem” 

 

 Para PAULO DE BARROS CARVALHO170 o vocábulo mercadoria toma o seguinte 

significado: “De proporção unívoca, não se presta o vocábulo para designar, nas províncias do 

Direito, senão a coisa móvel, corpórea, que está no comércio, equivale a dizer, entre os bens 

suscetíveis de serem negociados. Dentro desse conceito, porém, admite pequenas variações 

semânticas, podendo significar coisas fungíveis e infungíveis. Assim, tanto é mercadoria a 

obra de arte, exposta à venda numa galeria, como o alimento a até mesmo o dinheiro como 

que especula a instituição financeira.” 

 

A destinação dada à coisa móvel é que lhe propicia o desígnio de mercadoria. JOSÉ 

XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA assevera:171 

 

“24. Coisa e mercadoria. Dissemos no nº 5, que as coisas móveis, 

consideradas como objeto da circulação comercial, tomam o nome específico 

de mercadorias. 

A mercadoria está, portanto, para a coisa, como a espécie para o gênero. 

Todas as mercadorias são necessariamente coisas; nem todas as coisas, 

porém, são mercadorias. Não há, como se vê, diferença de substância entre 

coisa e mercadoria; a diferença é de destinação. 

Tudo o que pode ser objeto de comércio, vendido ou locado, é mercadoria. 

Mercadoria é a coisa comercial por excelência, na frase de Vidari. Nesse 

sentido, fala-se de mercar, isto é, comprar e vender, especular, e de 

mercancia, significando mercadoria.” 

                   
170 Paulo de Barros Carvalho. Hipótese de Incidência e Base de Cálculo do ICM. Caderno de Pesquisas 
Tributárias n. 3, p. 331. 
171 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, atualizado por Ricardo 
Rodrigues Gama. Campinas: Russel, 2003, p. 35 
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 Voltando-se novamente para a intelecção do dispositivo constitucional, tem-se que o 

que importa para ele são as operações de natureza mercantil, empresarial, eis que a destinação 

dada à coisa é a de mercadoria, ou seja, de “bem móvel em comércio”, conforme registrou o 

Ministro Marco Aurélio em voto proferido no Recurso Extraordinário citado alhures. Vai 

além o citado Ministro: “Em síntese, a simples saída física de um bem que não está no 

comércio propriamente dito não encerra, necessariamente, os fatos jurídicos indispensáveis à 

imposição do tributo.” 

 

Reforçando esse entendimento, recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

julgando a ação direta de inconstitucionalidade nº 1648, bem como o recurso extraordinário nº 

588.149, decidiu que sobre a comercialização de salvados de sinistro, pelas seguradoras, não 

deveria incidir o ICMS. Dentre os argumentos debatidos, assentou o Ministro Cezar Peluso 

que “a sucata de veículos não é “mercadoria”, na acepção de bem fabricado ou adquirido para 

circula.”172 

 

ROQUE ANTONIO CARRAZZA dá-nos o entendimento central sobre o conceito de 

mercadoria e sua peculiaridade em relação ao gênero “bem móvel”: “Não é qualquer bem 

móvel que é mercadoria, mas tão-só aquele que se submete à mercancia. Podemos, pois, dizer 

que toda mercadoria é bem móvel, mas nem todo bem móvel é mercadoria. Só o bem móvel 

que se destina à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria.”173 

 

Oportuna a lição do mestre, pois voltando nossos olhares para o ICMS incidente na 

importação veremos esse não alberga apenas as “mercadorias”, mas também o signo “bem”, 

tal como lançado na alínea “a” do inciso IX, do § 2º do artigo 155 da Carta Magna. 

                   
172 Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
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Todavia, nem sempre foi assim. Retomando brevemente o histórico legislativo do 

ICMS incidente na importação verificamos que o Decreto-Lei nº 406/68 o ICMS gravava 

apenas a mercadoria importada, sendo que, em nível constitucional, apenas com a Emenda 

Constitucional nº 23/83 à Constituição de 1967 é que se previu não só a incidência sobre as 

“mercadorias”, mas também sobre bens destinados a consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento. 

 

Sob a égide da Constituição de 1988, em sua redação original, mantinha-se, 

basicamente, a previsão da Carta anterior. Contudo, com a Emenda Constitucional nº 33/2001, 

ampliou-se o leque ao consignar no dispositivo acima citado o vocábulo “bem”, utilizado 

como gênero de mercadoria. 

 

Melhor explicando, na órbita do ICMS incidente da importação, admite-se a sua 

incidência não somente sobre a espécie mercadorias, bens móveis com destinação comercial, 

mas também sobre “bem” (gênero), ou seja, bens móveis, independente da destinação que lhe 

é atribuída. 

 

 De posse dessas conceituações passaremos ao vocábulo “entrada”, para compreendê-lo 

no campo do imposto cujas investigações ora se debruçam. 

 

 

 

 

 

                                                       
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=172129. Acesso em: 24 fev. 2011. 
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7.3.4. O vocábulo “entrada” 

 

 

O vocábulo, que nesse momento buscamos sua compreensão em torno do ICMS 

incidente na importação de mercadorias ou bens, deve ser averiguado não de forma isolada, 

mas na estrutura constitucional do imposto. 

 

Essa advertência é extremamente válida, pois de longa data a dogmática jurídica, no 

que tange ao antigo ICM ou agora ao ICMS, insiste em esclarecer que o termo “entrada” ou 

seu verso “saída” não configuram o aspecto material do imposto, ou seja, o núcleo definidor 

do fato tributável, mas tão somente um momento que a norma escolheu para reputar como 

ocorrido esse fato. 

 

GERALDO ATALIBA enfatizava: “A entrada, na verdade, não é hipótese de 

incidência do ICM. É mero momento em que se aperfeiçoa no tempo a obrigação tributária, 

simples aspecto temporal da h.i. do tributo”.174 

 

A Constituição, ao atribuir competência para que os Estados e o Distrito Federal 

instituam o ICMS incidente na importação de bens e mercadorias, não autorizou a sua 

incidência sobre qualquer “entrada”, mas sim sobre aquela compreendida no processo de 

circulação, amparada por uma operação prévia. A entrada assim entendida é etapa do processo 

de circulação da mercadoria ou bem. Traduz-se em momento definido constitucionalmente no 

qual se reputa ocorrida a circulação da mercadoria ou bem. 

                                                       
173 Roque Antonio Carrazza. ICMS, p. 43 
174 Geraldo Ataliba. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista Forense, vol. 
250, p. 119. 
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Na medida em que a Constituição adota a circulação da mercadoria ou bens como 

elemento de conexão a possibilitar a incidência da legislação brasileira sobre a operação que 

se concretizou no exterior, a entrada, como não poderia ser diferente, revela o átimo em que 

se considera demonstrada a operação pactuada entre o exportador e o adquirente nacional e a 

respectiva circulação da mercadoria ou bem. 

 

O voto proferido pelo ex-Ministro Eros Grau, ao julgar o recurso extraordinário nº 

461.968, aqui já mencionado, revela o sentido em que o termo “entrada” foi empregado pela 

Constituição:175 

 

“8. No mínimo duas leituras poderiam ser feitas desse texto, a primeira delas 

conduzindo à equívoca suposição de que: 

 

qualquer entrada de bem ou mercadoria importadas do exterior por 

pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do 

imposto, qualquer que seja a sua finalidade sofrerá a incidência do 

ICMS. 

 

9. Da segunda leitura, adequada à compreensão do todo normativo que o 

artigo 155 e seu parágrafo integram --- vale dizer, mais do que mera leitura, 

interpretação do seu texto --- extrair-se-á a seguinte norma: 

 

qualquer entrada de bem ou mercadoria importadas do exterior --- 

desde que atinente a operação relativa à circulação desse mesmo bem 

ou mercadoria --- por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 

                   
175 Publicado no Diário da Justiça em 24/08/2007. 
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contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade 

sofrerá a incidência do ICMS. 

 

10. O imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão 

sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à 

circulação desses mesmos bens ou mercadorias. 

11. Digo-o em outros termos: o inciso IX, alínea a, do § 2º do artigo 155 da 

Constituição do Brasil não instituiu um imposto sobre a entrada de bem ou 

mercadoria importadas do exterior por pessoa física ou jurídica. 

12. O que faz é simplesmente estabelecer que, desde que atinente a operação 

relativa a sua circulação, a entrada de bem ou mercadoria importadas do 

exterior por pessoa física ou jurídica sofrerá a incidência do ICMS.” 

 

Nesse sentido já professava JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES quando da análise da 

constitucionalidade do Decreto-Lei nº 406/68, mas que se amolda perfeitamente aos dias 

atuais: “A entrada da mercadoria no estabelecimento do importador é aspecto caracterizador 

da preexistência de uma operação de transferência de propriedade do tributo, nem as normas 

gerais de direito tributário, em vigor, descaracterizam a tributação nessa hipótese.”176 

 

Indo mais além, considerando, pois, que a entrada é atinente à operação que implicou a 

circulação de mercadorias ou bens, essa, no nosso entendimento, só pode ser aquela levada a 

efeito no domicílio ou estabelecimento da pessoa física ou jurídica, respectivamente, 

destinatária do bem ou mercadoria. 

 

                   
176 José Souto Maior Borges. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250, p. 125. 
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Não haveria lógica, como pondera ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “que a 

incidência do tributo se dê no Estado onde se encontra a repartição aduaneira e o montante 

cobrado caiba ‘ao Estado onde estiver situado o estabelecimento do destinatário’.177 

 

Nesse contexto, o inciso IX, do artigo 12 da Lei Complementar nº 87/96, ao dispor que 

se considera ocorrido o fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro não primou pela 

melhor técnica redacional. Este dispositivo, no cenário constitucional, deve ser entendido 

como momento em que a legislação determina para a exigência do recolhimento do tributo.178 

 

Feitas essas observações, torna-se imperioso desvendarmos quem, na previsão 

constitucional do imposto, é o destinatário da mercadoria ou do bem importados, pois 

somente com esse elemento em mãos poderemos chegar ao sujeito ativo, eis que este é 

definido em razão do primeiro. 

 

 

7.3.5. A expressão “destinatário da mercadoria, bem”.  

 

 

Trabalhamos até o momento com os vocábulos utilizados pela Carta Magna que 

desenham a norma constitucional do ICMS incidente na importação de mercadorias ou bens.  

 

                   
177 Roque Antonio Carrazza. ICMS. p. 72 
178 Justifica Roque Antonio Carrazza que esse dispositivo tem como mote o interesse dos Estados em reduzir a 
sonegação fiscal, exigindo que, juntamente com o recolhimento dos tributos federais, seja também efetuado o do 
ICMS incidente na importação. (ICMS. p. 74) 
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Vimos, nesse mister, que o artigo 155, § 2º, inciso IX, alínea “a” da Constituição exige 

dos Estados e do Distrito Federal que ao instituírem esse imposto ele recaia sobre operações 

que impliquem em circulação de mercadorias ou bens para o Brasil. 

 

Ademais, a previsão constitucional, alude que o sujeito ativo (Estado ou Distrito 

Federal) competente para a sua arrecadação será aquele em que, cujo território, estará o 

situado o domicílio ou estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem importado. 

 

Ao assim proceder a Constituição identificou não só a sujeição ativa, mas também a 

sujeição passiva a qual os entes políticos deverão eleger nas normas instituidoras do tributo, 

qual seja, o destinatário da mercadoria ou bem importado. Forneceu, nas palavras de 

RENATO LOPES BECHO, “o sujeito passivo constitucional”.179 

 

Em regra, no campo do ICMS incidente sobre as operações de circulação de 

mercadorias, o sujeito passivo é quem realiza, por exemplo, a venda da mercadoria, é quem 

lhe dá a “saída”, admitindo a Constituição, em operações interestaduais cujo destinatário seja 

contribuinte do imposto, que o Estado de destino exija-lhe o imposto correspondente à 

diferença entre a alíquota interna e a interestadual (artigo 155, § 2º, inciso VII, “b”). 

 

Porém, no caso da importação de mercadorias ou bens, a Constituição inverte, 

logicamente, essa regra, uma vez que o vendedor da mercadoria ou bem está situado fora do 

                   
179 “Como desdobramento da competência para poder impor os tributos arrolados na Constituição, veiculada por 
meio da distribuição de materialidades, é que extraímos os sujeitos passivos constitucionais. Por via mais direta, 
o que estamos propondo é que o constituinte não precisava (e pela técnica constitucional nem deveria) estipular 
na Constituição quem são os contribuintes dos tributos arrolados, nem mesmo os contribuintes básicos, 
evidentes. Bastou ele (o constituinte) ter declarado a materialidade desses tributos, que um certo grupo de 
‘contribuintes’ estará constitucionalmente fixado.” (BECHO, Renato Lopes. Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2000, p. 89) 
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território brasileiro, não lhe alcançado a legislação tributária nacional. Assim elegeu como 

sujeito passivo constitucional o destinatário da mercadoria ou bem.180 

 

Esse destinatário, por sua vez, deve ser compreendido dentro dos conceitos utilizados 

pela Constituição para moldar a norma de competência, sob pena de encontrarem-se eventuais 

“sujeitos passivos” que nada dizem respeito ao ICMS incidente na importação. 

 

Como já analisado alhures, a Carta Magna, no âmbito do imposto aqui analisado, exige 

a realização de uma operação que implique em circulação de mercadoria ou bem para o 

Brasil. 

 

Operação, como já dissemos, significa negócio jurídico, ato regulado pelo direito, o 

qual, para o cenário do ICMS incidente na importação, deve implicar em uma circulação de 

mercadoria ou bem, ou seja, numa transmutação não só física, mas jurídica (titularidade) 

desses bens a destinatário localizado em solo brasileiro. 

 

JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, com a astúcia que lhe é familiar, utilizando-se, 

como exemplo, o contrato de compra e venda mercantil internacional, ilustra a questão:181 

 

“A aquisição da mercadoria estrangeira pelo importador brasileiro se dá 

geralmente pelo contrato de compra e venda, que pressupõe um acordo de 

vontade entre as partes. Esse contrato é portanto o título de aquisição da 

                   
180 Em outras palavras pontifica Clélio Chiesa: “Há uma inversão do sujeito passivo da obrigação tributária, pois 
não é mais o realizador da operação ou o prestador do serviço que é colocado na condição de destinatário 
constitucional do ICMS, mas o adquirente da mercadoria ou o tomador do serviço.” (CHIESA, Clélio. EC 33 – 
Dois Novos Impostos Rotulados de ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 90. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 33 
181 José Souto Maior Borges. ICM Sobre a Importação de Bens de Capital Para Uso do Importador. Revista 
Forense, vol. 250, p. 127-128 
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mercadoria; em virtude dele, obriga-se uma das partes contratantes a 

transferir a propriedade da mercadoria, contra o pagamento, pela outra arte, 

do respectivo preço em dinheiro.  

Para algumas legislações, o contrato é título jurídico idôneo e suficiente para 

a aquisição da coisa pelo comprador, o modus adquirendi. Noutras, como a 

brasileira, o comprador só adquire a propriedade da coisa móvel pela 

tradição. 

O contrato de compra e venda mercantil torna-se definitivo e obrigatório 

entre as partes que ajustem a entrega da coisa e o preço, mas, por si só, não 

transfere, no sistema da lei brasileira, a propriedade da coisa vendida. 

Esta realiza-se mediante a tradição da coisa vendida, isto é, a sua entrega ao 

comprador ou a passagem da coisa ao poder jurídico do comprador.” 

 

Nesse cenário, a Constituição ao se referir ao destinatário da mercadoria ou bem, está, 

em nosso sentir, afirmando que este deve ser a pessoa física ou jurídica brasileira, a qual por 

intermédio de um negócio jurídico recebeu, em decorrência da circulação (transferência física 

e jurídica), a titularidade desses bens. O Estado em que esse sujeito esteja domiciliado ou 

estabelecido é que será competente para exigir o ICMS incidente na importação. 

 

Esse é o sujeito passivo revelador da riqueza tributável, pois é ele o proprietário, o 

titular de direitos de disposição sobre a mercadoria ou bem, atendendo dessa maneira o 

princípio da capacidade contributiva.182 

 

                   
182 “Ora, no momento de se determinar como deverá ser feita a participação obrigatória das pessoas na entrega de 
recursos (dinheiro) para o Estado, o único fator que pode ser erigido como desigualador é a riqueza. Se a norma 
tributária que dispõe sobre o imposto (norma impositiva de imposto) tem como propósito regular a conduta de 
entrega de dinheiro ao Estado, tal norma só pode exigir esta conduta daquele que tem aptidão para entregar parte 
da riqueza de que é titular, ou seja, só pode exigir daquele que é titular de capacidade contributiva.” (QUEIROZ, 
Luiz Cesar de. Sujeição Passiva Tributária. Rio de Janeiro: Forense,1999, p. 167) 
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Quando a Constituição dispõe que o imposto incidirá sobre a entrada de bem ou 

mercadoria “importados do exterior por pessoa física ou jurídica”, não está, dentro das linhas 

que traçamos, apontando que o sujeito passivo seja, necessariamente, aquele que realizou atos 

de desembaraço aduaneiro perante as repartições públicas competentes. Pode até ser a mesma 

pessoa quem efetua o desembaraço e adquire as mercadorias, mas não necessariamente, como 

veremos mais adiante.  

 

A lição de DINO JARACH, ao referir-se a imposto aduaneiro, auxilia-nos nessa 

afirmação:183 

 

“O tributo aduaneiro é um imposto e, como tal, possui, por causa, capacidade 

contributiva, e em particular, a capacidade contributiva que resulta da 

importação de uma mercadoria para destiná-la ao consumo, ou ao comércio, 

ou ao emprego produtivo no interior do país. O contribuinte, por natureza, 

não é quem importa materialmente, senão aquele para o qual a importação se 

efetua, que dizer, o proprietário, se este é destinatário da mercadoria no 

interior, e, quando a propriedade fica no remetente estrangeiro, o que no 

interior poderá dar à mercadoria à saída da alfândega o destino que lhe 

corresponda. Este é o contribuinte do imposto aduaneiro, quer dizer, devedor 

por título próprio, porque para ele se realiza o fato imponível em 

conformidade, isto é, com sua causa.” 

 

O que importa para a Constituição, para fins de identificação do sujeito passivo, é 

quem adquire a mercadoria ou bem do exterior. Por isso evitamos utilizar o termo 

“importador”, para identificar o sujeito passivo constitucional, pois encerra uma ambigüidade 
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para o ICMS incidente na importação de terríveis proporções, uma vez que, como explanado 

anteriormente, o importador, pode ou não se configurar como adquirente da mercadoria ou 

bem. Ora pode ser apenas o sujeito que realiza os atos materiais de desembaraço da 

mercadoria ou bem, ora pode reunir esse atributo e ainda ser o respectivo destinatário. 

 

PAULO ANTONIO FERNANDES CAMPILONGO assim enfrenta essa questão:184 

 

“Daí pergunta-se: Estabelecimento destinatário e estabelecimento 

importador são as mesmas figuras jurídicas? A resposta é simples. Podem 

até ser, ou seja, isto ocorre quando o destino físico da mercadoria é 

endereçado para o mesmo local onde se encontra situado o estabelecimento 

importador. 

Mas podem ocorrer situações em que o estabelecimento destinatário seja 

distinto daquele estabelecimento que promoveu a importação. Nesse caso o 

legislador constitucional expressamente atribuiu ao Estado de localização do 

estabelecimento destinatário a competência para exigir o imposto relativo à 

importação.” 

 

A Lei Complementar nº 87/96, ao dispor no artigo 11, inciso I, “d” que a operação se 

tem por ocorrida quando houver o ingresso físico da mercadoria no estabelecimento deve ser 

vista à luz da Constituição, isto é, dentro dos parâmetros por ela traçados para estipular a 

incidência desse imposto. Portanto, há de levar em conta o “estabelecimento” ao qual fez 

menção a Carta Magna, e que, tal como adiantado, não é qualquer um, mas somente aquele 

                                                       
183 JARACH, Dino. O Fato Imponível: teoria geral do direito tributário substantivo. ed. rev. da tradução de 
Dejalma de Campos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 182. 
184 CAMPILONGO, Paulo Antonio Fernandes. ICMS – Sujeição ativa na importação por conta e ordem de 
terceiro. In: Estudos em homenagem a José Eduardo Monteiro de Barros. Coordenação Antonio Augusto Pereira 
de Carvalho, German Alejandro San Martin Fernandez. 1ª ed. São Paulo: MP, 2010, p. 508. Destaques no 
original. 
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relativo à pessoa jurídica destinatária da mercadoria ou bem, aqui entendida como sendo 

aquela que em razão de um negócio jurídico recebeu, pela via da circulação (transferência 

física e jurídica), a titularidade desses bens. 

 

Ocorre que, na prática, os Estados e o Distrito Federal vêm aplicando esse dispositivo 

sem qualquer preocupação com a sua compreensão dentro do contexto normativo 

constitucional, para desse modo tributar, por meio do ICMS importação, qualquer “entrada” 

física de bem ou mercadoria em seus respectivos territórios. 

 

De acordo com as linhas traçadas essa conduta não é, a nosso ver, autorizada pela 

Constituição, não só em razão das premissas que fizemos em torno do ICMS incidente na 

importação, mas pelo fato de que se assim fosse, somente as unidades federadas que 

dispusessem de portos ou aeroportos internacionais seriam sujeitos ativos do tributo. Haveria 

uma quebra do próprio pacto federativo, como destaca ROQUE ANTONIO CARRAZZA.185  

 

Preocupação semelhante foi destacada no voto da Ministra Ellen Gracie nos autos do 

agravo regimental no recurso extraordinário nº 589.602:186 

 

“2. A decisão agravada aplicou a jurisprudência das duas Turmas desta Corte 

no sentido de que o ICMS incidente sobre as operações de importação de 

mercadorias do exterior deve ser recolhido aos cofres do Estado onde esteja 

                   
185 A prevalecer a tese de que o ICMS é devido ao Estado onde se deu o desembaraço aduaneiro, alguns Estados 
da Federação Brasileira nunca ficariam com o tributo. Por quê? Simplesmente porque em seus territórios não há 
condições jurídicas para que este desembaraço ocorra. 
Com isso, o Estado do Piauí, por exemplo, nunca poderia ficar com o ICMS advindo desta importação, ainda que 
a empresa importadora esteja sediada em seu território. Sim, porque o desembaraço aduaneiro sempre se dará em 
outro Estado da Federação. 
Estaríamos, aí, diante de uma situação paradoxal, que não podemos aceitar, até em homenagem ao princípio 
federativo.” (Roque Antonio Carrazza. ICMS. p. 68) 
186 Publicado no Diário da Justiça eletrônico nº 24 em 04/02/2011. 
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sediado o destinatário jurídico da mercadoria, independentemente de onde 

ocorra o desembaraço aduaneiro.  

(...) 

3. Ademais, a prevalecer o entendimento defendido pelo Estado-agravante, 

os Estados que não possuam postos de desembaraço aduaneiro nunca seriam 

sujeitos ativos do ICMS incidente sobre mercadorias importadas do exterior, 

ainda que o destinatário jurídico do bem esteja situado em seu território.” 

 

Exemplo típico ocorre quando a importação é efetuada por meio de terceiros, via 

trading companies localizadas em um determinado Estado e o seu respectivo contratante 

localizado em outra unidade federativa. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça vem considerando que sujeito passivo é o “destinatário final” das mercadorias ou 

bens, isto é, aquele para quem a trading company os remete após efetuar a respectiva 

nacionalização, cabendo o imposto onde esse se encontra localizado. Destaque para os 

Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 835.537, julgado pela 1ª Seção de Direito 

Público daquele Tribunal Superior, a qual reúne as duas Turmas de Direito Público, em que o 

relator Ministro Benedito Gonçalves decidiu:187 

 

“Conforme relatado, pretende a embargante, empresa mineira, desonerar-se 

do pagamento do ICMS para o Estado de Minas Gerais, ao argumento de que 

não foi ela quem procedeu à importação dos veículos internalizados por meio 

da empresa Cotia Trading, sediada no Estado do Espírito Santo. 

(...) 

Ponderados esses elementos, entendo que não assiste razão à embargante, 

pois o acórdão embargado está de acordo com a jurisprudência sedimentada 

pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, no sentido de que, nos casos 
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de importação indireta, o ICMS deverá ser recolhido no Estado onde se 

localiza o destinatário final da mercadoria, ou seja, a despeito de ter sido esta 

desembaraçada por estabelecimento intermediário sediado em outra Unidade 

da Federação. Inteligência do art. 155, IX, a, da Carta Política.” 

 

Entendemos, por outro lado, que diante das premissas que vimos traçando ao longo do 

trabalho, temos que analisar cada uma das modalidades de importação, para assim 

verificarmos, sob a ótica constitucional, quem é o sujeito passivo indicado pela constituição e, 

consequentemente, definirmos o sujeito ativo. 

 

Contudo, antes de adentrarmos nas análises factuais, estruturemos a regra-matriz do 

ICMS incidente na importação pressuposta pela Carta Brasileira. 

 

 

8. A REGRA MATRIZ CONSTITUCIONAL PRESSUPOSTA DO ICMS 

IMPORTAÇÃO 

 

8.1. Introdução 

 

 

 Primeiramente, e fundadas nas premissas fixadas nesse trabalho, cabe-nos esclarecer 

que o termo “regra matriz” está sendo utilizado aqui não como norma de conduta, isto é, 

aquela instituidora do tributo. Ao cientista do direito não cabe confundir os planos jurídicos 

das normas de modo a praticar o “caos” jurídico, o que, certamente conduziria ao 

                                                       
187 Publicado no Diário da Justiça eletrônico em 30/11/2009. RSTJ vol. 217 p. 414 
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entendimento de incoerência e desarmonia do sistema jurídico, o que não ocorre, como já 

demonstrado. 

 

 Tratamos o termo sob a ótica de regra de estrutura que a Constituição impõe ser 

observada ao legislador ordinário. Sabe-se que a Carta Magna não institui tributo, sendo esse 

papel destinado à lei ordinária ou complementar. Contudo, como traçadas nas premissas 

acima expostas, ao repartir as competências tributárias a ser exercida pelos entes políticos, a 

Constituição ditou os contornos da regra matriz tributária passível de ser instituída por lei, 

razão pela qual adotamos a expressão “regra-matriz constitucional pressuposta” para 

referirmos aos aspectos já antevistos pela Constituição, os quais devem compor a legislação 

ordinária. 

 

 Há, pois, um contorno padrão do imposto definido pela Constituição Federal com o 

qual o legislador estadual não pode alterar. Vejamos a lição de PAULO DE BARROS 

CARVALHO sob este aspecto: 188 

 

“O arquétipo da regra jurídica do ICM, todavia, não experimenta variações, 

muito embora cada unidade da Federação possa legislar com alguma 

liberdade, respeitados os cânones constitucionais. É que tal franquia não toca 

qualquer dos componentes estruturais da entidade padrão, dizendo, primeiro, 

com providências adjacentes ao núcleo normativo da incidência, mais 

propriamente com medidas técnicas de fiscalização e arrecadação do tributo, 

que não trazem mutações de cunho ou alterações de substância. Daí poder 

falar-se em regra-modelo ou arquétipo de norma jurídica do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias.” 
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As afirmações do mestre, não obstante terem sido postadas em observância à Carta de 

1967, mantêm-se hígidas, na medida em que o constituinte de 1988, ao prever a competência 

estadual para a criação desse imposto foi detalhista, não abrindo maiores espaços à sua 

discrição infraconstitucional. 

 

ROQUE ANTONIO CARRAZZA destaca que a Carta Magna, ao dispor sobre as 

competências tributárias, ditou os aspectos possíveis da regra-matriz de incidência:189 

 

“A Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – 

ainda que, por vezes, de modo implícito e como certa margem de liberdade 

para o legislador – a norma-padrão de incidência (o arquétipo, a regra-

matriz) de cada exação. Noutros termos, ela apontou a hipótese de incidência 

possível, o sujeito ativo possível, a base de cálculo possível e a alíquota 

possível das várias espécies e subespécies de tributos.” 

 

Nesse mesmo sentido a doutrina de AIRES FERNANDINO BARRETO:190 

 

“Facialmente informe, mas já insculpido nos seus traços ligeiros o tributo se 

predefine na Constituição mesma. 

Obviamente, não se tem os contornos nítidos da hipótese de incidência, 

reservados a lei ordinária. Não obstante, cinzelada está a sua prefiguração, 

inscrita pela indicação da síntese do critério material, ou pela eleição dos 

contribuintes possíveis. 

Singela é a comprovação de estar o tributo predefinido na Constituição. 

                                                       
188 CARVALHO, Paulo de Barros. Hipótese de Incidência e Base de Cálculo do ICM. Caderno de Pesquisas 
Tributárias n. 3. São Paulo: Resenha Tributária 1978, p. 323-358. 
189 Roque Antonio Carrazza. Curso de direito constitucional tributário, p. 502-503 
190 Aires Fernandino Barreto. Base de Cálculo, alíquota e princípios constitucionais, p. 34 
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Tendo em vista que a Constituição prevê o arquétipo padrão ou a “norma-padrão de 

incidência”191, também do ICMS incidente na importação, vamos ao estudo dos critérios que 

o compõem, quais sejam, material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. 

 

8.2. Critério material 

 

Pela redação do caput do artigo 155, conjugada com a do seu inciso II, da Constituição 

Federal, está o legislador ordinário autorizado a instituir o ICMS sobre operações que 

impliquem em circulação de mercadorias, ainda que esta operação tenha se iniciado no 

exterior, na dicção textual da Constituição, ou, como vem afirmando a doutrina tenha ocorrido 

no exterior. 

 

Não obstante o citado artigo estar, atualmente, com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 03/93, vale frisar que mesmo na redação original da Carta republicana já 

estava prevista a possibilidade de o imposto incidir sobre as operações que tenham sido 

iniciadas no exterior. 

 

Como já expusemos, o constituinte tomou por critério a consumação da operação, a 

realização dos seus efeitos em território nacional. Não há, por óbvio, ICMS se o negócio 

jurídico tenha sido celebrado no exterior e lá se consumado, entendendo-se esta consumação, 

dentro das premissas acima traçadas, como a realização de negócio jurídico que resulte na 

transmissão dos poderes de dispor da mercadoria a terceiro. 

 

                   
191 Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 503. 
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Pelo figurino constitucional, temos que o ICMS incidente na importação de bens e 

mercadorias tem como fato jurídico tributável a realização de negócio jurídico que resulte na 

transmissão dos poderes de dispor de um bem ou mercadoria, entre um transmissor localizado 

no exterior e o transmitido situado no País. 

 

MARCELO SALOMÃO VIANA entende, por sua vez, que o critério material desse 

imposto reside em “importar mercadorias e bens do exterior, ainda que estes se destinem ao 

consumo ou ao ativo fixo dos estabelecimentos.”192 

 

Investiga o preclaro autor o conteúdo do termo importar chegando à conclusão de que 

“importar não é adquirir algo do exterior, mas trazê-lo de lá”.193Daí a razão pela qual concluiu 

no sentido de que esse imposto prescinde da ocorrência da “operação” e da “circulação 

jurídica”. Assim explica sua posição:194 

 

“Vale dizer, a importação é um momento posterior a uma operação mercantil 

ocorrida no exterior. 

Confirma esta primeira lição o fato de que se adquirirmos algo no exterior e 

deixarmos ou consumirmos lá, jamais seremos tributados pelo imposto de 

importação (na verdade por nenhum tributo brasileiro). 

Por outro lado, não é necessário que haja tal operação para que possa haver 

importação. Exemplo disso é o envio por uma multinacional, com sede fora 

do Brasil, de produto por ela fabricado para ser revendido aqui por uma de 

suas filiais. Neste caso incidirá normalmente o ICMS sobre essa importação, 

independentemente de não ter ocorrido circulação jurídica.” 

                   
192 Marcelo Salomão Viana. ICMS na Importação, p. 58. 
193 Marcelo Salomão Viana. ICMS na Importação, p. 59. 
194 Marcelo Salomão Viana. ICMS na Importação, p. 59. 
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Não ignorando o fato importação, ROQUE ANTONIO CARRAZZA pondera que 

também esse imposto não despe de suas características naturais mercantis, exigindo, portanto, 

a presença da “operação” e da “circulação de mercadorias”. Explica o mestre:195 

 

“Nunca é demais enfatizar que também este ICMS é sobre operações 

mercantis, já que sua hipótese de incidência é importar, sendo comerciante, 

industrial ou produtor, mercadorias. Daí ele se conectar com o próprio ICMS 

incidente sobre operações mercantis. 

Na realidade, o que estamos querendo deixar patenteado é que o fato 

importação não despe o ICMS ora em estudo, de seu caráter mercantil. A 

importação, no caso, há de ser relativa à circulação de mercadorias. O 

fundamental é que o bem ingresse no País para ser introduzido no ciclo 

comercial.” 

 

Somos da opinião que o critério material no ICMS incidente na importação não foi 

alterado, isto é, continuam sendo as operações, os negócios jurídicos. Ainda que estes tenham 

ocorrido no exterior a Carta Magna os dá por concretizado ao atribuir especial relevância à 

“circulação”, nesse caso, pois é esta que, como elemento de conexão, possibilita a incidência 

da legislação brasileira, na medida em que faz com que a mercadoria ou bem dê “entrada” no 

domicílio ou estabelecimento de pessoa física ou jurídica, respectivamente, localizados no 

País.  

 

O que queremos deixar claro é que “importar” por si só não se configura, em nosso 

entender, como critério material adotado pela Constituição. Há de existir “operação” e 

conseqüente circulação de bem ou mercadoria com destino ao País. Olhando por esse 

                   
195 Roque Antonio Carrazza. ICMS, p. 64. 
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enfoque, percebemos que a “importação”, no caso do ICMS, nada mais é do que uma faceta 

da “circulação”, pois aquela implica em trazer algo do exterior. 

 

O Ministro Joaquim Barbosa, interpretando a expressão “destinatário do bem, 

mercadoria ou serviços”, utilizada pela Constituição, parte da premissa de que o núcleo 

material do imposto, traçado pela Carta, continua sendo “operação de circulação de bem 

amparada pela importação”. Destacamos trecho do voto proferido nos autos do recurso 

extraordinário nº 405.457:196 

 

“A parte final do artigo transcrito estabelece a competência para arrecadação 

do ICMS incidente sobre operações de importação com base no princípio da 

territorialidade, cabendo interpretar a expressão destinatário da mercadoria, 

bem ou serviços. Como a hipótese de incidência do ICMS, nessa modalidade, 

é a operação de circulação de bem amparada por importação, o destinatário a 

que alude o art. 155, § 2º, IX, a da Constituição é o jurídico, isto é, o 

destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade 

do bem, o importador-adquirente. A noção se contrapõe à idéia do 

destinatário da mera remessa física do bem.” 

 

Deixemos claro que a despeito de fazermos referência em todo o texto a “ICMS 

incidente na importação” utilizamos a expressão como recurso de linguagem, ou melhor 

dizendo, para fins didáticos, apenas para chamar a atenção ao fato de que nos dedicamos à 

situação específica desse imposto. 

 

                   
196 Publicado no Diário da Justiça eletrônico nº 22 em 04/02/2011. Destaques no original. 
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Repisamos que não adotamos aqui como núcleo material197 o verbo “importar”, pois 

entendemos que trazer algo no exterior não é suficiente para dar azo à pretensão estatal de 

exigir esse tributo. Explicamos: dentro das premissas aqui traçadas é imperioso que tenha 

ocorrido uma operação e que esta, por sua vez, implique na circulação do bem, na sua 

transferência física e jurídica a pessoa física ou jurídica situada no Brasil. Caso contrário, 

partindo-se do núcleo “importar”, teríamos que as operações de leasing internacional, as quais 

destinam fisicamente bens a destinatários situados em território brasileiro, porém, sem a 

transferência do domínio (circulação jurídica), também seriam alvo desse imposto, fato esse 

repelido pelo Pretório Excelso no recurso extraordinário 461.968 aqui já citado. 

 

Outrossim, a adoção de “importar” conduziria, a nosso ver, a uma possível dedução de 

que o sujeito passivo é sempre o “importador”, o que, ao analisar o sujeito passivo 

constitucional chegamos à conclusão de que nem sempre o importador será colocado nessa 

posição jurídica.  

 

Cabe salientar que o núcleo material da hipótese de incidência não se altera pela 

circunstância de a Constituição referir-se a “entrada de bem ou mercadoria importados”. Isto 

porque, a entrada da mercadoria é apenas o momento em que a Constituição entende ter se 

consumado o pressuposto tributário. Relembramos aqui as lições de GERALDO ATALIBA e 

CLEBER GIARDINO no sentido de que: “Em matéria de ICM, todas essas considerações 

levam a compreender o fato saída, o fato entrada, o fato transmissão da propriedade de 

mercadorias etc., como meros critérios de imputação temporal da operação tributável que, 

                   
197 “Na fase atual de desenvolvimento da doutrina tributária, é até ocioso afirmar que o aspecto material é, dentre 
todos, o mais importante e decisivo dado fornecido pela descrição normativa do fato sujeito à tributação 
(hipótese de incidência tributária). 
É ele, em verdade, a própria consistência da hipótese de incidência tributária. Indica sua substância essencial, o 
núcleo e o cerne da categoria impositiva criada.” (ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cleber. ICM – Base de 
Cálculo. Revista de Direito Tributário vol. 41, RT, São Paulo, p. 103) 
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assim, se terá por acontecido nesse instante, e não naquele em que – segundo suas 

características peculiares – normalmente ocorreria.”. 198 

 

Corroborando esse entendimento está o voto do Ministro MARCO AURÉLIO, 

proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 299.079/RJ, publicado no DJ de 16.06.2006, 

p. 20: “Impossível é valorizar-se o desembarque de modo a se afastar do cenário jurídico a 

norma constitucional definidora do Estado titular do tributo”. 

 

Definido o aspecto central da hipótese de incidência pressuposta pela Constituição, 

cabe-nos agora os demais, com o intuito de estruturar a regra-matriz pressuposta. 

 

8.3. Critério espacial 

 

Por critério espacial entende-se como sendo a “indicação de circunstância de lugar, 

contidas explícita ou implicitamente na h.i., relevantes para a configuração do fato 

imponível.”199 

 

Explica PAULO DE BARROS CARVALHO que as regras jurídicas podem ou não 

trazer expressos os locais em que o fato tem que ocorrer para que sejam irradiados os seus 

naturais efeitos, dependendo da opção do legislador.200 

 

Em resumo, para que determinado fato seja alcançado pela norma tributária, é 

necessário que ele se dê em local determinado por essa norma. Adverte GERALDO 

ATALIBA: “ainda que revista todos os caracteres previstos na h.i., se não se der em lugar 

                   
198 “Núcleo da Definição Constitucional do ICM. Revista de Direito Tributário nº 25-26, p. 117” 



127 
 

 

nela previsto implícita ou – o que é raro e em geral dispensável – explicitamente, não será fato 

imponível. Vale dizer: não determinará o nascimento de nenhuma obrigação tributária.”201 

 

Mas relembremos que no caso em análise estamos mirando o altiplano das normas 

constitucionais que dizem respeito à criação do ICMS incidente na importação e não nas 

normas que o instituem. Ou seja, a Constituição não indica com foros de precisão um 

determinado local para que se dê por ocorrido o fato jurídico do ICMS incidente na 

importação, tal como, em tese, pode eleger os Estados e o Distrito Federal mediante a edição 

de leis próprias. 

 

Não obstante, em razão da repartição de competências vimos que a Constituição 

segregou os tributos, por meio das suas respectivas materialidades, entre as pessoas políticas 

de modo que cada qual exerça o seu poder tributário legiferante e, com isso, supra as suas 

necessidades financeiras no intuito de possibilitar a sua autonomia política e administrativa. 

 

Nesse compasso, foi destinado aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, inciso II, da 

CF/88) competência para instituírem o ICMS, inclusive o incidente na importação. 

 

Ora, se cabe a cada um dos Estados e ao Distrito Federal instituírem esse imposto, 

exigi-lo dos seus respectivos contribuintes, nada mais lógico de que isso seja efetuado dentro 

de seus respectivos espaços territoriais, sob pena de invadir competência alheia e romper com 

o pacto federativo. 

 

                                                       
199 Geraldo Ataliba. Hipótese de Incidência Tributária, p. 104. 
200 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 256. 
201 Geraldo Ataliba. Hipótese de Incidência Tributária, p. 105. 
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No caso do ICMS incidente na importação a Constituição, para evitar um possível 

conflito territorial, foi além. A despeito de não precisar um local, determina que o critério 

espacial dos Estados e do Distrito Federal será definido mediante a presença do destinatário 

do bem ou mercadoria. Isto é, caberá o imposto ao Estado onde estiver presente a figura do 

destinatário.202 

 

Destinatário, esse, que como explicado anteriormente, será aquele que, por conta de 

uma operação que implique em circulação de mercadoria ou bem, receber a titularidade 

destes. 

 

Problemas, no entanto, surgem em relação ao critério espacial quando a figura do 

importador não é a mesma do adquirente da mercadoria ou bem. Nessas situações, por conta 

de interpretações canhestras, os Estados valem-se do pressuposto de que o “desembaraço 

aduaneiro” ocorreu em seu território e, portanto, teria ocorrido o fato gerador, promovido pelo 

sujeito situado em seu território. Não vamos aqui ingressar na análise prática da questão, a 

qual será efetuada no estudo de cada uma das modalidades de importação. 

 

Por essas razões, além da lógico-jurídica aplicada no estudo da hipótese de incidência 

ou regra-matriz de incidência, é que o aspecto espacial deve também guardar perfeita relação 

com o critério material do imposto. Nesse cenário, frisamos que o critério espacial será o do 

território da Unidade Federada no qual estiver situado o destinatário da mercadoria ou bem, 

aqui compreendido como sendo o adquirente desses bens. 

 

                   
202 “(...).Destacada a relevância do caráter comercial deste imposto, o critério material realmente não poderia ser 
outro senão o do território do Estado onde se encontrar o estabelecimento destinatário do produto importado, 
pois só com o recebimento do produto importado é que ele passará a entrar no círculo econômico” (Marcelo 
Salomão Viana, ICMS na Importação, p. 74) 
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8.4. Critério temporal 

 

 

O critério temporal revela-se como o dado de tempo em que a norma jurídica 

determina como o momento em que se reputa ocorrido o fato descrito na hipótese normativa. 

Assenta PAULO DE BARROS CARVALHO sobre esse critério:203 

 

“Compreendemos o critério temporal da hipótese tributária como o grupo de 

indicações, contidas no suposto da regra, e que nos oferecem elementos para 

saber, com exatidão, em que preciso instante acontece o fato descrito, 

passando a existir o liame jurídico que amarra devedor e credor, em função 

de um objeto – o pagamento de certa prestação pecuniária.” 

 

Para o ICMS incidente na importação a Constituição demarcou esse momento como 

sendo a “entrada” do bem ou mercadoria no domicílio ou estabelecimento da pessoa física ou 

jurídica, respectivamente, conforme já tivemos a oportunidade de apontar quando da análise 

do vocábulo “entrada”. 

 

MARCELO SALOMÃO VIANA, não obstante partir de critério material desse 

imposto divergente do que aqui se adota, chega à mesma conclusão, seguindo a trilha de que 

seria inconstitucional o inciso IX, do artigo 12 da Lei Complementar n° 87/96, o qual define 

como critério temporal o desembaraço aduaneiro. 204 

                   
203 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário, p. 260-261 
204 “Contudo, em que pese o teor deste dispositivo e a competência deste referido veículo legislativo para dispor 
sobre tal matéria, entendemos que ele é inconstitucional, além de configurar uma antinomia com o artigo acima 
examinado que define o critério espacial e a sujeição ativa do imposto de importação estadual. 
(...) 
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Desse raciocínio partilha ROQUE ANTONIO CARRAZZA, porém sem impugnar de 

inconstitucionalidade o dispositivo infraconstitucional em destaque:205 

 

“Em síntese, o critério temporal (momento em que se considera ocorrido o 

fato imponível) do ICMS em discussão, longe de ser a entrada física de 

mercadorias no território brasileiro – o que se usa dizer, apenas como 

recurso de agilidade de compreensão –, é sua entrada no estabelecimento 

importador, ou seja, no ‘estabelecimento onde ocorrer a entrada física’. Este 

é o momento da verificação temporal da ocorrência do fato imponível, e cuja 

legislação de regência antecipa, para fins de exigência do tributo devido, 

para o átimo do desembaraço aduaneiro.” 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário n° 

192.711, da relatoria do ex-Ministro Ilmar Galvão, afirmou que o ICMS incidente na 

importação, previsto pela Constituição de 1988, possuía como critério temporal o 

desembaraço aduaneiro ao invés da entrada no estabelecimento. O trecho da ementa do 

decisum já deixava a posição evidente:206 

 

“(...) 

Alterações que tiveram por conseqüência lógica a substituição da entrada da 

mercadoria no estabelecimento do importador para o do recebimento da 

mercadoria importada, como aspecto temporal do fato gerador do tributo, 

condicionando-se o desembaraço das mercadorias ou do bem importado ao 

                                                       
De outra forma, se a mercadoria não chegar ao estabelecimento do contribuinte e, portanto, não for inserida em 
sua atividade, quer como mercadoria ou bem para consumo ou produção, não se concretizou o fato jurídico 
tributário pois ela não foi englobada no mercado interno.”(Marcelo Salomão Viana, ICMS na Importação, p. 77) 
205 Roque Antonio Carrazza. ICMS, p. 66-67. 
206 Publicado no Diário da Justiça da União de 18/04/97, pp. 13.789/90 
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recolhimento, não apenas dos tributos federais, mas também do ICMS 

incidente sobre a operação”. 

 

O posicionamento acima evidenciou clara mudança de entendimento do Pretório 

Excelso que havia pacificado a questão quando da égide do Decreto-Lei n° 406/68 ao editar a 

Súmula 577, cuja redação dispunha: “Na importação de mercadoria do exterior, o fato gerador 

do ICM ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador.” 

 

Tanto isso é verdade que foi editada a Súmula 661, segundo a qual: “Na entrada de 

mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do 

desembaraço aduaneiro.” 

 

Acreditamos que não obstante os critérios do arquétipo constitucional do ICMS 

incidente na importação de bens ou mercadorias possam ser analisados individualmente para 

fins didáticos, estes se encontram inseridos na norma padrão de incidência e, portanto, deve 

ser analisado em conjunto com os demais, sob pena de ruptura da própria norma, de um non 

sense interno que a tornaria inaplicável. 

 

Dada essa situação não partilhamos, como já adiantado, da posição de que a entrada da 

mercadoria ou bem no território nacional seja o marco temporal eleito pela Constituição. Essa 

“entrada”, só pode ser aquela ocorrida no domicílio da pessoa física ou no estabelecimento da 

pessoa jurídica (destinatária), como resultado da operação que implicou na circulação, física e 

jurídica, desses bens. 
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8.5. Critério pessoal 

 

O critério pessoal deve ser visto no âmago da relação jurídica a ser formada entre 

Estado x cidadão. O primeiro com o poder de editar normas para exigir do segundo o 

recolhimento de certa quantia em dinheiro a título de tributo e, o segundo, com o dever de 

cumprir essa prestação, não obstante a reserva do direito de cumpri-la nos exatos moldes da 

lei. 

 

Assim, temos de um lado os Estados e o Distrito Federal, a quem a Constituição, na 

órbita do ICMS incidente na importação delegou a competência para instituir esse tributo e, 

de outro, o sujeito passivo, a quem a Carta designou de destinatário da mercadoria, bem ou 

serviço. 

 

Em regra, a quem a Constituição atribui a competência para legislar é quem acaba por 

figurar como sujeito ativo da relação tributária, ressalvados os casos em que a lei designe 

outra pessoa, diversa daquele que detém a competência, para laborar na arrecadação do 

tributo.207 Então, pode-se concluir que, no ICMS incidente na importação de bens ou 

mercadorias, os sujeitos ativos primordialmente indicados pela Constituição são os Estados e 

o Distrito Federal. 

 

Mas esse apontamento no campo do imposto ora versado não basta. Isto porque a 

Constituição impõe que o sujeito ativo será determinado mediante a identificação do sujeito 

                   
207 Sujeito ativo é, em regra, a pessoa constitucional titular da competência tributária. Nestes casos (regra geral), 
a lei não precisa ser expressa na designação do sujeito ativo. Se nada disser, entende-se que sujeito ativo é a 
pessoa titular da competência tributária. Em outras palavras: a regra geral é o que o sujeito ativo é a pessoa cuja 
lei criou a h.i. (no Brasil, União, Estados Federados, Distrito Federal e Municípios). Está ele implícito na h.i., 
não havendo necessidade de que seja sua indicação formulada explicitamente.” (Geraldo Ataliba, Hipótese de 
Incidência Tributária, p. 84) 
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passivo, ou seja, é condição necessária saber quem é esse último para então apontar o Estado 

competente para exigir o tributo. 

 

É sobre essa questão que reside o ponto fulcral da controvérsia diuturnamente firmada 

entre Estados versus contribuintes e Estados versus Estados, uma vez que os primeiros 

utilizam-se das mais variadas interpretações, como já apontamos, para tributar, por meio do 

ICMS, qualquer entrada física de bem ou mercadorias que, por ventura, venha a ocorrer em 

seus respectivos limites territoriais. 

 

Essa assertiva fica evidente se retomarmos a história recente relativa ao ICMS 

incidente na importação. Como já descrevemos, esse imposto, originalmente, gravava apenas 

as pessoas jurídicas que importavam mercadorias ou bens destinados a consumo ou ativo fixo 

do estabelecimento, mas os Estados na sanha arrecadatória procuraram a todo custo exigi-lo 

também daqueles que, tradicionalmente, nunca foram seus contribuintes, tais como as pessoas 

físicas e as pessoas jurídicas prestadoras de serviços. 

 

Naquele momento os supostos contribuintes bateram às portas do Poder Judiciário o 

que culminou com a edição da Súmula 660 pelo Supremo Tribunal Federal, tal como aqui 

demonstrado 

 

Diante desse posicionamento desfavorável à arrecadação os Estados e o Distrito 

Federal conseguiram, por meio da Emenda Constitucional nº 33/2001, ampliar o rol dos 

possíveis sujeitos passivos do tributo, ao incluir no inciso IX, do § 2º do artigo 155 da 
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Constituição a “pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do 

imposto.” Nesse tocante afirma HUGO DE BRITO MACHADO:208 

 

“Com essa norma na Constituição fica superada a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, que afirmou a não-incidência do ICMS na importação de 

bens por quem não seja comerciante, industrial ou produtor. E fica quebrada 

a lógica desse imposto, que desde sua origem onera a atividade empresarial, 

vale dizer, a atividade econômica.” 

 

Por outro lado a Constituição salvaguarda de que não é qualquer pessoa física ou 

jurídica, mas somente aquela que for qualificada como destinatária da mercadoria ou bem. E, 

como já tivemos oportunidade de esclarecer, esse destinatário, sujeito passivo constitucional, 

o qual deve ser compreendido dentro dos conceitos utilizados pela Constituição, é aquele que 

por intermédio de um negócio jurídico recebeu, em decorrência da circulação (transferência 

física e jurídica), a titularidade desses bens. 

 

Quando ainda do império da redação original do artigo 155, inciso IX, “a”, da 

Constituição, MARCELO SALOMÃO VIANA, identificava como sujeitos passivos apenas 

os comerciantes, industriais e produtores, tal como era previsto no antigo ICM.209  

 

Nesse sentido enunciava JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO:210 

 

                   
208 MACHADO, Hugo de Brito. O ICMS e a Emenda 33. Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 80. São 
Paulo: Dialética, 2002, p. 44 
209 “Para nós, continuam sendo apenas os contribuintes identificados pelo sistema constitucional tributário desde 
o nascimento do ICM, isto é, produtores, industriais e comerciantes.” (Marcelo Salomão Viana, ICMS na 
Importação, p. 67) 
210 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS na Importação em face da Constituição Federal e da Lei 
Complementar. Revista Dialética de Direito Tributário, vol 15. São Paulo. Dialética, 1996, p. 53 
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“No âmbito da importação, é possível pinçar do texto constitucional a figura 

do contribuinte, como sendo aquela pessoa que promove a importação de 

mercadoria, ou de bem destinado a consumo fixo do estabelecimento, 

desumindo-se que só poderia cogitar basicamente de comerciante, por 

exercer o ato de mercancia, e ainda, toda e qualquer empresa face à 

vinculação dos bens ao consumo e ativo fixo do ‘estabelecimento’”. 

 

A postura não se alterou com a sobrevinda da Emenda Constitucional nº 33/2001, 

permanecendo o citado mestre entendendo que o sujeito passivo é aquele que promoveu a 

importação, mas agora não somente de mercadorias e bens para consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento e sim de “bens estrangeiros”.211 

 

ROQUE ANTONIO CARRAZZA, por seu turno, enfoca que o sujeito passivo do 

ICMS será o “destinatário jurídico” da operação de importação, entendendo-se esse como 

sendo o “estabelecimento onde ocorrer a entrada física da mercadoria”.212 

 

E segue o mencionado professor na trilha de que pouco interessa se a importação foi 

efetuada mediante conta e ordem de terceiro ou por encomenda, uma vez que a incidência se 

dará onde ocorrer a entrada física no estabelecimento importador. Esclarece, ademais, que 

                   
211 “Certamente, o ICMS não incide sobre a mera entrada de bem no país, e não se torna devido pela simples 
liberação aduaneira, sendo correto que a titularidade do imposto (sujeito ativo da relação jurídico-fiscal) não 
cabe singelamente ao Estado onde ocorreu o mero ato físico do desembaraço aduaneiro, mas ao Estado onde se 
localiza o sujeito passivo do tributo, isto é, aquele que juridicamente promoveu o ingresso dos bens estrangeiros 
no país, e para onde se destinam.” (José Eduardo Soares de Melo, ICMS – Teoria e Prática, p. 50) 
212 “Muito bem, se o fato imponível do ICMS é a entrada da mercadoria importada no estabelecimento, segue-se 
que o tributo cabe ao Estado onde estiver situado o destinatário jurídico da operação de importação. 
Ressalte-se, por oportuno, que, neste contexto, ‘destinatário jurídico da operação de importação’ será sempre o 
‘estabelecimento onde ocorrer a entrada física’ da mercadoria.” (Roque Antonio Carrazza. ICMS, p. 74. 
Destaques no original) 
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nesses dois casos é a trading que promove o ingresso e formaliza o desembaraço aduaneiro, 

realizando o fato imponível do ICMS incidente na importação.213 

 

O Supremo Tribunal Federal vem adotando a mesma denominação utilizada pela 

doutrina de Roque Antonio Carrazza, qual seja, “destinatário jurídico”, mas apontando 

conclusão diversa quando se trata de importação realizada por intermédio de terceiro. Ao 

invés de apontá-la como sujeito passivo, vem posicionando-se no sentido de que o seu 

respectivo contratante seria o “destinatário jurídico”, cabendo a cobrança do ICMS ao Estado 

onde esse último estiver localizado. 

 

Evidencia-se essa posição no voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos 

autos do agravo regimental em agravo de instrumento nº 816.070:214 

 

“Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão relativa ao sujeito 

ativo para a cobrança do ICMS incidente sobre a mercadoria importada, 

decidiu-a, nos seguintes termos: 

 

‘Na declaração de importação da Secretaria da Receita Federal – Porto 

de Vitória -, consta expressamente como importador Vila Porto 

International Business S/A e como adquirente da mercadoria Dimaci 

                   
213 “Temos para nós que é irrelevante, para fins de incidência de ICMS, que as importações sejam feitas por 
conta e ordem ou por encomenda de terceiro. Sempre a incidência dar-se-á na Unidade Federada onde se dá a 
entrada física da mercadoria no estabelecimento importador. 
(...) 
Por igual modo, na importação ‘por encomenda’, a trading figura como ‘importadora’ e adquirente da 
mercadoria, embora esta também se dirija ao estabelecimento do adquirente final. Neste caso, tanto quanto no 
anterior (da importação ‘por conta e ordem’), a trading, ao promover o ingresso e formalizar o desembaraço 
aduaneiro, realizará o fato imponível do ICMS-importação e, por via de conseqüência, figurará no pólo passivo 
da obrigação tributária correspondente.” (Roque Antonio Carrazza. ICMS, p. 76-78. Destaques no original) 
214 Publicado no Diário da Justiça eletrônico nº 20, de 31/01/2011. Destaques no original 
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Material Cirúrgico Ltda., fl. 237, siginificando que a empresa Vila Porto 

autuou como mera intermediária na operação’ (fl. 211) 

 

Nesse contexto, no julgamento do RE 2686586/SP, Rel. Ministro Marco 

Aurélio, ao analisar situação semelhante a dos autos, a Primeira Turma 

concluiu que, na definição do destinatário da mercadoria, não deve 

prevalecer os pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas na 

importação, mas a efetiva destinação do bem importado. 

Na ocasião, considerou-se que a empresa que formalmente realizou a 

importação atuou como mera consignatária ou simples intermediária e, dessa 

forma, levou-se em conta a localização do estabelecimento do efetivo 

destinatário da mercadoria (pessoa diversa do importador), para definir o 

sujeito ativo da obrigação tributária.” 

 

Ao tratarmos da materialidade do ICMS incidente na importação deixamos clara a 

posição de que há de ocorrer uma operação no exterior que implique em circulação de 

mercadorias ou bens ao País. Destinatário jurídico da mercadoria ou bem, portanto, será 

aquele que receber, com foros de titularidade, com poderes de disposição, a mercadoria ou 

bem. Por isso, não podemos denominá-lo simplesmente de “importador”, pois nos casos em 

que terceiros realizam os atos materiais de importação esses ora podem configurar-se como 

verdadeiros titulares, ora meros intermediários, como bem apontado no julgado supra. 

 

Portanto, sujeito passivo do ICMS incidente na importação será o destinatário da 

mercadoria ou bem que, por conta da operação realizada no exterior e a conseqüente 

circulação desses bens ao País, recebê-los com poderes de disposição. Consequentemente, o 



138 
 

 

sujeito ativo será a Unidade Federada em que localizado o domicílio ou estabelecimento desse 

destinatário. 

 

Antes de ingressarmos, porém, na análise dos casos práticos, encerremos os critérios 

da norma padrão de incidência do ICMS incidente na importação. 

 

8.6. Critério quantitativo 

 

O critério quantitativo abriga a base de cálculo bem como a alíquota. Em relação a 

essa última a Constituição não a determinou, cabendo, portanto, aos Estados e ao Distrito 

Federal, entes políticos com competência para instituiu o ICMS incidente na importação fixá-

la em suas respectivas leis. 

 

A base de cálculo, como pondera PAULO DE BARROS CARVALHO “há de ter uma 

correlação lógica e direta com a hipótese de incidência do tributo”. Ensina o professor que a 

base de cálculo, enquanto expressão dimensível do critério material do tributo, assumirá 

função comparativa de confirmá-lo, infirmá-lo ou afirmá-lo.215  

 

Não destoa AIRES BARRETO ao lecionar que: 216 

 

“Envolvendo a própria consistência da hipótese de incidência, haveria de o 

aspecto material abrigar o caráter essencial dessa substância: a possibilidade 

de mensuração, de transformação em uma expressão numérica. É no aspecto 

material da hipótese de incidência que, por seus atributos, encontramos a 

                   
215 Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 546. 
216 Aires Barreto. Base de Cálculo, Alíquota e Princípios Constitucionais, p. 50 



139 
 

 

suscetibilidade de apreciação e dimensionamento, com vista à estipulação do 

objeto da prestação. Aos atributos dimensíveis do aspecto material da 

hipótese de incidência designa-se base de cálculo.” 

 

Trazendo essas lições para o ICMS incidente na importação e dentro do critério 

material que aqui afirmamos, temos que a base de cálculo constitucional possível é o valor da 

operação que resultou na circulação da mercadoria ou bem ao Brasil. Em geral, esse valor é o 

próprio valor de venda desses bens a destinatário brasileiro. 

 

Contudo essa base de dimensão deverá, por previsão expressa na alínea “i, do inciso 

XII, do artigo 155 da Constituição (acrescentada pela Emenda Constitucional nº 33/2001), ser 

acrescida do próprio valor do imposto. 

 

8.7. Conclusão 

 

Pelo exposto, após analisarmos um a um os critérios da regra-matriz pressuposta pela 

Constituição, podemos unificá-los da seguinte forma: 

 

• critério material: realizar operações de circulação de mercadorias ou bens 

provenientes do exterior; 

• critério espacial: território da Unidade Federada no qual estiver situado o 

destinatário da mercadoria ou bem; 

• critério temporal: entrada de mercadoria ou bem no domicílio da pessoa física 

ou no estabelecimento da pessoa jurídica destinatária; 

• critério pessoal:  
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d.1) sujeito ativo:Estados ou Distrito Federal em que se situar o 

destinatário da mercadoria ou bem; 

d.2) sujeito passivo: destinatário da mercadoria ou bem, assim 

entendido aquele que por conta da operação realizada no exterior e a 

conseqüente circulação desses bens ao País, recebê-los com poderes 

de disposição; e 

e) critério quantitativo: 

e.1) alíquota: aquela que for fixada em lei pelos entes políticos 

competentes; 

e.2) base de cálculo: valor da operação. 

 

 

9. A DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES DE 

IMPORTAÇÃO. 

 

9.1. Introdução 

 

Vimos até o momento que o anseio estatal pela cobrança do ICMS incidente na 

importação remonta desde o Decreto-Lei nº 406/68, o qual não escapou de ser, à época, 

taxado de inconstitucional por Geraldo Ataliba pelas razões aqui já expostas. 

 

E essa ânsia arrecadatória, analisando as alterações normativas no decorrer do tempo, 

seguiu numa linha crescente. Primeiro elevando essa tributação ao nível constitucional com a 

Emenda Passos Porto (23/83), a qual foi basicamente reprisada pela redação original da Carta 

Cidadã. 
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Ato seguinte, quando se imaginava que a voracidade estava contida, pela Súmula 660 

do Supremo Tribunal Federal, a qual havia espancado a intenção de se exigir o imposto das 

pessoas físicas e das pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS, surgiu a Emenda 

Constitucional nº 33/2001 incluindo-as, tema esse que ainda pende de decisão definitiva pelo 

Pretório Excelso. 

 

Nos dias atuais, em que os Estados deflagraram embates pela atração de novas 

empresas e investimentos em seus respectivos territórios, à custa de concessões de incentivos 

na órbita do ICMS, muitas delas fora dos parâmetros previstos constitucionalmente, a questão 

em relação à sujeição ativa do ICMS incidente na importação fica à tona, clamando por 

pacificação no seio do Supremo Tribunal Federal, o qual, como pudemos demonstrar, possui 

diversas decisões a esse respeito. 

 

Isto porque grande parte desses incentivos locais é voltada para a redução do ICMS na 

importação de insumos, matérias-primas, bens de capital, etc., atraindo o interesse das 

empresas de um modo geral, com vistas ao respectivo expansionismo de mercado.  

 

Exemplo típico e mais antigo é o FUNDAP, instituído pelo Estado do Espírito Santo e 

que consiste, basicamente, em um financiamento, concedido pelo Banco de Desenvolvimento 

daquele Estado – BANDES –, que está diretamente ligado ao ICMS devido na importação de 

mercadorias. Tal financiamento é concedido às empresas que se instalarem no Estado do 

Espírito Santo e se cadastrarem nos órgãos oficiais do Governo como empresas de comércio 

internacional (“empresas fundapeanas”), para importações realizadas pelo Porto de Vitória. 
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Diversas trading companies instalaram-se naquele Estado com vistas a usufruir do 

benefício por ele concedido e, assim, conceder a seus clientes descontos comerciais. Por conta 

da possibilidade de adquirir produtos com uma carga menor de ICMS incidente na importação 

várias outras empresas utilizam-se das tradings para buscar um bem do exterior. 

 

Nesse momento vem a grande discussão: a quem cabe o ICMS incidente na 

importação? Ao Espírito Santo, local onde se encontra a trading? Ou a São Paulo, por 

exemplo, no qual está a empresa que contratou a trading e recebeu os bens importados? 

 

Tomamos o exemplo entre Espírito Santo e São Paulo propositadamente, pois o 

embate entre os Fiscos e seus respectivos contribuintes foi enorme, levando ambos os entes 

federados, certos ou não, a editarem o Protocolo nº 23, de 3 de junho de 2009, com vistas a 

encerrar a disputa, o qual, basicamente estabeleceu que: 

 

i) nas operações realizadas por conta e ordem de terceiro, o imposto caberá ao Estado 

onde estiver localizada a pessoa física ou jurídica que contratar empresa (trading) para efetuar 

a importação (Cláusula primeira, § 1º, inciso III)217; e 

 

                   
217 “Cláusula primeira. Nas operações de importação de bens ou mercadorias do exterior promovidas por 
estabelecimentos situados no Estado do Espírito Santo ou de São Paulo, por conta e ordem de adquirentes 
situados no outro Estado, na forma estabelecida na Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, na 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nas Instruções Normativas SRF nºs 225, de 18 de outubro de 2002, e 
247, de 21 de novembro de 2002, o recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS relativo à operação deverá ser efetuado pelo estabelecimento importador em favor do Estado de 
localização do adquirente. 
§ 1º Para os efeitos deste protocolo considera-se: 
(...) 
III – adquirente, a pessoa física ou jurídica que contratar empresa para importar por sua conta e ordem.” 
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ii) nas operações realizadas por encomenda, o imposto caberá ao Estado onde estiver 

localizada a trading que importou por encomenda, ainda que o encomendante esteja situado 

em outro Estado (Cláusula quinta, inciso I).218 

 

Não consideramos que a via do Protocolo utilizada entre os Estados seja adequada 

para encerrar essa disputa,219até porque esta parece ainda não ter se encerrado220, além do que 

o enfrentamento ora mencionado ocorre não só entre esses entes federativos, mas em todo o 

território nacional, clamando por manifestações doutrinárias e jurisprudenciais que norteiem a 

solução desses recorrentes conflitos. 

 

Vamos ao estudo das situações mais recorrentes. 

 

9.2 O ICMS na importação por conta própria 
 

Na importação por conta própria o destinatário das mercadorias ou bens é a mesma 

pessoa física ou jurídica que pratica os atos materiais de importação, isto é, realiza a 

nacionalização mediante despacho aduaneiro e efetua a respectiva liberação desses bens. 

 

                   
218 Cláusula quinta Relativamente à operação de importação por encomenda: 
I – o sujeito ativo da obrigação tributária é o Estado de localização do importador por encomenda, mesmo que o 
encomendante esteja situado no outro Estado, desde que tenha ocorrido a entrada física do bem ou da mercadoria 
importada do exterior no estabelecimento do importador (Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, 
artigo 11, inciso I, alínea “d”, e § 3º); 
219 Somos da opinião que a Constituição não atribuiu competência para os Estados, seja mediante Convênio ou 
Protocolo, firmarem disposições dessa jaez, uma vez que cabe à lei complementar, com espeque no artigo 146, 
inciso I c/c 155, inciso XII, “d”, ambos da Constituição Federal, evitar conflitos entre os entes e dispor, para 
efeito de cobrança, o local das operações relativas à circulação de mercadorias. 
220 “Posteriormente à assinatura do Protocolo nº 23/2009, caso seja feita uma importação por conta e ordem de 
terceiro e, no desembaraço aduaneiro, a trading não efetuar o recolhimento para o Estado de São Paulo, a 
empresa paulista possivelmente será autuada, pois o Fisco paulista entende que ele é a efetiva importadora.” 
(NETO, Horácio Villen; MORAES E CATRO, Leonardo Freitas de. Importação por Conta e Ordem e por 
Encomenda Realizada por Trading Beneficiária do Fundap: Reflexões Atuais Após o Protocolo ICMS 23/2009 
Celebrado entre São Paulo e Espírito Santo. Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 181. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 60) 
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Como ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA: “Na importação direta, toda a 

operação é promovida pelo próprio destinatário dos bens ou das mercadorias, sem qualquer 

intermediação legítima de pessoas. Assim, não resta dúvida de que o ICMS, no caso, será 

devido à Unidade Federada onde se situar o estabelecimento da entrada física dos 

mesmos.”221 

 

Nessa situação, como já apontado pelo ilustre mestre, não há dúvidas acerca da 

identificação do destinatário do bem ou mercadoria, sendo competente para lhe cobrar o 

ICMS o Estado onde estiver localizado o domicílio ou estabelecimento, da pessoa física222 ou 

jurídica, respectivamente, que dá entrada aos bens importados. 

 

Mas imaginemos que o estabelecimento “A”, localizado em São Paulo, devidamente 

autorizado pelas autoridades federais a operar no comércio exterior, importa mercadorias, 

cujo desembarque é efetuado no Porto de Vitória, Espírito Santo. A empresa “A” 

desembaraça a mercadoria e faz a remessa dessas ao seu estabelecimento localizado em São 

Paulo. 

 

Mesmo nessa circunstância, o ICMS deve ser pago ao Estado de São Paulo, pois lá 

está localizado o destinatário, isto é, aquela pessoa que por conta de uma operação ocorrida no 

exterior, recebeu a titularidade das mercadorias (circulação física e jurídica), que as adquiriu, 

pouco importando o fato de o desembaraço ter ocorrido em território capixaba, e por força do 

                   
221 Roque Antonio Carrazza. ICMS, p. 77 
222 Registre-se o posicionamento de Betina Treiger Grupenmacher no sentido de que a importação realizada por 
pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS continua sendo, mesmo após a Emenda Constitucional 
33/2001, inviável aos olhos da Constituição. (GRUPENMACHER, Betina Treiger. O ICMS na Importação em 
Nome Próprio, por Encomenda e por Conta de Terceiros. Grandes questões atuais do direito tributário, 12° vol. 
Coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2008. 
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disposto no inciso IX, do artigo 12 da Lei Complementar nº 87/96, o pagamento do imposto 

ter efetuado naquele momento. 

 

Relembrando o voto proferido pelo ex-Ministro Eros Grau, ao julgar o recurso 

extraordinário nº 461.968, aqui já mencionado, a Constituição não atribuiu competência para 

ser criado o imposto estadual sobre a mera “entrada” de bens do exterior. 

 

E, analisando questão semelhante, JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO ensina:223 

 

“A esse propósito, é fácil compreender a finalidade da expressão ‘cabendo o 

imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da 

mercadoria’, pela circunstância de que o ICMS não incide sobre a mera 

entrada de bem no país, e nem se torna devido pela simples liberação 

aduaneira, por ser correto que a titularidade do tributo não cabe singelamente 

ao Estado (no caso B) onde teria ocorrido o mero ato físico, mas ao Estado 

(no caso A), onde se localiza o sujeito passivo do tributo, isto é, aquele que 

‘juridicamente’ promoveu o ingresso dos bens estrangeiros no país.” 

 

Bem compreendida a casuística da importação por conta própria, vejamos agora como 

se dá o ICMS nas importações em que terceiros são envolvidos. 
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9.3 O ICMS na importação por conta e ordem 
 

A operação de “importação por conta e ordem” está prevista na Medida Provisória nº 

2.158-36 (artigos 77 a 81) e na Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (artigo 27), bem 

como nas Instruções Normativas SRF nºs 225 e 247 de 18 de outubro de 2002 e 21 de 

novembro de 2002, respectivamente. 

 

Para que uma operação de importação por conta e ordem seja realizada de forma 

perfeitamente regular, é necessário o cumprimento de diversos requisitos, tanto pela empresa 

adquirente, quanto pela empresa importadora, os quais se encontram disciplinados nas 

Instruções Normativas nº 225/02, 247/02 e 650/06, dentre os quais destacamos: (i) a 

existência de contrato prévio entre a importadora e o adquirente, caracterizando a operação 

por conta e ordem; (ii) o registro fiscal e contábil da operação que caracterize que os bens 

importados são de propriedade de terceiro; e (iii) a emissão de nota fiscal de saída da 

mercadoria do estabelecimento importador informando como preço dos bens o mesmo valor 

constante dos documentos de importação. 

 

Figura-se, nessa espécie de importação, a prestação de um serviço prestado por parte 

da empresa importadora, uma trading por exemplo, a qual promove o desembaraço das 

mercadorias ou bens em nome de outra empresa, a qual adquire os bens importados. Em 

resumo, a trading é mera mandatária, prestadora de serviços, da empresa contratante, cabendo 

a essa última o pagamento pela aquisição dos bens. 

 

                                                       
223 José Eduardo Soares de Melo. ICMS na Importação em face da Constituição Federal e da Lei Complementar. 
Revista Dialética de Direito Tributário, vol 15, p. 53-54. 
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Com maestria explica essa operação PAULO ANTONIO FERNANDES 

CAMPILONGO:224 

 

“Na importação por conta e ordem de terceiro ocorre a prestação de um 

serviço. A Trading Company contratada promove, em seu nome, o despacho 

aduaneiro de mercadorias adquiridas pela empresa contratante de seus 

serviços, em razão de contrato previamente firmado, que pode conter uma 

diversidade de serviços como a intermediação comercial e a cotação de 

preços, o fechamento de câmbio etc., consoante disciplinado na IN SRF n. 

225/02, art. 1° e IN SRF n. 247, art. 12, § 1°, I. 

Assim, na importação por conta e ordem de terceiro, embora a empresa 

contratada, normalmente uma Trading Companu, possa realizar desde a 

intermediação da negociação no exterior, até o desembaraço aduaneiro da 

mercadoria, na verdade ela exerce o papel jurídico de uma mandatária da 

real importadora. Vale dizer que é a contratante quem pactua a compra e 

venda internacional, quem tem capacidade econômico-financeira para arcar 

com o preço dos produtos importados e que presta recursos para que a 

Trading Company possa recolher, em seu nome, os tributos incidentes na 

importação. Portanto, para todos os efeitos fiscais, a importadora de fato e de 

direito é aquela que contrata os serviços.” 

 

Como nos propusemos, desde o início, o ICMS incidente na importação deve ser 

analisado no seu todo e não somente sob o ponto de vista ora do destinatário, ora do Estado. O 

que pretendemos deixar claro é que para sabermos quem é o destinatário apontado pela 

                   
224 Paulo Antonio Fernandes Campilongo. ICMS – Sujeição Ativa na Importação por Conta e Ordem de 
Terceiro. Estudos em Homenagem a José Eduardo Monteiro de Barros, p. 506-507. 
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Constituição e, conseqüentemente, a Unidade Federativa que exercerá seu direito de exigir o 

imposto, precisamos enxergar todos os aspectos da regra-matriz pressuposta na Carta Magna. 

 

Nesse compasso, frisamos no decorrer desse trabalho que a Constituição exige a 

ocorrência de uma operação, negócio jurídico, ainda que ocorrido no exterior, o qual implique 

em circulação física e jurídica de uma mercadoria ou bem para o País. A circulação, no 

cenário, deve ser entendida como aquela que transfere a titularidade, os poderes de domínio. 

Seguindo esses ditames, pronunciamo-nos no sentido de que destinatário para a Carta Magna 

é aquela pessoa física ou jurídica que recebe, em seu domicílio ou estabelecimento, a entrada 

física desses bens, detendo a titularidade sobre eles. 

 

Aplicando-se essas premissas à importação por conta e ordem, e divergindo de mestres 

como ROQUE ANTONIO CARRAZZA225 e JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO226, 

somos conduzidos a afirmar que o domicílio ou estabelecimento destinatário do bem ou 

mercadoria é o da pessoa física ou jurídica, respectivamente, contratante da trading company, 

uma vez que essa, por conta da operação e da circulação tornou-se proprietária do bem e não a 

trading, a qual se limita, no mais das vezes, a realizar atos de despacho aduaneiro. 

 

                   
225 Conforme já visto quando analisamos o critério pessoal da regra-matriz pressuposta pela Constituição do 
ICMS incidente na importação. 
226 “a) o destinatário da mercadoria deve ser considerado o estabelecimento da empresa que efetuou a 
importação, ou seja, a pessoa que promoveu o ingresso (jurídico) no território nacional. Tanto na importação 
realizada por empresa comercial importadora, ou pela trading company, por ‘conta e ordem de terceiro’ ou por 
‘encomenda de terceiro’, deve ser considerado o ‘destinatário jurídico’, que corresponde ao importador (pessoa 
que promoveu o ingresso das mercadorias no território nacional). 
b) importador é a pessoa que promove a importação de mercadoria estrangeira, figura nos respectivos 
documentos (fatura, conhecimento de carga), realiza a sua nacionalização mediante despacho aduaneiro, e efetua 
a respectiva liberação. A circunstância de as mercadorias passarem a ter um destinatário diverso do importador, 
após o desembaraço alfandegário, não tem o efeito de modificar a qualificação jurídica do importador.” (MELO, 
José Eduardo Soares de. O ICMS na Importação por Encomenda, e por Conta e Ordem de Terceiros. 
Titularidade do Tributo e Crédito do Imposto. Grandes questões atuais do direito tributário, 12º vol., 
coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo, Dialética, 2008, p. 327) 
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Por certo que o sujeito ativo do ICMS incidente na importação realizada por conta e 

ordem de terceiros será aquele em que estiver localizado o domicílio ou estabelecimento da 

pessoa física ou jurídica, respectivamente, adquirente da mercadoria ou bem. 

 

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal aqui citados227, vêm seguindo essa 

posição, qual seja, a de que o sujeito ativo para a cobrança do ICMS em casos de importação 

por conta e ordem será a Unidade Federada em que estiver domiciliado ou estabelecido o 

adquirente da mercadoria e não a trading company. 

 

E nesse sentido também vem posicionando-se o Superior Tribunal de Justiça, como 

revela a ementa do recurso especial nº 1190705, de relatoria do Ministro Luiz Fux:228 

 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. 

IMPORTAÇÃO INDIRETA. TRIBUTO DEVIDO AO ESTADO ONDE SE 

LOCALIZA O DESTINATÁRIO FINAL DA MERCADORIA. RATIO 

ESSENDI DA LEI. POLÍTICA FISCAL. MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 07/STJ. 

1. O ICMS, no caso de importação, é destinado ao Estado onde localizado o 

destinatário final do importador, a despeito de o desembaraço aduaneiro 

ocorrer em outro Estado. 

2. A importação indireta caracteriza-se pela existência de um intermediador 

na importação, de modo que o ICMS deverá ser recolhido no Estado onde se 

localiza o destinatário final da mercadoria, a despeito de ter sido esta 

desembaraçada por estabelecimento intermediário sediado em outra Unidade 

                   
227 Agravo regimental em recurso extraordinário nº 589.602, Relatora Ministra Ellen Gracie; Agravo regimental 
em agravo de instrumento nº 816.070, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
228 REsp 1190705/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 
14/10/2010 
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da Federação, nos termos do entendimento firmado pela E. Primeira Seção. 

Precedentes: EREsp 835537/MG, Rel. Ministro  Benedito Golçalves, 

Primeira Seção, DJe 30/11/2009; EDcl no REsp 1036396/MG, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/8/2009; EDcl no AgRg 

no Ag 825.553/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

20/8/2009; REsp 835.537/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 17/2/2009.” 

 

Nesse diapasão o acórdão proferido pela 5ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas 

da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos do processo DRT-III 614627/05, 

cujo trecho do voto do relator, German Alejandro San Martín Fernández, destacamos:229 

 

“De acordo com a prova documental juntada aos autos pelo autor do feito, o 

destinatário jurídico da mercadoria é o estabelecimento localizado no Estado 

de São Paulo; agem, os importadores, como meros mandatários. Isso porque, 

no caso dos autos, se encontram todos os elementos típicos da chamada 

importação por conta e ordem, cuja atividade pressupõe prestação de serviço 

realizada por empresa Trading Companu (fl. 83 e 128). Esta promove em 

nome próprio o despacho aduaneiro de mercadorias adquiridas pela empresa 

contratante de seus serviços, em razão de contrato previamente firmado, e 

cujos elementos contêm uma diversidade de serviços, entre eles: 

intermediação comercial, cotação de preços, fechamento de câmbio etc., 

conforme disciplina contida na IN SRF nº 225/02, art. 1º e IN SRF nº 247/02, 

art. 12, § 1º, I. 

 

                   
229 Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20/03/2010. 
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Logo, na importação por conta e ordem de terceiro, embora a empresa 

contratada, normalmente uma Trading Company, se encontre habilitada a 

realizar desde a intermediação da negociação no exterior até o desembaraço 

aduaneiro da mercadoria, o papel por ela exercido consiste apenas em ser 

mandatária da real importadora. Significa dizer, é a contratante aquela que 

pactua a compra e venda internacional, que possui capacidade econômico-

financeira para suportar o encargo econômico do preço dos produtos 

importados e que fornece os recursos para que a Trading Company possa 

recolher os tributos incidentes na importação. Portanto, para todos os efeitos 

fiscais, a importadora de fato e de direito é aquela que contrata os serviços e 

não aquela que apenas os executa.” 

 

Suponhamos a situação em que empresa estabelecida no Estado de São Paulo contrate 

uma trading, estabelecida no Estado do Espírito Santo para efetuar, por conta e ordem, a 

importação de determinadas mercadorias. A trading agirá como mera intermediária da 

empresa contratante, praticando atos de importação, providenciando o despacho aduaneiro, a 

respectiva liberação das mercadorias etc. Nesse caso, a trading, não obstante estar 

juridicamente identificada em documentos fiscais, tais como nota fiscal, declaração de 

importação, não será sujeito passivo, nesse caso, do ICMS incidente na importação, pois não 

recebe as mercadorias (em razão da operação e da circulação) com foros de titularidade, isto 

é, não possui sobre essas mercadorias poderes relativos ao domínio. 

 

Sujeito passivo, na ocasião, será a empresa estabelecida no Estado bandeirante, pois 

essa é a adquirente das mercadorias, aquela que, por conta da operação efetuada no exterior e 

sua conseguinte circulação, as recebe com poderes de disposição. Logo, o sujeito ativo, no 
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exemplo adotado, será o Estado de São Paulo, local onde se encontra o destinatário das 

mercadorias. 

 

9.4 O ICMS na importação por encomenda 
 

Diferentemente da importação por conta e ordem, em que a trading age como mera 

mandatária, intermediária, na importação por encomenda, a trading assume o papel de 

importador e de adquirente das mercadorias no exterior com recursos próprios e promove o 

respectivo despacho aduaneiro de importação (art. 11 caput e § 3º da Lei nº 11.281/06)230.  

 

A empresa contratante, por sua vez, figura como o encomendante predeterminado, ou 

seja, aquele que, por meio de contrato (art. 2º, § 1º, inciso II, da IN 634/06)231, adquire as 

mercadorias junto ao importador com o objetivo de revendê-las. 

 

Explica essa modalidade de importação HELENO TAVEIRA TORRES:232 

 

“Na importação ‘por encomenda’, diversamente, a comercial importadora ou 

a trading não se apresentam como intermediárias ou simples prestadoras de 

                   
230 “Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para 
revenda a encomendante predeterminado não configura importação por conta e ordem de terceiros. 
(...) 
§ 3º Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação realizada com recursos próprios da 
pessoa jurídica importadora, participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição 
dos produtos no exterior. (Incluído pela Lei nº 11.452, de 27 de fevereiro de 2007).” 
 
231 “Art. 2º O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à prévia vinculação do importador 
por encomenda ao encomendante, no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). 
§ 1º Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante deverá apresentar à unidade da Secretaria 
da Receita Federal (SRF) de fiscalização aduaneira com jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz, 
requerimento indicando: 
(...) 
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.” 
232 TORRES, Heleno Taveira. Importações Diretas, por Encomenda e por Conta e Ordem, Aplicação do AVA, 
IPI e PIS/Cofins, do ICMS e de Medidas Sancionatórias. Grandes questões atuais do direito tributário, 12º vol., 
coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo, Dialética, 2008, p. 169. 
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serviços, mas sim como típico caso de ‘importador direto’, adquirente da 

mercadoria, para venda posterior aos seus encomendantes. Previamente, 

estes contratam a comercial importadora ou a trading para que esta não 

apenas promova o ingresso e formalize o despacho aduaneiro das 

mercadorias, além de contratar com os exportadores-vendedores, em 

atendimento ao pedido do real adquirente. Essas operações deverão ser 

realizadas com recursos da própria importadora (trading), para que promova 

a posterior revenda ao efetivo adquirente, razão pela qual sequer 

adiantamentos de recursos de um terceiro (encomendante) podem ser 

admitidos, na medida que isso poderia caracterizar incapacidade econômica e 

interposição fraudulenta de pessoas.” 

 

Referida modalidade de importação é considerada como uma importação direta ou por 

conta própria, como assinala PAULO ANTONIO FERNANDES CAMPILONGO: “Nestes 

termos, a importação por encomenda é considerada, sob o ângulo jurídico-fiscal, uma 

importação direta ou por conta própria.”233 

 

Importação direta ou por conta própria porque a trading é que, com recursos seus, 

adquire a mercadoria junto ao exportador no exterior, providencia sua nacionalização, para 

posterior revenda ao encomendante pré-determinado. 

 

Retomamos nossas premissas, as quais perfilham o sentido de que a Constituição 

prevê o acontecimento de uma operação (negócio jurídico), no exterior, a qual destine física e 

juridicamente mercadoria ou bem para o País, isto é, exige a circulação, a transferência de 

titularidade ao adquirente nacional, destinatário constitucional do bem ou mercadoria. 

                   
233 Paulo Antonio Fernandes Campilongo. ICMS – Sujeição Ativa na Importação por Conta e Ordem de 
Terceiro. Estudos em Homenagem a José Eduardo Monteiro de Barros, p. 507 
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No caso da importação por encomenda quem adquire a titularidade desses bens, os 

poderes de domínio sobre eles, é, nessa hipótese, a trading e não mais a pessoa que lhe 

contratou. Tanto isso é verdade que a trading só pode se comprometer, contratualmente e 

previamente, com o encomendante, para lhe revender as mercadorias importadas, porque 

adquire a sua titularidade. Em tese, poderia a trading descumprir o contrato de encomenda, 

cometendo um ilícito contratual e quiçá perante a legislação aduaneira, e revender a outrem 

esses bens, pois sobre eles detém seu domínio. 

 

É a trading, portanto, o destinatário constitucional do bem ou mercadoria importado 

por encomenda, é o sujeito passivo constitucional do ICMS incidente na importação, sendo, 

logicamente, o sujeito ativo a Unidade Federada em que essa se localizar. 

 

Transmudando-se esses preceitos para o exemplo utilizado no item anterior teremos o 

seguinte: a empresa estabelecida em São Paulo contrata a trading localizada no Espírito Santo 

para efetuar, por encomenda, a importação de bens. A trading, com recursos próprios adquire 

as mercadorias no exterior e promove o seu despacho aduaneiro de importação e, ato seguinte, 

as revende para o encomendante pré-determinado, isto é, remete as mercadorias para São 

Paulo. 

 

O ICMS, pois, será devido ao Estado capixaba, haja vista o fato de que o destinatário 

constitucional (sujeito passivo) é a trading, quem adquiriu as mercadorias oriundas do 

exterior. A posterior aquisição pela empresa encomendante, por sua vez, será gravada 

novamente pelo ICMS, mas não aquele referente à importação das mercadorias, e sim por 

aquele incidente nas operações ocorridas em território nacional. 
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10. RESUMO 

 

i) Para alcançar o conhecimento científico é imprescindível a precisão lingüística e a 

adoção de um sistema de referência, no caso, o sistema jurídico, uno e harmônico; 

 

ii) Direcionamos a análise para o sistema constitucional brasileiro, o qual adota como 

pilares de estrutura, espraiando-se por todos os seus escaninhos os princípios republicano e 

federativo; 

 

iii) A adoção dessas vigas mestras, ao percorrerem todo o sistema jurídico nacional, 

acabam atingindo fortemente o subsistema constitucional tributário, nos princípios específicos 

que o cercam, na repartição das competências legiferantes e nas materialidades dos tributos 

adotados pela Carta Magna; 

 

iv) O subsistema constitucional tributário, não obstante extrair do sistema 

constitucional brasileiro seus fundamentos e com ele se harmonizar, dispõe de normas 

jurídicas que têm por objetivo regular, disciplinar, a relação que se forma entre Estado e 

cidadão, a qual implique na obrigação desse último levar dinheiro aos cofres públicos; 

 

v) Analisamos princípios constitucionais tributários, tais como legalidade, tipicidade 

tributária, anterioridade, irretroatividade, não-confisco e capacidade contributiva, os quais 

decorrem, inexoravelmente, da adoção dos pilares da república, e, como normas de estrutura 

que são, delimitam a competência tributária dos entes políticos;  
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vi) No campo da competência, verificamos que a Constituição adotou a combinação de 

competências privativas, concorrentes e, em alguns casos, as decorrentes de delegação, 

embora no âmbito do direito tributário, especificamente em relação aos impostos, tenha 

adotado competência privativa. 

 

vii) Competência essa que fixa, minuciosamente, os limites materiais e formais de 

inovação na ordem jurídica, pelos entes políticos ao expedirem suas leis, sendo considerada, 

rígida, na medida que não podem ser alteradas ao bel prazer do legislador infraconstitucional, 

sob pena de afetar os princípios da Federação e da autonomia municipal; 

 

viii) Essa minúcia também marca a competência atribuída aos Estados e o Distrito 

Federal para instituírem o ICMS incidente na importação de bens e serviços; 

 

ix) Ainda no que tange à competência tributária, expusemos que a Constituição, para 

demarcar as materialidades dos impostos, valeu-se de institutos, conceitos e formas 

previamente delineados pelo direito privado, aqui segregado apenas para fins didáticos, bem 

como da ciência do direito, pois caso contrário, de nada valeria a sua rigidez se o legislador 

ordinário (lato sensu) pudesse talhar essas materialidades da forma que lhe aprouvesse, por 

exemplo, afirmando que renda é faturamento, circunstância essa que também comprometeria 

o pacto federativo, em razão da invasão de competências entre os entes políticos. 

 

x) Com essas premissas ingressamos no estudo no ICMS incidente na importação, a 

fim de expormos os conceitos dos vocábulos empregados pela Carta Magna ao desenhar as 

balizas desse tributo; 
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xi) Conceituamos operação, circulação, mercadorias, bem, entrada e destinatário de 

mercadorias e bem e vimos que:  

 

xi.1) Operação é negócio jurídico; 

xi.2) Circulação é transferência de titularidade e foi utilizada pela Carta Magna 

como elemento de conexão para fazer incidir a lei tributária nacional; 

xi.3) Mercadorias é espécie de bem móvel, isto é aquela que se destina ao 

comércio e bem refere-se apenas a bem móvel; 

xi.4) Entrada é marco temporal previsto para se dar como ocorrida a operação e a 

circulação e deve, no seio constitucional, ser compreendido como aquela que se dá 

no domicílio ou estabelecimento da pessoa física ou jurídica, respectivamente; 

xi.5) Destinatário da mercadoria ou bem, é a pessoa física ou jurídica que, por 

conta da operação ocorrida no exterior e da circulação do bem com destino ao 

País, figura como aquela a quem são transferidos os poderes de domínio sobre 

esse; 

 

xii) A partir de então estruturamos a regra-matriz pressuposta na Constituição do 

ICMS incidente na importação da seguinte forma: 

 

• critério material: realizar operações de circulação de mercadorias ou bens 

provenientes do exterior; 

• critério espacial: território da Unidade Federada no qual estiver situado o 

destinatário da mercadoria ou bem; 

• critério temporal: entrada de mercadoria ou bem no domicílio da pessoa física 

ou no estabelecimento da pessoa jurídica destinatária; 
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• critério pessoal:  

1) sujeito ativo:Estados ou Distrito Federal em que se situar o 

destinatário da mercadoria ou bem; 

2) sujeito passivo: destinatário da mercadoria ou bem, assim 

entendido aquele que por conta da operação realizada no exterior e a 

conseqüente circulação desses bens ao País, recebê-los com poderes 

de disposição; e 

• critério quantitativo: 

1) alíquota: aquela que for fixada em lei pelos entes políticos 

competentes; 

2) base de cálculo: valor da operação. 

 

xiii) Ferramentas jurídicas em punho, invadimos o campo da casuística e, dentro das 

premissas traçadas, concluímos que: 

 

xiii.1) Na importação por conta própria o destinatário das mercadorias ou bens é a 

mesma pessoa física ou jurídica que pratica os atos materiais de importação, ou 

seja, importador e destinatário confundem-se na mesma pessoa, não havendo 

grande celeuma. Não obstante, deixamos claro que mesmo que a mercadoria ou 

bem seja desembaraçada em Unidade Federativa diversa, o imposto caberá àquele 

onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento da pessoa física ou jurídica, 

respectivamente; 

 

xiii.2) Na importação por conta e ordem efetuada por trading, esta agirá como 

mera intermediária da pessoa contratante, praticando atos de importação, 
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providenciando o despacho aduaneiro, a respectiva liberação das mercadorias etc. 

Nesse caso, a trading, não obstante estar juridicamente identificada em 

documentos fiscais, tais como nota fiscal, declaração de importação, não será 

sujeito passivo do ICMS incidente na importação, pois não recebe as mercadorias 

(em razão da operação e da circulação) com foros de titularidade. Aqui, o sujeito 

ativo será a Unidade Federada em que estiver domiciliada ou estabelecida a 

pessoa contratante, pois essa é quem adquire as mercadorias; e 

 

xiii.3) Opostamente à importação por conta e ordem, em que a trading age como 

mera mandatária, intermediária, na importação por encomenda, a trading assume 

o papel de importador e de adquirente das mercadorias no exterior com recursos 

próprios e promove o respectivo despacho aduaneiro de importação. É a trading, 

portanto, o destinatário constitucional do bem ou mercadoria importado por 

encomenda, é o sujeito passivo constitucional do ICMS incidente na importação, 

sendo, logicamente, o sujeito ativo a Unidade Federada em que essa se localizar. 
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