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RESUMO 

Essa monografia tem por objeto de estudo a análise do fato gerador do ICMS- 

importação sobre as operações de importação amparadas por contratos de arren-

damento mercantil. Diante da ausência de transferência da titularidade dos bens 

ao importador nas importações sob essa modalidade contratual, será discutida 

exatamente a questão controversa existente desde a Constituição de 1967, toda-

via levada a cabo com mais intensidade a partir das modificações trazidas pela 

Emenda Constitucional nº 33/2001. O debate se fundamenta na existência neces-

sária ou não de circulação jurídica para a incidência do ICMS nas importações, 

além da expressa e imprescindível entrada da mercadoria ou bem no País. 

 

 

 

Palavras chave: Direito Tributário,  ICMS, Importação, Fato Gerador, Leasing, 

Arrendamento Mercantil. 
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ABSTRACT 

The current monograph aims a descriptive and explanatory analysis on the 

taxable triggering event of the importation modality of ICMS (Brazilian State Goods 

and Services Circulation Tax) regarding the importation supported by lease-

purchase agreements. Before the lack of transfer of property ownership towards 

the importer concerning importation under the aforementioned lease-purchase 

agreements, precisely this controversial issue, with existence since the Brazilian 

Constitution of 1967, will be analyzed, especially after the advent of the 

Constitutional Amendment nº 33/2001. The discussion stands on the foundation of 

questioning the real need for the existence of legal circulation in order to 

acknowledge the levy of ICMS in terms of importation, while facing the express 

and vital ingress of the merchandise or good in the Country. 

 

Keywords: Tax Law, ICMS, Import, Taxable Triggering Event, Lease-Purchase 

Agreement. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo um estudo sobre o fato gerador do 

imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e pres-

tação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações 

na importação, o também conhecido ICMS-importação. 

A incidência do ICMS nas importações amparadas em contratos de arren-

damento mercantil está diretamente ligada à discussão relacionada ao fato ge-

rador do ICMS-importação, estabelecido no artigo 155, §2º, IX, a da CRFB/88. 

Esse debate vem passando pelo Judiciário, Legislativo e Doutrina desde a Cons-

tituição de 1967, após a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, quando pela pri-

meira vez tal hipótese de incidência foi especificamente introduzida no ordena-

mento jurídico. 

Assim, prefacialmente, foram abordados os contornos do ICMS a partir de 

sua evolução histórica, os seus princípios, imunidades e características peculia-

res, seus elementos quantitativos e o fato gerador do imposto de competência 

estadual, protagonista do presente trabalho, com objetivo precípuo de contextu-

alizar o presente estudo. 

Em seguida, os conceitos, características e modalidades dos contratos de 

arrendamento mercantil foram expostos a fim de elevar o grau de compreensão 

da questão suscitada sobre as importações nessas operações de comércio ex-

terior e suas principais características. 

Por fim, foi analisado o posicionamento da doutrina, jurisprudência e alte-

rações legislativas em relação à hipótese de incidência do imposto de compe-

tência estadual incidente na importação de bens e mercadorias, notadamente 

com a finalidade de elucidar a interpretação que melhor se coaduna com a Cons-

tituição e todo o ordenamento jurídico em relação a esse fato gerador tão con-

troverso, contribuindo para o debate existente entre os juristas e estudiosos do 

Direito Tributário. 
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1 O IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
E SERVIÇOS 

1.1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

O Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, tem sua raiz 

histórica no século VIII a.C. incidindo sobre as vendas mercantis. Segundo ensina 

Lodi, a sua origem1: 

 

 

Remonta à Roma Antiga, onde Augusto decretou a centesima rerum vena-
lium, onerando com 1% as operações sobre mercadorias. Na Idade Média 
e na Idade Moderna, desenvolveu-se, na Europa através da sisa, origem, 
em Portugal, dos impostos sobre vendas e consumo. 
 
 

Já no Brasil, sua origem remonta ao ano de 1923, em que através da Lei 

nº 4.625 de 31.12.1922, a União criou o imposto sobre vendas mercantis - IVM, 

cobrado segundo valores fixos proporcionais aos preços de transação da merca-

doria. Como bem explica Aliomar Baleeiro, tratava-se de2 

 

 

Um papel líquido e certo, com força cambial semelhante a das letras de 
câmbio e promissórias (Lei no 2.044, de 1908), para facilidade de descon-
tar nos bancos as faturas de vendas dos comerciantes e industriais, 
quando reconhecidos e assinados pelos compradores (art. 219 do Código 
Comercial). O Congresso as atendeu e foi instituída a emissão da duplicata 
da fatura para ser aceita pelos devedores, em troca do imposto de 0,3% 
(R$ por conto de réis), não só nas vendas a prazo, mas também nas ven-
das a vista, registradas em livros próprios. 
 
 

Onze anos depois, a Constituição de 1934 transferiu para os Estados a 

competência do referido imposto, cuja denominação passou a ser imposto sobre 

vendas e consignações, o chamado IVC, situação esta que permaneceu nas 

Constituições de 1937 e 1946. 

                                                 
1 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Tributos: teoria geral e espécies. Rio de Janeiro, Impetus, 2013, p. 240. 
2 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro, Forense, 2010, p. 367. 
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Interessante salientar que o IVC, já na década de 40, era responsável por 

quase 30% (trinta por cento) do total da receita dos Estados, delineando desde 

então o enorme papel que tal imposto estadual assumiria à título de arrecadação. 

De acordo com os ensinamentos de Lodi3 

 

 

O IVC, a exemplo do que ocorria com o seu antecessor, o imposto sobre 
vendas mercantis, incidia em cascata sobre todas as operações da cadeia 
econômica, tornando a tributação cumulativa, num fenômeno que Aliomar 
Baleeiro definia como piramidização do tributo. 
 
 

Isto posto, observa-se que além de tal imposto possuir natureza mercantil, 

possuía base de cálculo mais expansiva em relação a do IVM, tendo incluído em 

sua hipótese de incidência as operações de consignações mercantis. 

Além disso, também não havia no IVM a noção de não cumulatividade, já 

que em que a cada venda havia a presença de um novo fato gerador do imposto, 

fazendo com que esse incidisse em todas as fases de circulação, do produtor ao 

consumidor. 

Desta forma, tal imposto incidia “em cascata”, sendo exigido em cada etapa 

de circulação, sempre sobre a base de cálculo integral, qual seja, o preço da mer-

cadoria. 

Em 1965, através da Emenda Constitucional nº 18 criada nesse mesmo 

ano, surge o ICM, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, 

em substituição ao IVC. 

Permanecendo na competência estadual, o ICM trouxe inovação para a 

área da tributação mercantil, uma vez que era dotado da característica da não 

cumulatividade, ou seja, o pagamento do ICM era feito sobre o valor agregado, 

sendo este a diferença maior entre o valor da operação tributada e o da operação 

anterior. 

Tecendo comentários sobre a não cumulatividade do ICM, nos ensina Sa-

cha Calmon, que a “ideia era tomar como modelo os impostos europeus sobre 

                                                 
3 3RIBEIRO, Ricardo Lodi. op. cit., p. 240-241. 
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valores agregados ou acrescidos, incidentes sobre bens e serviços de expressão 

econômica, os chamados IVAs”4. 

No mesmo sentido leciona Torres a respeito do ICM5 

 

 
O imposto sobre circulação de mercadorias, instituído pela reforma tributá-
ria da Emenda Constitucional nº 18/65, veio substituir o imposto de vendas 
e consignações, de incidência plurifásica “em cascata”. É tributo também 
plurifásico, mas incide apenas sobre o valor acrescido. Antes, em 1958, já 
se iniciara no Brasil, com o IPI, a experiência com os impostos não-cumu-
lativos. Esse tipo de tributo é hoje adotado em toda a União Europeia e 
facilitou a harmonização tributária dos países que a integram; adotam-no 
também diversas outras nações, inclusive na América do Sul. 
 
 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, foi instituído o atual ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunici-

pal e de comunicações, substituto do antigo ICM. 

Nas lições de Carneiro6: 

 

Este imposto surgiu com a Emenda n. 18/65 à Constituição de 1946, com 
a denominação ICM, substituindo o imposto sobre vendas e consignações 
dos estados (IVC), criado pela Constituição de 1934, e considerado o em-
brião do ICMS. Podemos dizer que o ICMS nasceu da “fusão” de seis im-
postos, a saber: a) sobre circulação de mercadorias; b) sobre minerais; c) 
sobre combustíveis líquidos e gasosos; d) sobre energia elétrica; e) sobre 
transportes; e f) sobre comunicações. 
 
 

Dessa forma, o constituinte de 1988 acresceu à circulação de mercadorias, 

objeto do ICM, competências da União relativas aos serviços de comunicações, 

transportes, com exceção dos intramunicipais, e combustíveis, lubrificantes, ener-

gia elétrica e minerais. 

Hugo de Brito Machado deste modo sintetiza7: 

 

                                                 
4 COÉLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 

384. 
5 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 386. 
6 CARNEIRO, Claudio. Impostos federais, estaduais e municipais. São Paulo, Saraiva 2013. 
7 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo, Malheiros, 2011, 32ª edição, p. 369 



15 

 

 

Já na vigência da Constituição anterior (art. 23, II) o imposto de circulação 
de mercadorias, ou, mais exatamente, imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias/ICM, era da competência dos Estados e do 
Distrito Federal. Aliás, ele nada mais era que o antigo imposto sobre ven-
das e consignações/IVC, da competência estadual desde que foi criado, e 
que passara por significativa reformulação com a Emenda n. 18/1965, 
quando tomou-se não cumulativo. Na Constituição de 1988 ele está entre 
os impostos da competência dos Estados e do Distrito Federal e teve o seu 
âmbito ampliado, passando a abranger, também, as prestações de servi-
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Com 
isto a sigla “ICM” foi substituída por “ICMS”. 
 
 

Além das importantes modificações acima expostas, Lodi assevera que a 

partir da EC nº 33/2001, o ICMS passou a incidir também sobre importações, in-

dependentemente do bem introduzido no País ser ou não uma mercadoria.8 

De igual forma permanece o imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e in-

termunicipal e de comunicação (ICMS) até os dias atuais. 

 

1.2. O ICMS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Na vigente Constituição Federal, o ICMS encontra disposição em seu artigo 

155, inciso II, que estatui: 

 

Art. 155 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações 

e prestações se iniciem no exterior; 

 

 

Desta forma, como já previsto para o seu antecessor – o IVC, a competên-

cia para instituir e dispor sobre o referido imposto pertence aos Estados-membros 

                                                 
8 RIBEIRO, Ricardo Lodi. op. cit., p. 241. 
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da federação e ao Distrito Federal, desde que respeitadas as condições estabe-

lecidas pela Constituição Federal para legislar e dispor sobre impostos. 

Ademais, como bem ensina o Professor Roque Antonio Carrazza9: 

 

 
Mas é sempre bom lembrarmos que a União também está credenciada a 
criar o imposto, por força do que estabelecem os arts. 147 e 154, II, ambos 
da CF. De fato, é esta pessoa política que poderá fazer nascer, in abstracto 
(no plano legislativo), o ICMS, seja nos Territórios Federais (se voltarem a 
ser criados, já que, no momento, inexistem), seja em todo o território naci-
onal, “na iminência ou no caso de guerra externa”. São duas as hipóteses 
excepcionalíssimas, é certo, mas que não infirmam a assertiva de que a 
União também desfruta de competência legislativa para criar o ICMS. 
 
 

Característica essencial prevista pela vigente Carta Magna, e que repre-

senta o princípio regente para o atual ICMS, é a da não cumulatividade, conforme 

dispõe o inciso I, do §2º, do artigo 155: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

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

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação re-

lativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante co-

brado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

 

 

Da leitura do supracitado artigo, extrai-se que o ICMS deve, necessaria-

mente, sujeitar-se ao regime da não cumulatividade. 

Caso contrário, como já exposto anteriormente, se o imposto incidir a cada 

etapa da circulação da mercadoria ocorre o chamado efeito “cascata” ou “pirami-

dização”, fenômeno que prejudica as atividades econômicas, onerando todas as 

etapas da circulação de bens e de prestação de serviços. 

                                                 
9 Carrazza, Roque Antonio, ICMS, Editora Malheiros, 2015, 17ª edição, p. 42. 
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Visando a proteção de eventual superposição de cargas tributárias, a atual 

Constituição Federal, a exemplo do que já era disposto para o ICM, trouxe ex-

pressa previsão de que o ICMS deverá se submeter ao regime da não cumulativi-

dade. 

Sobre o conceito da não cumulatividade, Paulsen brilhantemente elucida10: 

 

A não cumulatividade tem origem na evolução cultural, social, econômica 
e jurídica do povo. Sendo essencial, a sua supressão do texto constitucio-
nal inevitavelmente causaria um sério e enorme abalo em toda a estrutura 
sobre a qual foi organizado o Estado. Constituindo-se num sistema opera-
cional destinando a minimizar o impacto do tributo sobre os preços dos 
bens e serviços de transporte e de comunicações, a sua eliminação os 
tornaria artificialmente mais onerosos. Caso fosse suprimida, a cumulativi-
dade tributária geraria um custo artificial indesejável aos preços dos pro-
dutos e serviços comercializados. Esses preços estariam totalmente des-
vinculados da realidade, da produção e da comercialização. Isto oneraria 
o custo de vida da população, e encareceria o processo produtivo e comer-
cial, reduzindo os investimentos empresariais, em face do aumento de cus-
tos ocasionado por esse artificialismo tributário oriundo da não cumulativi-
dade. 

 

 

Por outro lado, Lodi ressalva que11: 

 

 

A palavra princípio que costuma estar associada a não cumulatividade não 
tem tecnicamente, essa natureza. Trata-se de uma regra que se traduz em 
técnica destinada a estabelecer a tributação sobre o valor agregado. No 
entanto, no Brasil, ao contrário da maioria dos países que adotam esse tipo 
de tributação, a técnica utilizada é do imposto sobre imposto, e não da 
base sobre base. 
 
 

Vale ressaltar, ainda, que a não cumulatividade aplicável ao ICMS está su-

jeita ao disposto em lei complementar, pois a Constituição determina que cabe a 

esta “disciplinar o regime de compensação do imposto” (art. 155, §2º, XII, “c”). 

                                                 
10 10PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2012, p. 

268. 
11 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Op. Cit. P. 258. 
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Ainda sobre a previsão constitucional do ICMS, destaca-se a presente no 

artigo 155, §2º, inciso III, em que figura a possibilidade da função extrafiscal do 

ICMS. 

Embora o ICMS seja tributo de função predominantemente fiscal, consti-

tuindo-se como fonte de receita bastante expressiva para os Estados e para o 

Distrito Federal, acaba sendo usado, muitas vezes, com característica extrafiscal. 

Isto porque, o artigo constitucional acima citado prevê que o ICMS poderá 

ser seletivo em razão da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 

Aliás, o vocábulo “poderá” utilizado pelo legislador equivale a um “deverá”, 

já que a Constituição ao atribuir à determinado ente um poder, ela está em ver-

dade lhe atribuindo um dever. 

Posicionamento adotado por Carrazza12: 

 

 

Além disso, quando a Constituição confere a uma pessoa política um “po-
der”, ela, ipso facto, está lhe impondo um “dever”. É por isso, que se cos-
tuma falar que as pessoas políticas têm poderes-deveres (ou, como mais 
apropriadamente proclama Celso Antônio Bandeira de Mello, deveres-po-
deres). 

 

 

Em outras palavras, a seletividade atribuída constitucionalmente ao ICMS 

é em verdade obrigatória. Devendo ser utilizada pelos Estados e pelo Distrito Fe-

deral como instrumento de ordenação político-econômica. 

Por zelo, o legislador constituinte determinou que tal aplicação é demar-

cada pelas alíquotas mínimas e máximas fixadas pelo Senado Federal, conforme 

determina o art. 155, §2º, inciso V, da Constituição Federal13. 

 

                                                 
12 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. Op. Cit. P. 537. 
13 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) 

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

V – é facultado ao Senado Federal: 

a) Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e 

aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Esta-

dos, mediante resolução de inciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços dos seus membros; 
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1.3. FATO GERADOR DO ICMS 

Para entender o âmbito de incidência do ICMS, vale trazer, preliminar-

mente, qual é o seu fato gerador, ou seja, o que gera a incidência do referido 

imposto sobre determinado fato. 

A conceituação de fato gerador é muito bem trazida por Amílcar de Araújo 

Falcão como sendo14 

 

 

o conjunto de fatos ou o estado de fato, a que o legislador vincula o nasci-
mento da obrigação jurídica de pagar um tributo determinado. 
Nesta definição estão mencionados, como elementos relevantes para a 
caracterização do fato gerador, os seguintes: a) previsão em lei; b) a cir-
cunstância de constituir o fato gerador, para o direito tributário, um fato 
jurídico, na verdade um fato econômico de relevância jurídica; c) a circuns-
tância de tratar-se de pressuposto de fato para o surgimento ou a instau-
ração da obrigação ex lege de pagar um tributo determinado. 

 

 

Especificamente no caso do imposto em estudo, como não poderia deixar 

de ser, seu fato gerador é descrito na lei que o institui, na lei do Estado ou do 

Distrito Federal. 

Nessa linha, define Hugo de Brito Machado15 

 

 

É induvidoso, portanto, que o fato gerador do ICMS é o descrito na lei do 
Estado, ou do Distrito Federal, que o institui. A área factual descrita na 
Constituição Federal e na lei complementar a que se reporta seu art. 146, 
III, é limite que não pode ser ultrapassado pelo legislador ordinário que 
institui o tributo. 
 
 

Retomando às lições de Amílcar de Araújo Falcão16, vale dizer que: 

 

 

                                                 
14 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Editora Revista dos Tribunais. 1974. 

3ª edição. P. 26 
15 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Editora Malheiros. 2011. 32ª edição. P. 371. 
16 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Editora Revista dos Tribunais. 1974. 

3ª edição. 
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Não é o fato gerador quem cria, quem, digamos assim, gera a obrigação 
tributária. A fonte de tal obrigação, a energia ou força que a cria ou gera é 
a própria lei. O fato gerador é, apenas, o pressuposto material que o legis-
lador estabelece para que a relação obrigacional se instaure. A obrigação 
tributária nasce, cria-se, instaura-se por força da lei; na lei estão todos os 
seus fatores germinais. O chamado fato gerador marca, apenas, o mo-
mento, o pressuposto, a fattispecie normativa para que o vinculum juris 
legalmente previsto se inaugure. 
 
 

A previsão normativa do fato gerador da obrigação tributária de pagar o 

ICMS encontra-se no artigo 2º, da Lei Complementar de nº 87/96, in verbis: 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qual-

quer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclu-

sive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repe-

tição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos 

na competência tributária dos Municípios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar apli-

cável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 

§ 1º O imposto incide também: 

I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou 

jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo perma-

nente do estabelecimento; 

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 

que seja a sua finalidade; 

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elé-
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trica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorren-

tes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver lo-

calizado o adquirente. 

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da opera-

ção que o constitua. 

 
 

Nesse sentido, observa-se pelo disposto na norma infraconstitucional que 

o aspecto material de incidência do ICMS é traduzido pela ocorrência no mundo 

dos fatos da hipótese descrita na norma, isto é, da realização da operação com 

circulação de mercadorias e as prestações dos serviços previstos. 

No caso do ICMS, seu fato gerador pode ser definido como circulação 

jurídica de mercadorias e serviços, com substrato econômico. 

Sobre esse assunto elucida brilhantemente Carrazza que17 

 

 

a Constituição não prevê a tributação de mercadorias por meio de ICMS, 
mas, sim, a tributação das “operações relativas à circulação de mercado-
rias”, isto é, das operações que têm mercadorias por objeto. Os termos 
“circulação” e “mercadorias” qualificam as operações tributadas por via 
do ICMS. Não são todas as operações jurídicas que podem ser tributa-
das, mas apenas as relativas à circulação de mercadorias. Vai daí que o 
ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, me-
diante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos 
consumidores finais. 
 
 

Como exposto acima, a palavra circulação descrita na norma tem o signi-

ficado de circulação jurídica, ou seja, circulação com efeitos no mundo jurídico, 

que pressupõe a mudança de titularidade da mercadoria, independente da mo-

vimentação física.18 

                                                 
17 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. Op. Cit. Pag. 45. 

 
18 ROSA, JUNIOR, Luiz Emygdio. P. 692. 
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O fato gerador do ICMS, portanto, ocorre quando há realização de opera-

ções relativas à circulação de mercadorias, devendo esta ser jurídica, não mera-

mente física, pressupondo transferência de titularidade da mercadoria em ques-

tão. 

Ademais, conforme lições de Carrazza, a circulação de mercadorias apta 

a desencadear a tributação por meio do ICMS demanda a existência de uma 

operação (negócio jurídico) onerosa, envolvendo um alienante e um adqui-

rente19. 

 

 

1.4.  O CONCEITO DE MERCADORIA 

 

Para melhor compreender o fato gerador do ICMS vale fazer uma breve 

digressão acerca do conceito do termo mercadoria. Como bem ensina Hugo de 

Brito Machado em sua obra20 

 

 
Mercadorias são coisas móveis. São coisas porque bens corpóreos, que 
valem por si, e não pelo que representam. Coisas, portanto, em sentido 
restrito, no qual não se incluem os bens tais como os créditos, as ações, 
o dinheiro, entre outros. E coisas móveis porque em nosso sistema jurí-
dico os imóveis recebem disciplinamento legal diverso, o que os exclui do 
conceito de mercadorias. A própria Constituição Federal, na partilha das 
competências impositivas, já determina sejam tratados diferentemente os 
bens imóveis, que não podem receber do legislador, complementar ou 
ordinário, o tratamento jurídico-tributário dispensado às mercadorias. 
 
 

Vale dizer que, para poder determinar que tal coisa seja uma mercadoria, 

isto é, que possa ser enquadrada nesse conceito, tal análise deve ser voltada para 

a destinação de tal coisa. 

                                                 
19 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. Op. Cit. P. 45. 
20 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Editora Malheiros. 32ª edição. P. 375 



23 

 

As mercadorias são as coisas destinadas ao comércio. Em outras palavras, 

são coisas adquiridas por alguém com o objetivo de destina-las à venda ou re-

venda, não entrando no conceito de mercadorias as coisas que são adquiridas 

para uso próprio. 

Sendo assim, para os fins da presente análise, conclui-se que o ICMS so-

mente irá incidir nas coisas, que são mercadorias, ou seja, que são destinadas à 

posterior venda ou revenda. 

Isto porque, conforme bem delimitado anteriormente, somente poderá ser 

considerada mercadoria, a coisa, o bem móvel, cuja destinação seja a mercancia. 

Caso esse bem seja adquirido para uso próprio, este não poderá mais ser consi-

derado mercadoria. 

Desta forma, vale trazer o ensinamento do Professor Roque Antonio Car-

razza21 

 

 

Daí que a existência de uma mercadoria não está na natureza do bem 
móvel, mas na sua destinação. Se o bem móvel for objeto de comércio – 
vale dizer, se ele se destinar à venda a outro comerciante ou ao consu-
midor final -, então, sim, ele é juridicamente uma mercadoria. 
Portanto, toda mercadoria é bem móvel corpóreo (bem material), mas 
nem todo bem móvel corpóreo é mercadoria. Apenas o bem móvel pre-
ordenado à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de 
mercadoria. Em suma, a distinção jurídica entre bem móvel corpóreo (gê-
nero) e mercadoria (espécie) é extrínseca, consubstanciando-se no pro-
pósito de destinação comercial. 
 
 

De modo a reforçar o entendimento anteriormente exposto, somente é mer-

cadoria o bem móvel que tem como destinação o comércio. Para ser definida 

como mercadoria, a coisa deve ter o propósito de venda ou revenda. 

Quando um bem móvel é comprado para uso próprio, por exemplo, uma 

geladeira, essa não é mercadoria para o adquirente. Mas, caso essa geladeira 

seja revendida algum dia, ela será considerada mercadoria e, portanto, sujeita à 

incidência do ICMS. 

                                                 
21 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. Op. Cit. Pag. 50 
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De outro lado, quando há a prestação de um serviço de qualquer natureza, 

os materiais adquiridos para uso na consecução do serviço não são considerados 

mercadorias, motivo pelo qual não alvo da incidência do ICMS. Tais materiais so-

frerão a incidência do ISS. 

O ICMS, portanto, somente incidirá nas operações mercantis quando for 

celebrado negócio jurídico de transferência de titularidade da mercadoria por co-

merciante, industrial ou produtor. 

 

 

1.5. SUJEITO PASSIVO 

 

Inicialmente, cumpre conceituar o sujeito passivo da obrigação tributária 

que, conforme o art. 121 do Código Tributário Nacional, é a pessoa obrigada ao 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ora denominando-se contribuinte, 

quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo 

fato gerador, ora responsável, quando sua obrigação decorra de disposição ex-

pressa de lei. 

Geraldo Ataliba22 assim define o sujeito passivo : 

 

 

Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, convencionalmente 
chamado contribuinte. É a pessoa que fica na contingência legal de ter o 
comportamento objeto da obrigação, e detrimento do próprio patrimônio 
e em favor do sujeito ativo. É a pessoa que ter diminuição patrimonial, 
com a arrecadação do tributo. 
 
 

Como visto acima, o contribuinte e o responsável são os sujeitos passivos 

da relação jurídico-tributária, sendo o primeiro o sujeito passivo direto já que par-

ticipa direta e economicamente do fato gerador e o último o sujeito passivo indi-

reto, uma vez que sua responsabilidade decorre de lei, não se beneficiando eco-

nomicamente do fato gerador. 

                                                 
22 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo. Malheiros, 2001, Pag. 86. 
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Na mesma esteira, Ricardo Lobo Torres23 brilhantemente diferencia o con-

tribuinte do responsável: 

 

 

a) o contribuinte tem o débito (debitum, Schuld), que é o dever de presta-

ção e a responsabilidade (Haftung), isto é, a sujeição do seu patrimônio 
ao credor (obligatio), enquanto o responsável tem a responsabilidade 
(Haftung) sem ter o débito (Shuld), pois ele paga o tributo por conta do 
contribuinte; b) a posição do contribuinte surge com a realização do fato 
gerador da obrigação tributária; a do responsável, com a realização do 
pressuposto previsto na lei que regula a responsabilidade, que os ale-
mães chamam de fato gerador da responsabilidade (Haftungstatbes-
tand). 
 
 

Desta forma, em relação ao imposto em estudo, vale destacar que a Lei 

Complementar nº 87/96, em estrita atenção ao art. 146, III, a da CRFB/88, define 

o sujeito passivo da relação jurídico-tributária estadual, que poderá ser ora o con-

tribuinte, ora o responsável pelo pagamento do imposto sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte inte-

restadual e intermunicipal e de comunicação. 

Nesse sentido, conforme definido pelo art. 4º da Lei Kandir, o contribuinte 

do ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou 

em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de merca-

doria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

José Eduardo Soares de Melo24 ensina que: 

 

 

“A CF/88 traça as materialidades do ICMS, tornando-se facilitada a tarefa 
do legislador ao compor o arquétipo do tributo no que tange aos contribu-
intes, que deverão ser a) as pessoas que pratiquem operações relativas 
à circulação de mercadorias, b) prestadores de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, c) prestadores de serviços de comunica-
ção, e d) importadores de bens e mercadorias.” 
 

                                                 
23 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro, Renovar, 2010. 
 
24 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo, Dialética, 2012, p. 293. 
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1.6  BASE DE CÁLCULO 

Com efeito, em relação à definição de base de cálculo dos tributos, vale 

trazer brilhante lição de Hugo de Brito Machado25 

 

 

Base de cálculo é a expressão econômica do fato gerador do tributo. Há 
de estar contida na norma que descreve a hipótese de incidência tributá-
ria. Assim, quando a lei institui um tributo, há de se referir a uma realidade 
economicamente quantificável. Essa realidade é que nos permite identi-
ficar a espécie de tributo, a que mais direta e claramente se relaciona a 
uma realidade econômica. 
 
 

Ainda sobre a base de cálculo leciona com maestria o Professor Paulo de 

Barros Carvalho26: 

 

 

a base de cálculo é a grandeza instituída na consequência da regra-ma-
triz tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensi-
dade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, com-
binando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. 
Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério 
material expresso na composição do suposto normativo. A versatilidade 
categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três funções dis-
tintas: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a específica deter-
minação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério 
material da descrição contida no antecedente da norma. 
 
 

A base de cálculo do ICMS é estabelecida no artigo 13 da LC nº 87/1996, 

conforme determina a Constituição Federal pátria em seu artigo 155, § 2º, XII, i, 

com redação dada pela EC nº 33/2001, dispondo que caberá a Lei Complementar 

a fixação da “base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre tam-

bém na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. 

Depreende-se desse mandamento constitucional que o valor do imposto 

estadual integra a sua própria base de cálculo, sendo calculado por dentro. Signi-

fica dizer, nas palavras de Kalume que “no cálculo “por dentro” como ocorre no 

                                                 
25MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo, Malheiros, 2010 
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 400. 
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ICMS, o imposto é somado ao valor da operação antes da incidência da alíquota, 

acabando por incidir sobre ele mesmo”.27 

Na visão do autor trata-se de uma técnica bastante arcaica de cálculo do 

tributo, nada transparente e de pouco eficácia, uma verdadeira aberração, eis que 

o imposto incide sobre ele mesmo. 

Com efeito, de acordo com o que foi dito acima, a LC nº 87/1966 em seu 

artigo 13, cuidou de definir esse elemento quantitativo do imposto estadual sobre 

operações de circulação de mercadorias e prestação de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação e o fez nestes termos: 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da 

operação; 

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mer-

cadoria e serviço; 

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, o preço do serviço; 

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12; 

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a; 

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alí-

nea b; 

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas: 

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, ob-

servado o disposto no art. 14; 

b) imposto de importação; 

c) imposto sobre produtos industrializados; 

d) imposto sobre operações de câmbio; 

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, 

se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização; 

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos 

impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despe-

sas cobradas ou debitadas ao adquirente; 

                                                 
27KALUME, Célio Lopes. op. cit., p. 254. 
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VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a 

entrada; 

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação no Estado de 

origem. 

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V 

do caput deste artigo: 

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indi-

cação para fins de controle; 

II - o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem 

como descontos concedidos sob condição; 

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta 

e ordem e seja cobrado em separado. 

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar 

fato gerador de ambos os impostos. 

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação 

do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, 

sobre o valor ali previsto. 

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, 

pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da maté-

ria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 

mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de con-

tribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da pres-

tação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou 

do prestador. 

 

 

Assim, a base de cálculo é elemento essencial na identificação do tributo, 

visto que corresponde ao valor da operação mercantil; é o preço dos serviços de 
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transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O ICMS não incide 

sobre serviços gratuitos, sempre exige a onerosidade, reveladora da capacidade 

contributiva. 

Como bem salienta Paulsen28 

 

 

Somente devem integrar a base de cálculo os valores inerentes às mer-
cadorias e/ou serviços de transporte e de comunicação, bem como os 
reajustes e acréscimos intrinsecamente vinculados a tais valores. Não 
deveriam ser incluídos elementos estranhos ao valor da operação ou do 
preço, porquanto correspondem a verbas que têm natureza diversa das 
operações mercantis e das prestações de serviços, não havendo funda-
mento para o ICMS ser calculado sobre meras entradas financeiras os 
créditos. 
 
 

Nesse sentido, oportuna é a análise nesse momento da alíquota, o outro 

elemento quantificativo do ICMS que, junto com a base de cálculo, perfaz o 

quantum debeatur devido ao sujeito ativo. 

 

 

1.7. ALÍQUOTA 

Segundo Geraldo Ataliba29 

 
 
A alíquota é um termo do mandamento da norma tributária, mandamento 
esse que incide se e quando se consuma o fato imponível dando nasci-
mento à obrigação tributária concreta. Deve receber a designação de alí-
quota só esse termo que se consubstancia na fixação de um critério indi-
cativo de uma parte, fração – sob a forma de percentual, ou outra – da 
base imponível. 
 
 

A outro tanto, salienta Carvalho o quão importante é a alíquota, eis que 

“congregada à base de cálculo, dá a compostura numérica da dívida, produzindo 

                                                 
28PAULSEN, Leandro e MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. 
Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2015, p. 286. 
29ATALIBA, Geraldo. Op. Cit, p. 113. 
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o valor que pode ser exigido pelo sujeito ativo, em cumprimento da obrigação que 

nascera pelo acontecimento do fato típico”.30 

A palavra alíquota, etimologicamente, nos remete ao conceito de parte, a 

parcela contida no todo um número certo de vezes, motivo pelo qual muitas vezes 

a alíquota é considera como a fração, parte ou quota da base de cálculo exigida 

pelo Estado. 

Com efeito, a alíquota pode ser indicada de duas diferentes formas, uma 

mais comumente utilizada e a outra nem tanto, são elas, respectivamente, a 

alíquota em forma de porcentagem, denominada alíquota “ad valorem” e a 

alíquota específica, expressa em unidades de medidas. 

A alíquota especifica é aquela que considera somente a quantidade da 

coisa a ser tributada, a exemplo do que ocorre com o IPI, e já a alíquota “ad 

valorem” considera o valor do objeto de tributação, como ocorre no caso do 

imposto em estudo – do ICMS. 

No nosso ordenamento jurídico, a Constituição dispõe sobre a alíquota do 

ICMS no artigo 155, § 2º, III e VIII estabelecendo que o ICMS poderá ser seletivo, 

ou seja, ter alíquotas maiores ou menores de acordo com a essencialidade da 

mercadoria e que será recolhido o diferencial de alíquotas nas operações 

interestaduais, seja pelo destinatário, seja pelo remetente, conforme cada caso. 

A Carta Maior estabelece ainda, a fim de afastar a guerra fiscal entre os 

Estados membros e o Distrito Federal, que “Resolução do Senado Federal, de 

iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada 

pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às 

operações e prestações, interestaduais e de exportação”, limitando a atuação dos 

Estados. 

Nesse sentido, o Senado editou a Resolução nº 22/1989, dispondo que 

será de 12% a alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais e de 

                                                 
30CARVALHO, Paulo de Barros. op. cit., p. 410. 
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7% quando essas operações e prestações se realizem nas Regiões Sul e Sudeste 

com destino às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito 

Santo. 

Entretanto, a partir da Resolução do Senado nº 13/2012, a alíquota do 

ICMS passou a ser de 4% nas operações interestaduais com bens e mercadorias 

importados se, após o seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos 

a processo de industrialização ou ainda que tenham se submetido a qualquer 

processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, 

reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadoria 

ou bens com conteúdo de importação superior a 40%. 

No que tange à seletividade, observa-se que os Estados têm violado o 

disposto na nossa Constituição, visto que elevam a carga tributária, ou seja, a 

alíquota do imposto, sem ao menos considerar a essencialidade dos produtos e 

serviços, o fazem pela comodidade da arrecadação, a exemplo do que ocorre com 

os combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação. 

 

 

1.8. IMUNIDADES ESPECÍFICAS 

A Constituição Federal, ao delinear as competências tributárias dos entes 

políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), designou a cada um o 

poder de instituir tributos exigíveis sempre que ocorrida a hipótese de sua 

incidência, isto é, a concreta realização do fato a que se vincula a criação do 

tributo. 

O exercício das competências tributárias desses entes é demarcado ou 

definido pelos princípios constitucionais tributários, verdadeiros limites ao poder 

de tributar. Todavia, não são apenas os princípios que têm essa finalidade, mas 

também as imunidades constitucionais tributárias. 

As imunidades, dispostas nos arts. 150 a 152 da CRFB/88 (“Limitações 

ao poder de tributar”) e também em outras normas esparsas do texto 
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constitucional correspondem à vontade do constituinte de afastar certas situações, 

pessoas, mercadorias ou serviços da abrangência do poder de tributar. 

A respeito do conceito de imunidade, escreve Luciano Amaro31 

 
 
A imunidade tributária é, assim, a qualidade da situação que não pode 
ser atingida pelo tributo, em razão de norma constitucional que, à vista 
de alguma especificidade pessoal ou material dessa situação, deixou-a 
fora do campo sobre que é autorizada a instituição do tributo. 
O fundamento das imunidades é a preservação de valores que a Consti-
tuição reputa relevantes (a atuação de certas entidades, a liberdade reli-
giosa, o acesso à informação, a liberdade de expressão etc.), que faz 
com que se ignore a eventual (ou efetiva) capacidade econômica reve-
lada pela pessoa (ou revelada na situação), proclamando-se, indepen-
dentemente da existência dessa capacidade, a não tributabilidade das 
pessoas ou situações imunes. Yonne Dolácio de Oliveira registra o “do-
mínio de um verdadeiro esquema axiológico sobre o princípio da capaci-
dade contributiva. 
 
 

No tocante ao ICMS, a Carta Magna peculiarmente desenhou quatro 

situações que estão fora do alcance da exigência do imposto pelo ente estadual 

no art. 155, §2º, X da Constituição, estabelecendo que não incidirá o ICMS sobre 

operações que destinem ao exterior mercadorias e serviços; sobre operações que 

destinem a outros Estados petróleo, inclusive, lubrificantes, combustíveis líquidos 

e gasosos dele derivados, e energia elétrica; sobre o ouro, nas hipóteses definidas 

no art. 153, §5º e nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades 

de radiodifusão sonora  e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 

Ato contínuo passa-se a análise de cada uma dessas imunidades 

específicas. 

 

 

1.8.1. NAS EXPORTAÇÕES 

                                                 
31AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 174-175. 
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A imunidade de que trata a alínea a do art. 155, §2º, X da Constituição, 

referente às exportações, foi incluída no texto constitucional a partir da EC nº 

42/2003, quando as operações destinadas ao exterior passaram a ser imunes 

ao ICMS. 

Ou seja, não incidirá o imposto estadual nas transferências de mercado-

rias e nas prestações de serviços ao exterior, desonerando, desse modo, esse 

setor da economia. 

Pela mesma razão, a EC 42/2003 assegurou a conservação dos créditos 

relativos às operações ocorridas anteriormente à exportação, o que configura, 

conforme Lodi, “uma exceção estabelecida pela própria Constituição, a par de 

outras que podem ser previstas na lei complementar, à regra do art. 155, § 2º, II, 

CF, que determina o cancelamento dos créditos das operações anteriores à não 

incidência. ”32 

 

 

1.8.2. SOBRE O OURO 

O ouro pode ser definido como ativo financeiro, instrumento cambial ou 

objeto de mercancia. A depender do tratamento que receber haverá ou não a 

incidência do ICMS sobre o ouro. 

A CRFB/88 assim como a LC nº 87/96, em seus artigos 153, §5º e 2º, IV, 

respectivamente, dispõem que sendo o ouro definido como ativo financeiro ou 

instrumento cambial, exclusivamente se sujeitará ao IOF, Imposto sobre Opera-

ções de Crédito, Câmbio e Seguros. 

Assim, combinando os dispositivos mencionados com o artigo 155, II da 

CRFB/88, o ICMS somente será devido nas operações unicamente mercantis 

com o ouro, eis que nas outras hipóteses de tratamento desse metal, será tribu-

tado unicamente com o IOF. 

Carrazza ressalta que “cabe ICMS (e, não IOF) quando o ‘ouro’ é posto 

‘in commercium’, para, por exemplo, ser utilizado na fabricação de uma joia. Aí 

                                                 
32RIBEIRO, Ricardo Lodi. op. cit., p. 260. 
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ele assume a natureza jurídica de mercadoria e a operação com ele realizada 

assume a natureza mercantil. ”33 

Dessa forma, a norma constitucional descrita no artigo 153, §5º esclarece 

que o ICMS não incidirá sobre o ouro definido como ativo financeiro, em que tão 

somente caberá o IOF. 

 

 

1.8.3. PETRÓLEO, LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

E GASOSOS DELE DERIVADOS E ENERGIA ELÉTRICA 

 

A Constituição da República dispôs em seu artigo 155, X, b, que o ICMS 

não incidirá sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. 

 A LC nº 87/96, no entanto, estabeleceu em seu art. 2º, §1º, III que a imu-

nidade em questão não se estende às operações interestaduais quando a desti-

nação não for a comercialização ou a industrialização, caso em que o imposto 

caberá ao Estado onde estiver localizado o adquirente. 

Em outras palavras, quando essas mercadorias forem destinadas à con-

sumidor final em outro Estado, haverá a incidência do ICMS. 

Sobre o escopo da norma imunizadora, Lodi desvenda que 34 

 
 
Não se trata de uma imunidade destinada à redução do preço da merca-
doria, mas uma técnica constitucional para destinar todo o ICMS ao Es-
tado de destino da mercadoria, contrariando a regra geral de incidência 
do imposto no Estado de origem com o Estado de destino ficando com a 
cobrança do diferencial de alíquota. 
 
 

Neste passo, toda operação interestadual cujo destino seja a mercancia 

com o petróleo, seus derivados e a energia elétrica, não constituirá hipótese de 

incidência do imposto estadual, ou seja, será imune ao ICMS. 

                                                 
33CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. São Paulo, Malheiros, 2007, p. 448 
34RIBEIRO, Ricardo Lodi. op. cit., p. 260. 
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1.8.4 NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR RADIODIFUSÃO 

SONORA E SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA 

O Código Brasileiro de Telecomunicações – CBT e o Regulamento dos 

Serviços de Radiodifusão estabelecem que o serviço de radiodifusão é aquele 

destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral, compreen-

dendo radiodifusão sonora e televisiva. 

A Carta Magna em seu art. 155, X, d incluído pela EC 42/2003 imunizou 

a radiodifusão sonora e televisiva gratuita do ICMS mesmo porque, assevera 

Fernanda Donnabella Camano de Souza35 

 
 
a exploração dos serviços de radiodifusão pelas televisões de sinais aber-
tos, ao que concerne à transmissão da programação cotidiana (novelas, 
noticiários, filmes, shows), não se coaduna com o conceito de “prestação 
de serviço”, de comunicação, mas sim, como mera atividade de comuni-
cação, afastando-se a incidência de tributação do ‘ICMS’.” 
 
 

Nessa senda, são imunes ao imposto estadual a radiodifusão livre e gra-

tuita, ou melhor, a transmissão não onerosa de imagens e sons pela televisão e 

o rádio. 

 

                                                 
35SOUZA apud MELO, Jose Eduardo Soares, op. cit., p. 489. 
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2 2.CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

2.1. SURGIMENTO E CONCEITUAÇÃO 

 

O contrato de leasing, também denominado de arrendamento mercantil, 

tem origem na antiguidade, com as práticas negociais que apresentavam carac-

terísticas semelhantes à figura negocial que hoje conhecemos. 

No direito romano, muito embora não houvesse qualquer contrato equiva-

lente ao atual contrato de leasing, haviam muitos assuntos afins que traziam se-

melhanças, dos quais o contrato em estudo retirou alguns elementos. 

Sobre o assunto vale destacar trecho da obra de Rodolfo de Camargo 

Mancuso36 

 
 
(...) apresentavam maiores pontos de contato com o que hoje se entende 
por leasing a locação, a venda a crédito e o negócio fiduciário. Aliás, con-
temporaneamente, o leasing por vezes ainda é chamado de locação-
venda, e, quanto à fiducia, é certo que ainda comparece à estrutura desse 
contrato, visto seu caráter intuitu personae, que o aproxima, a certos res-
peitos, da alienação fiduciária em garantia. Todavia, predominam as no-
tas diferenciadoras: a emptio venditio apresentava uma transferência de 
posse; o domíni, contudo, permanecia com o vendedor e oportunamente 
passava, sem mais encargos, ao comprador, com o adimplemento da 
prestação final. Na locatio conductio, notadamente a locatio rerum, o lo-
catário (conductor) usufruía da coisa mediante certa remuneração (mer-
ces) estipulada com o locador (locator), mas, naturalmente, o ajuste não 
ia além dessa singela troca de prestações pecuniárias pelo uso continu-
ado da coisa. 
 
 

Em se tratando de Direito Contemporâneo, a origem do contrato de arren-

damento mercantil remonta aos anos vinte, nos Estados Unidos, que possuía 

característica notadamente industrial. 

Tal prática negocial começou como um renting – arrendamento de bens 

móveis com prestação de serviços, decorrente de regras fiscais restritas e da 

dificuldade na obtenção de financiamentos de longo prazo com os bancos. 

                                                 
36 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Leasing.Revista dos Tribunais. 2002. P. 26. 
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Foi então, após a segunda guerra mundial, cenário em que as empresas 

pós bélicas das indústrias pesadas e as de base ganharam impulso. A criação 

do novo tipo de contrato visava uma melhor colocação dos próprios produtos no 

mercado, mediante técnica de locação que, na sua evolução, terminou como um 

serviço de antecipação de vendas. 

Tal modalidade contratual, após encontrar barreiras em lei antitruste, evo-

luiu para o chamado leasing financeiro, funcionando como um meio das empre-

sas financiarem seus próprios investimentos. 

Posteriormente, os bancos passaram a intervir, surgindo mais uma moda-

lidade, chamada de leasing bancário. 

O contrato de leasing somente passou a ser utilizado no Brasil nos anos 

sessenta, sob o título de Arrendamento Mercantil, sancionado pela Lei nº 6.099 

de 12 de setembro de 1974 – Lei do Arrendamento Mercantil, como atividade 

privativa do setor financeiro, vale dizer que a modalidade de leasing aqui citada 

é o leasing financeiro. 

Nesse sentido Caio Mário da Silva Pereira37 ensina que 

 

 

No Brasil, praticou-se o leasing, a partir de 1967, com a empresa Rent-a-
Maq, de propriedade de Carlos Maria Monteiro e se desenvolveu a partir 
de 1970, mais ou menos em caráter experimental, porém crescente. Com 
o propósito de disciplinar extra legalmente a atividade, foi fundada a Abel 
(Associação Brasileira de Empresas de Leasing). Para se ter a ideia do 
desenvolvimento desta atividade, basta lembrar que em 1973 tínhamos 
620 milhões em leasing; em 1974, passamos à casa de um bilhão; e já 
em 1975 marchávamos para três bilhões; em 1978, vencíamos a barreira 
de onze bilhões. Já tendo dados à mão, posso dizer a quanto orça o mo-
vimento atual, um bilhão e quinhentos milhões de dólares. 
 
 

Conforme anteriormente exposto, a Lei do Arrendamento Mercantil so-

mente foi criada em 1974, ou seja, grande parte desse quadro descrito em rela-

ção ao surgimento das operações realizadas com contrato de leasing não havia 

qualquer regulamentação, sendo até 1974 tal modalidade um contrato atípico. 

                                                 
37 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: contratos. Forense. 2012. P. 576. 
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A Lei criada para regulamentar as operações realizadas sob esse tipo de 

contrato tem como objetivo dispor “sobre o tratamento tributário das operações 

de arrendamento mercantil e dá outras providências”. Embora tenha caráter fis-

cal, sua principal finalidade é trazer o conceito do arrendamento mercantil e dis-

por sobre as normas que devem regê-lo. 

A conceituação da presente modalidade contratual se encontra no artigo 

1º da Lei do Arrendamento Mercantil 

 

 

Art. 1º. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o ne-

gócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e 

pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto 

o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações 

da arrendatária e para uso próprio desta.” 

 

 

Arnoldo Wald38 em sua obra traz a conceituação de arrendamento 

mercantil adotado pela lei francesa de 1966, que o definiu como 

 

 

Operação de locação de bens de equipamento, material de indústria ou 
bens imóveis de uso profissional, adquiridos especialmente para a loca-
ção por empresas que se tornam proprietárias, quando a operação, qual-
quer que seja o nome, dá ao locatário a faculdade de adquiri a totalidade 
ou parte dos bens alugados por um preço convencionado, que leve em 
conta, ao menos em parte, os aluguéis pagos. 
 
 

Segundo Vera Helena de Mello Franco39, o contrato de Arrendamento 

Mercantil pode ser definido como 

 

 

                                                 
38 WALD. Arnoldo. Direito Civil: contratos em espécie. Saraiva. 2012. P. 396. 
39 FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial. Revista dos Tribunais. 2014. P. 131. 
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(...) o negócio jurídico realizado entre a pessoa física ou jurídica (arren-
datário) e pessoa jurídica (arrendadora) que tenha por objeto os bens ad-
quiridos por esta, conforme as especificações do arrendatário e para seu 
uso. 
 
 

A lei brasileira de Arrendamento Mercantil, de nº 6.099/74, traz alguns re-

quisitos para que o contrato possa ser enquadrado nesta modalidade, lembrando 

aqui que a modalidade do leasing descrito pela lei é a do leasing financeiro, quais 

sejam: a) prazo contratual; b) valor de cada contraprestação por períodos deter-

minados, não superiores a um semestre; c) opção de compra ou renovação de 

contrato, como faculdade do arrendatário; d) preço para opção de compra ou 

critério para a fixação, quando for estipulada essa cláusula. 

Por não deixar de envolver, com o contrato de leasing financeiro, opera-

ção de crédito, esta deve ser fiscalizada e controlada pelo Banco Central do Bra-

sil, aplicando no que couber a norma disposta pelo Conselho Monetário Nacional 

e a Lei nº 4.595/64. 

Já que carece de controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, este 

precisa outorgar à empresa que deseja operar com essa modalidade contratual 

uma carta-patente, conforme Resolução de nº 351 de 17 de novembro de 1975. 

 

 

2.2 DA REGULAMENTAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO 

DE LEASING 

Conforme descrito anteriormente a regulamentação do leasing foi criada 

com o advento da Lei nº 6.099/74, passando o referido contrato a ser típico, e 

sujeito à alguns requisitos estabelecidos em lei. 

Ademais, por envolver operações de crédito, os contratos de arrenda-

mento se sujeitam à fiscalização e controle do Banco Central do Brasil, que, atu-

almente, passou a regulamentá-los pela Resolução de nº 2.309, de 28 de agosto 

de 1996. 

Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, ainda sobre a regulamentação 

do contrato de arrendamento mercantil pelo direito positivo nacional “deve levar 
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em conta o conjunto de vários elementos de convicção, a saber: (i) a Lei 

6.099/74, alterada pela Lei 7.132/83, veio dispor sobre o regime tributário das 

operações de leasing, não se posicionando quanto à sua ubicação nos quadros 

do direito positivo; (ii) esse contrato pode ser entabulado com pessoa física (art. 

12 da Resolução Bacen 2.309/96) e não, pois, necessariamente entre pessoas 

jurídicas; (iii) a arrendadora há de ser, como antes visto, uma sociedade anônima 

e, pois, uma empresa mercantil por força de lei”. 

O Código Civil de 2002 não trouxe em seu texto qualquer regulamentação 

acerca do contrato de leasing, ficando esta à cargo da legislação extravagante. 

Quanto à natureza jurídica, o referido contrato é considerado como: com-

plexo, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e, em 

regra, realizado sob a forma de contrato de adesão, que deve ser formalizado 

por escrito, mediante escritura pública ou particular, conforme disposição cons-

tante no artigo 7º, caput, da Resolução Bacen de nº 2.309/96. 

O contrato de leasing não deixa de ser um contrato misto, visto que com-

bina elementos de diversos tipos contratuais, formando uma nova espécie, ne-

cessária, fazendo com que as características empregadas nessa modalidade 

contratual, típicas ganhem um novo objetivo. 

Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo40 explica com maestria 

 

 

Mas, no leasing, a relação jurídica se inclui na categoria dos contratos 
mistos, considerando-se que as várias obrigações nele inseridas, carac-
terísticas de diversos tipos contratuais, formam uma unidade indissolúvel, 
na qual a inexistência ou o descumprimento de apenas um dos elementos 
de tipos diferentes e que compõem o conjunto pode frustrar os resultados 
de toda a avença. Não há dois contratos. Ocorre, isto sim, o nascimento 
de uma nova figura, formada de dois princípios ou elementos de outros 
institutos, classificando-a na categoria de contrato misto. 
 
 

                                                 
40 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. Revista dos Tribunais. 2010. P. 

140. 
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Sendo assim, o que se apresenta nesta modalidade contratual em estudo 

é uma combinação de elementos e características pertencentes a outras moda-

lidades contratuais, que não podem existir de forma dissociada, tendo todas o 

objetivo único do contrato de leasing. 

Diferencia-se, portanto, da união de contratos, porque aqui as obrigações 

pertencentes a vários tipos de contrato formam uma única modalidade contra-

tual, não são meras obrigações contratuais justapostas, mas sim obrigações en-

trelaçadas com o fito de atingir à um objetivo único, possuindo caráter unitário 

da operação econômica cujo fim elas asseguram. 

 

 

2.3 DAS MODALIDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

A doutrina e a jurisprudência pátria acabaram por dividir a presente mo-

dalidade contratual em diversas espécies. Entretanto, para os fins que se pre-

tende esse presente estudo, vale definir apenas três dessas espécies, mais co-

mumente utilizadas. Tendo, inclusive, essas três espécies de leasing, previsão 

na Resolução 2.309/96 do Bacen. 

 

 

2.3.1 LEASING FINANCEIRO 

O leasing financeiro, ou leasing bancário, ou leasing propriamente dito (fi-

nancial leasing, full payout lease), é o leasing a que veio regular a Lei 6.099/74 

que, na prática, constitui uma modalidade especial de operação de crédito, 

Tal modalidade de leasing também encontra previsão no artigo 5º da Re-

solução Bacen de nº 2.309/96, que assim dispõe: 

Art. 5º Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que: 

I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela 

arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o 

custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicional-

mente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos; 



42 

 

II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à ope-

racionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária; 

III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, po-

dendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.” 

 

O leasing financeiro nada mais é do que um serviço prestado, tendo como 

núcleo o financiamento. Sendo assim, as prestações pagas pelo locatário finan-

ceiro são suficientes para cobrir o custo do bem arrendado, proporcionando lucro 

ao arrendador. 

 

 

2.3.2 LEASE-BACK 

O Lease-Back, ou arrendamento mercantil contratado com o próprio ven-

dedor, encontra-se previsto no artigo 9º da Lei 6.099/74, posteriormente alterada 

pela Lei 7.132/83, que assim dispõe 

 

 

Art. 9º. As operações de arrendamento mercantil contratadas com o próprio ven-

dedor do bem ou com pessoas jurídicas a ele vinculadas, mediante quaisquer 

das relações previstas no art. 2º desta Lei, poderão também ser realizadas por 

instituições financeiras expressamente autorizadas pelo Conselho Monetário Na-

cional, que estabelecerá as condições para a realização das operações previstas 

neste artigo. 

Parágrafo único - Nos casos deste artigo, o prejuízo decorrente da venda do bem 

não será dedutível na determinação do lucro real. 

 

 

Como a própria denominação indica, a principal característica desta mo-

dalidade de leasing consiste na contratação ser realizada pelo próprio vendedor 

do bem ou por pessoas jurídicas a ele ligadas. 

Ocorre uma alienação do bem pelo próprio arrendatário, ou seja, ele apa-

rece como as duas figuras preponderantes nesta modalidade contratual. O maior 
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objetivo desta modalidade contratual é o aumento da liquidez pelo proprietário, 

sem perder a posse do bem. 

Como Arnaldo Rizzardo bem explica em sua obra “Em um momento de 

crise econômica, ou recessão em determinado setor da produção, opera-se a 

venda de um equipamento, ou mesmo do imóvel onde funciona a empresa, para, 

em seguida, a sociedade adquirente arrendar o bem ao alienante”. 

Tal modalidade de leasing, conforme dispõe as autoridades fazendárias e 

a própria Resolução Bacen 2.309/96 em seu artigo 13, se enquadra como um 

leasing financeiro. 

 

 

2.3.3 LEASING OPERACIONAL 

O leasing operacional (operating leasing), é definido por Caio Mário Pe-

reira da Silva41 como sendo 

 

 

(...) uma espécie de locação com prestação de serviços. O arrendador, 
especialista em determinados tipos de equipamentos ou bens duráveis 
cede ao arrendatário, por tempo certo, a sua utilização, com o compro-
misso de se encarregar de sua manutenção e funcionamento. O termo 
do contrato há de ser menor que o tempo de duração da vida econômica 
do objeto. Em contraprestação, o arrendatário lhe paga uma prestação 
(mensal, bimestral ou trimestral) inferior ao valor global que o objeto terá 
no fim do prazo estipulado. 
 
 

Tal modalidade de leasing, a mais semelhante com a modalidade contra-

tual que lhe deu origem, o renting, não se encontra regulado pela Lei .6099/74, 

tendo previsão normativa na Resolução Bacen de nº 2.309/96, que em seu artigo 

6º, com redação atribuída pela Resolução Bacen 2.465/98, assim o define 

 

 

Art. 6º Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em 

que: 

                                                 
41PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit. P. 578. 
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I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo 

de arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição 

da arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 

90% (noventa por cento) do custo do bem; 

II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo 

de vida útil econômica do bem; 

III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do 

bem arrendado; 

IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido. 

§ 1º As operações de que trata este artigo são privativas dos bancos múltiplos 

com carteira de arrendamento mercantil e das sociedades de arrendamento 

mercantil. 

§ 2º No cálculo do valor presente dos pagamentos deverá ser utilizada taxa 

equivalente aos encargos financeiros constantes do contrato. 

§ 3º A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à operacio-

nalidade do bem arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou 

da arrendatária. 

 

 

O leasing operacional, acima definido, tem como principais características 

o fato de que (i) o mesmo material pode ser utilizado diversas vezes por arren-

datárias diversas; (ii) o arrendador presta serviços de manutenção do bem ar-

rendado; e (iii) pode haver rescisão unilateral do contrato de leasing. 

A presente modalidade de leasing é a que será considerada em nosso 

estudo. 

Isto porque, por ser o presente voltado para os contratos realizados para 

importação de mercadorias, esse é o mais frequentemente utilizado, por ser mais 

benéfico às empresas que necessitam do uso do arrendamento mercantil. 

Senão vejamos. 

Tal modalidade de leasing, funciona quase como uma locação, havendo 

o arrendamento do bem objeto do contrato, com cláusula de prestação de servi-

ços, prevendo a opção de compra e a possibilidade de rescisão a qualquer 

tempo, desde que seja respeitado o prazo mínimo de noventa dias do início do 
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contrato, conforme determina a Resolução de nº 2.309/96 do Bacen, devendo, 

ainda, haver prévio aviso à empresa ou pessoa física contratante. 

Observa-se ainda que o contrato aqui definido possui aspectos importan-

tes a serem considerados. 

De início, deve-se atentar para a figura do arrendador que é o fabricante 

ou o importador do bem. Destacando-se ainda, conforme inciso II do artigo 6º da 

Resolução do Bacen que a duração do contrato pode se prolongar pelo tempo 

de necessidade de uso imposto de acordo com a atividade relacionada ao bem 

arrendado. 

Geralmente, as necessidades de manutenção do bem arrendado são su-

pridas pelo arrendador, já que esse, na maioria das vezes, se confunde com a 

figura do fabricante ou industrial, que poderá, ainda, oferecer treinamento aos 

funcionários que operarão o bem ou equipamento durante a vigência do contrato. 

Ives Gandra da Silva Martins42, em artigo publicado na Revista Tributária 

e de Finanças Públicas, diferencia, de maneira bastante explicativa os institutos 

do leasing operacional e do leasing financeiro 

 

 

No arrendamento operacional, característica maior é de,.ao fim do con-
trato, o bem poder ser adquirido pelo valor residual. Nesta hipótese – per-
mitida pela lei e que, à evidência, não deveria jamais gerar qualquer es-
pécie de dúvida doutrinária ou jurisprudencial – o contrato de arrenda-
mento resolve-se, ao final, no contrato de compra e venda, só então po-
dendo haver a incidência dos tributos criculatórios (IPI e ICMS, se devi-
dos). Trata-se, pois, de um contrato misto de arrendamento e resolução 
possíve em compra e venda, à opção do arrendatário. (...) 
No arrendamento financeiro, não. A opção de compra não existe. O pro-
prietário do bem continuará sendo proprietário antes, durante e depois de 
encerrado o contrato de arrendamento. Assemelha-se muito mais à loca-
ção do que ao leasing propriamente dito. 
 
 

 

 

                                                 
42 MARTINS, Ives Gaandra da Silva. Consituição Federal. Definição de Competências. Locação de bem es-

trangeiro. Leasing financeiro. Imposição de ICMS na importaçao de bens e mercadorias. Decisões de tribunais 

superiores. Impossibilidade de Incidência de ICMS e ISS. Locação de Aeronaves. Revista Tributária e de Fi-

nanças Públicas. São Paulo. RTRIB 72/281. 
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3.DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NAS IMPORTAÇÕES 
AMPARADAS EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 

Sob a égide da Constituição de 1967, após a Emenda Constitucional nº 1 

de 1969, a incidência do ICM sobre a importação já era objeto de controvérsias, 

o motivo pelo qual a Suprema Corte se posicionou através da Súmula nº 57043, 

publicada em 1977, no sentido de que não incidia o ICM na importação de bem 

destinado a consumo ou ao ativo fixo por não se enquadrar no conceito de mer-

cadoria. 

No entanto, em 1983, foi editada a Emenda Constitucional nº 23, denomi-

nada Emenda Passos Porto, introduzindo pela primeira vez no texto constitucio-

nal a referência à entrada de mercadoria e bens importados do exterior, estabe-

lecendo que, ao contrário do que previa a Súmula do STF nº 570, a importação 

de bem destinado a consumo ou ao ativo fixo constituía fato gerador do ICM. 

Até então, o ICM sobre as importações estava previsto apenas em âmbito 

infra legal, nos atos complementares n.º 43/67 e 36/67. A mencionada EC nº 

23/1983 foi reproduzida na vigente Constituição de 1988, através do art. 155, § 

2º, IX, a, permitindo concluir que a tributação na importação não incidia apenas 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços. 

O STJ, em relação ao disposto pela EC nº 23/1983, manifestou-se no sen-

tido de que a referência a “estabelecimento” contida no supracitado dispositivo 

constitucional equiparava-se a residência da pessoa física quando esta impor-

tasse bens para o seu consumo, fazendo incidir o ICMS. 

Na sequência, a Suprema Corte declarou inconstitucional a exigência do 

ICMS na importação de bens por não contribuinte do imposto, o que ensejou a 

edição da Súmula nº 660 que dispôs que “Não incide ICMS na importação de 

bens por pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto”, derrubando as-

sim o entendimento do STJ anteriormente exposto. 

                                                 
43Súmula nº 570 do STF: “O imposto de circulação de mercadorias não incide sobre a importação de 
bens de capital”. 
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Adveio, porém, a Emenda Constitucional nº 33/2001 ampliando o campo 

de incidência do ICMS na importação, ao abarcar a pessoa física ou jurídica, 

ainda que não seja contribuinte do imposto com habitualidade. Assim, restou 

prejudicada a Súmula nº 660 do STF que estabelecia a não incidência do ICMS 

na importação por pessoa física ou jurídica que não fosse contribuinte do im-

posto. 

A referida EC nº 33/2001 alterou a redação do art. 155, § 2º, IX, a da 

CRFB/88 que permanece até os dias de hoje nesses termos: 

 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de ser-

viços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 

as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) 

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

IX - incidirá também: 

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

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 

que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, 

cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabeleci-

mento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; 

 

 

Assim, vale dizer, a nova redação dada ao dispositivo acima mencionado 

estabelece que qualquer pessoa, física ou jurídica, mesmo que não contribuinte 

do imposto com habitualidade, será contribuinte do ICMS-importação quando 

importar mercadorias. Dispõe ainda, que a finalidade da importação é irrelevante 

para a incidência do imposto. 

O citado mandamento constitucional também estabelece que o ICMS-im-

portação cabe ao Estado do destinatário da mercadoria, embora seja devido, 
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conforme a Súmula nº 661 do STF44, no momento do desembaraço aduaneiro. 

Sobre essa questão elucida Paulsen45 

 

 

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 estran-
geiros no país, e para onde se destinam. 
 
 

Nesse passo, as discussões em relação ao fato gerador do ICMS na im-

portação comportam muitas controvérsias até os dias atuais e é justamente esse 

o motivo do presente trabalho que se limitará a abordar a polêmica existente em 

relação à necessidade ou não de transferência de domínio da mercadoria ou 

bem importado para a incidência do ICMS-Importação. 

Para tanto, é importante trazer a exposição dois importantes precedentes 

em matéria de ICMS na importação, sendo analisado nos dois casos a hipótese 

de incidência do imposto estadual sobre contratos de leasing internacional. 

Num primeiro momento o Supremo Tribunal Federal entende ser irrele-

vante a finalidade da importação e, portanto, a circulação jurídica do bem. Con-

forme se depreende da leitura do acórdão de relatoria da Ministra Ellen Gracie: 

 

 

Recurso Extraordinário. Tributário. ICMS. Arrendamento Mercantil - 
"leasing". 1. De acordo com a Constituição de 1988, incide ICMS sobre a 
entrada de mercadoria importada do exterior. Desnecessária, portanto, a 
verificação da natureza jurídica do negócio internacional do qual decorre a 
importação, o qual não se encontra ao alcance do Fisco nacional. 2. O 
disposto no art. 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se 
exclusivamente às operações internas de leasing. 3. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. (RE 206069/SP, Relator(a): Min. Ellen 
Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ- 01-09-2006) 

                                                 
44Súmula nº 661 do STF: “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do 
ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro" 
45PAULSEN, Leandro e MELO, José Eduardo Soares de. op. cit. P. 272. 
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Num segundo momento, o STF, através do acórdão de relatoria do Minis-

tro Eros Grau, se manifesta em sentido contrário, decidindo que a transferência 

de domínio do bem é imprescindível para a incidência do ICMS. Em outras pala-

vras, para haver a tributação estadual na importação, é necessária a ocorrência 

da circulação jurídica da mercadoria ou bem importado, o que não ocorreu no 

caso abaixo: 

 

 

Recurso Extraordinário. ICMS. Não-incidência. Entrada de mercadoria 
Importada do Exterior. Art. 155, II, da CB Leasing de Aeronaves e/ou Pe-
ças ou Equipamentos de Aeronaves. Operação de Arrendamento Mer-
cantil. 
1. A importação de aeronaves e/ou peças ou equipamentos que compo-
nham em regime de leasing não admite posterior transferência ao domí-
nio do arrendatário. 
2. A circulação de mercadoria é pressuposto de incidência do ICMS. O 
imposto – diz o artigo 155, II, da Constituição do Brasil – é sobre ‘opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de servi-
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior’. 
3. Não há operação relativa à circulação de mercadoria sujeita à incidên-
cia do ICMS em operação de arrendamento mercantil contratado 362/621 
pela indústria aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso, pelas 
companhias de navegação aérea, de aeronaves por ela construídas. 
4. Recurso extraordinário de TAM – Linhas Aéreas S/A que se julga pre-
judicado. (RE 461.968-7-SP – Plenário – Rel. Min. Eros Grau – julgado 
em 30/5/07 – DJU 1 24.08.07, p. 56) 

 

 

O ponto de diferença entre um e outro julgamento está circunscrito à ne-

cessidade de que haja circulação jurídica do bem ou tão somente a entrada do 

bem em território nacional, sendo fácil perceber que no primeiro, o Supremo en-

tendeu que a entrada do bem era bastante para haver a incidência do ICMS e 

no segundo, não apenas a entrada, mas também a transferência de titularidade 

do bem. 

Nesse passo, ao longo dos anos a jurisprudência do STF se mostrou di-

vidida entre esse dois posicionamentos e assim também a doutrina, sendo o que 

se passa a demonstrar. 
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Exatamente no sentido de que mesmo após a edição da EC nº 33/01 é 

necessária a efetiva transferência de titularidade do bem ou mercadoria impor-

tada para legitimar a incidência do ICMS na importação se posiciona o brilhante 

doutrinador Roque Antônio Carrazza que assim orienta46: 

 

 

Note-se, ademais, que a expressão “qualquer que seja sua finalidade” 
absolutamente não pode ser interpretada no sentido de caber ICMS no 
arrendamento mercantil, na entrada de bem ou mercadoria importada do 
exterior por pessoa física (como também não cabe na entrada de bem ou 
mercadoria importados do exterior por pessoa jurídica). É que, como ve-
remos melhor infra (subitem 2.11.7), no arrendamento mercantil inexiste 
operação relativa à circulação de mercadorias. Sobremais, fere a isono-
mia tributar somente o arrendamento mercantil realizado no exterior (já 
que o realizado no país está fora do campo de incidência do ICMS). 
(...) 
Reiteramos (v. supra, subitem 2.7.2) que, apesar da Emenda Constituci-
onal 33/2001 “permitir” que o ICMS incida “sobre a entrada de bem ou 
mercadoria importados dos exterior por pessoa física ou jurídica, ainda 
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua fi-
nalidade”, o arrendamento mercantil efetuado no exterior passa ao largo 
deste tributo, por não se encaixar em sua regra-matriz constitucional, ori-
ginariamente traçada. Como se isso não bastasse, o próprio princípio da 
igualdade milita no sentido da não-incidência. De fato, seria antiisonô-
mico tributar apenas o arrendamento mercantil efetuado no exterior. 

 

 

Na visão de Carrazza, o elemento chave para a incidência do ICMS é a 

circulação jurídica da mercadoria. Nas palavras de Geraldo Ataliba47: 

 

 

Circular significa, para o direito, mudar de titular. Se um bem ou merca-
doria muda de titular, ocorre circulação para efeitos jurídicos. (...) Vê-se, 
portanto, que “circulação” tal como constitucionalmente estabelecido (art. 
155) há de ser jurídica, vale dizer, aquela na qual ocorre a efetiva trans-
missão dos direitos de disposição sobre mercadoria, de forma tal que o 
transmitido passe a ter poderes de disposição sobre a coisa. 
 

 

                                                 
46CARRAZZA, Roque Antonio. op. cit., p. 73 e 127. 
47ATALIBA, Geraldo. “ICMS – Incorporação ao ativo – Empresa que loca, oferece em “leasing” seus 
produtos – Descabimento do ICMS”, Revista de Direito Tributário, vol. 52, abr./jun, 1990, pág. 74. 
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Isto é dizer que não ocorre operação mercantil com transferência de pro-

priedade do bem importado quando os bens (e não as mercadorias) tão somente 

entram no País, mas sua titularidade não é transferida ao importador do Brasil. 

Assim como ocorre nos casos de importação sob admissão temporária, eis que 

não há troca de titular, o bem continua sob o domínio do proprietário estrangeiro. 

São nesse exato sentido as lições de Sacha Calmon e Misabel Derzi48 

 
 
(...) Não interessa para a identificação da hipótese tributária, nem a ope-
ração que seja inábil a transferência de domínio (como locação, como-
dato, arrendamento mercantil, consignação mercantil, etc.); nem tam-
pouco o contrato de compra e venda em si isoladamente, que, embora 
perfeito, não transfere o domínio, quer no Direito Civil, quer no Direito 
Comercial, sem a tradição; assim, a circulação de mercadoria é conceito 
complementar importante porque representa a tradição da coisa, execu-
ção de um contrato translativo, movimentação que faz a transferência do 
domínio e configura a circulação jurídica, marcada pelo animus de alterar 
a titularidade. 
 
 

José Eduardo Soares de Melo se posiciona de forma contrária diante das 

modificações levadas a cabo pela EC nº 33/2001, considerando que49 

 
 
A modificação objetivou abranger todas as espécies de importação, na 
medida em que o texto original era circunscrito à importação de “merca-
doria e bem destinado a consumo e ativo fixo do estabelecimento”, tendo 
o novo preceito suprimido a referida destinação ao dispor sobre a inci-
dência tributária independente da finalidade da mercadoria ou do bem. 
 
 

Portanto, o imposto deverá ser exigido sem considerar a destinação da 

coisa importada (mercancia, industrialização, prestação de serviço, integração 

no ativo fixo, consumo, uso particular, etc.) Em consequência, também poderá 

haver o ônus tributário mesmo nos casos de admissão temporária concernente 

a bens que devam permanecer no País durante prazos determinados em razão 

de diversificadas situações, tais como feiras, exposições, congressos, pesquisas 

                                                 
48COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Mizabel de Abreu Machado. A hipótese de incidência 
do ICMS: irrelevância dos contratos de compra e venda sem tradição ou entrega de mercadorias. 
Direito Tributário Aplicado: estudos e pareceres. Belo Horizonte, Del Rey, 1997, p. 168. 
49MELO, José Eduardo Soares de. op. cit., p. 122. 
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científicas, espetáculos artísticos, competições esportivas, promoções, reposi-

ção e conserto em virtude de garantia. 

A exigibilidade também deverá ocorrer na importação de bens a título de 

locação, ou arrendamento mercantil, sob o fundamento de ter sido suprimida a 

específica condicionante (destinação a consumo ou ativo fixo do estabeleci-

mento), que não se adequava às referidas modalidades de negócio jurídico. 

É de se perceber que para José Eduardo Soares de Melo a EC nº 33/2001 

deixou evidente que nos casos de importação de mercadorias ou bens, sempre 

haverá a incidência do ICMS, até mesmo nos casos de arrendamento mercantil 

e admissão temporária, haja vista que para o respeitado e brilhante jurista não 

tem relevância a denominação ou finalidade do negócio jurídico na importação 

de bens e mercadorias. 

No mesmo sentido a doutrina de Paulsen50: 

 

 

A nova redação da alínea ‘a’ ampliou a base econômica do ICMS 
na importação. Agora, alcança não apenas a entrada de 
mercadoria mas também de bem. Assim, tem-se que passou a 
abranger todo e qualquer produto importado do exterior. Ficou 
claro que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ser contribuinte 
do ICMS na importação, ainda que não seja contribuinte habitual 
do imposto, ou seja, mesmo que não seja voltada à atividade 
industrial ou comercial. Nitidamente, o Constituinte Derivado 
procurou contornar a jurisprudência do STF, que sinalizava no 
sentido de que a importação de bem por pessoa física e também 
por sociedade civil não se sujeitava à incidência do ICMS. Com a 
ampliação da base econômica pela EC 33/01, a competência 
tributária passa a abranger a importação de bens por tais pessoas. 
 

 

Para Lodi, igualmente, é irrelevante o negócio jurídico relacionado à aqui-

sição de mercadoria do exterior, divergindo das lições de Melo e Paulsen apenas 

no sentido de que a operação de importação para ser tributada pelo ICMS deve 

representar um incremento à economia nacional, conforme se segue51: 

 

                                                 
50PAULSEN, Leandro. Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da ju-
risprudência, 2010, p. 360. 
51RIBEIRO, Ricardo Lodi. op. cit., p. 254. 
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Não nos parece que a questão se resolva pela existência ou não de op-
ção de compra no leasing internacional, uma vez que o que se tributa não 
é o negócio jurídico do arrendamento mercantil ou da compra e venda, 
mas a importação. Também não é relevante perquirir se houve transfe-
rência do domínio do bem ou se este é mercadoria, pois que a incidência 
do imposto na importação não depende dessa qualificação. O que deve-
mos saber é se o bem ingressou no país em caráter permanente, inte-
grando-se à economia nacional, ou se houve uma mera introdução física, 
sem qualquer incremento no produto interno bruto do Brasil. Deste modo, 
a importação temporária não deve ser tributada, como vimos no imposto 
de importação. Assim, não incide o ICMS nas importações abrigadas pe-
los regimes aduaneiros especiais de admissão temporária, drawback, en-
treposto aduaneiro e trânsito aduaneiro. 
 
 

Desse modo, de acordo com os ensinamentos de Lodi supracitados, nas 

importações ao amparo do regime aduaneiro especial de admissão temporária 

não será devido o ICMS, pelo fato de que tais importações têm caráter temporá-

rio e por isso não se integram à economia nacional, entendendo, todavia, que 

haverá a incidência do ICMS nos casos de leasing internacional. 

Já Kalume, discordando do posicionamento de José Eduardo Soares de 

Melo quanto às alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 33/2001 

em relação ao fato gerador do ICMS-importação, destaca que52: 

 
 
A modificação apenas vem esclarecer que o fato gerador na importação 
é idêntico aos das operações internas, não se justificando a interpretação 
dada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal de que as aquisições 
(negócio jurídico, portanto) realizadas por pessoas físicas (e jurídicas não 
contribuintes) do exterior poderiam ter um tratamento mais benéfico em 
detrimento das aquisições internas das mesmas mercadorias, normal-
mente tributadas, prejudicando economicamente o País e ferindo ao me-
nos dois princípios constitucionais: capacidade contributiva e isonomia. 
Sempre que houver a tributação de operação que implique importação. 
No que toca à exigibilidade sobre importações de bens a título de locação 
ou arrendamento mercantil, exemplos citados por José Eduardo Soares, 
a questão é aquela clássica de definição dos termos “operações”, “circu-
lação” e “mercadoria”. 
 
 

Rosa Junior critica tais alterações à Carta Magna via EC nº 33/2001 

quanto ao ICMS-importação, ressalvando que a referida Emenda53 

                                                 
52KALUME, Célio Lopes. op. cit., p. 104. 
53ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. op. cit., p. 699. 
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ao determinar que o imposto incide na importação de bem ou mercadoria 
por pessoa física, qualquer que seja a sua finalidade, agride também a 
própria sistemática do ICMS, que é imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias (CF, art. 155, II). Assim, a expressão “qualquer 
que seja a sua finalidade” deve ser entendida dentro da mencionada sis-
temática, ou seja, o imposto somente poderá incidir se o importador (pes-
soa física ou jurídica) realizar, com o bem importado, qualquer operação 
relativa à circulação de mercadoria, ou seja, qualquer negócio jurídico, 
com intuito comercial, que faça circular juridicamente a mercadoria, isto 
é, que implique na mudança da sua titularidade.  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 des-
ses mesmos bens ou mercadorias (STF, RE 461.968, pleno, rel. Eros 
Grau). 
 
 

Assim, o aludido professor sustenta que a incidência do ICMS sobre a 

entrada de bens ou mercadorias importadas ocorre tão somente nos ingressos 

que sejam servis às operações relativas à circulação dos referidos bens. 

Ainda que defendendo um ponto vista contrário à incidência do ICMS na 

importação com a ocorrência da entrada de mercadoria ou bens no País, sem a 

presença da troca de titularidade, Roque Antonio Carrazza sobre o artigo nº 155, 

§ 2º, IX, a da CRFB/88 após a EC nº 33/2001 lecionou54: 

 
 
Este, na realidade, é um ICMS novo, que nada tem a ver com o ICMS 
previsto originalmente pela Carta de 1988, para incidir sobre importação 
de produtos, inserindo-se no ciclo econômico. 
(...) 
Na verdade a Emenda Constitucional 33/2001 abriu espaço, neste parti-
cular, a um adicional estadual do imposto sobre a importação (que incide 
quando da entrada no País de qualquer produto estrangeiro, independen-
temente de ser ou não mercadoria e de o importador ser ou não comer-
ciante) – o que leva a uma bitributação, desautorizada pelo Poder Cons-
tituinte Originário. 
 
 

Luiz Alberto Pereira Filho e Vicente Brasil Junior chegaram a conclusão 

de que “a EC nº 33/01 trouxe à lume, como já havíamos explicitado acima, um 

                                                 
54CARRAZZA, Roque Antonio. op. cit., p. 73. 
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imposto sobre a importação de bens, porém sob a competência tributária dos 

Estados e alertam para a seguinte questão55: 

 
 
Ocorre que falece aptidão ao legislador constituinte para prever esta exa-
ção, mesmo que por meio de emenda constitucional, já que é a própria 
Constituição Federal, que discrimina de forma rígida e exaustiva, as com-
petências tributárias a cada ente da Federação, excepcionando a exclu-
sividade para a instituição de tributos apenas no caso do art. 154,II. 
 
 

Nessa vereda, a incidência do ICMS nas importações em admissão tem-

porária se situa justamente no ponto controverso, pois caso se aceite que apenas 

a entrada do bem no País já justifica a tributação estadual, incidirá o ICMS na 

importação realizada através de contratos de arrendamento mercantil. 

Por outro lado, se ficar assentado que para haver a incidência do ICMS-

importação é imprescindível a circulação jurídica, ou seja, a transferência do do-

mínio do bem ao importador, as importações de bens através de contratos de 

arrendamento mercantil constituirão casos de não-incidência do ICMS por ino-

corrência do seu fato gerador. 

A fim de pacificar a questão, em 11 de setembro de 2014, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal declarou em sede de Recurso Extraordinário (RE) so-

bre o ICMS no arrendamento mercantil, nº 540829, que o ICMS só incide nas 

operações de importação quando houver circulação jurídica da mercadoria ou 

bem importados, in verbis: 

 
 
Recurso extraordinário. Constitucional e Tributário. ICMS. Entrada de 
mercadoria importada do exterior. Art. 155, ii, CF/88. Operação de arren-
damento mercantil internacional. Não-incidência. Recurso extraordinário 
a que se nega provimento. 1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, 
da CF/88, e incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunici-
pal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior. 2. A alínea “a” do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem 
ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circu-

                                                 
55PEREIRA FILHO, Luiz Alberto; BRASIL JUNIOR, Vicente. O ICMS nas importações: análise da EC 
nº 33/01. IOB, Rio de Janeiro, v. 1, nº 2, quiz. Jan., 2003, p. 67. 
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lação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (com-
pra e venda). 3. Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal 
Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado 
que 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. 4. Deveras, 
não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, 
salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configu-
rada a transferência da titularidade do bem. Consectariamente, se não 
houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arren-
damento, não se pode cogitar de circulação econômica. 5. In casu, nos 
termos do acórdão recorrido, o contrato de arrendamento mercantil inter-
nacional trata de bem suscetível de devolução, sem opção de compra. 6. 
Os conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito 
tributário, na forma do art. 110 do CTN, à luz da interpretação conjunta 
do art. 146, III, combinado com o art. 155, inciso II e § 2º, IX, “a”, da CF/88. 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 540829, Rela-
tor(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO RE-
PERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 
18-11-2014) 
 
 

Vale destacar o trecho do citado acórdão em que o Ministro Marco Aurélio 

se manifestou no sentido de que “não cabe cogitar no arrendamento mercantil 

da incidência de um tributo que é próprio à circulação de mercadoria qualificada 

pela compra e venda, como é o ICMS” e assim, aparentemente, a polêmica res-

taria sanada.   

Entretanto, atualmente está tramitando no Senado Federal, ainda pen-

dente de aprovação nesta casa, o projeto de Emenda Constitucional nº 107/2015 

já aprovado pela Câmara dos Deputados a fim de aplicar nova correção legisla-

tiva ao entendimento recentemente exarado pela Corte Suprema. 

O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 107/2015 propõe nova al-

teração ao dispositivo constitucional 155, § 2º, IX, a da CRFB/88 para dispor que 

incide o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e so-

bre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação na entrada de bem proveniente do exterior, ainda que a importa-

ção seja relativa à operação de arrendamento mercantil com ou sem possibili-

dade de transferência ulterior de propriedade. 

Fazendo o seguinte comparativo entre a redação atual e a proposta pela 

PEC nº 107/2015, fica melhor estabelecida a diferença no texto: 
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 Redação PEC: sobre a entrada de bem, ainda que relativa à operação de 

arrendamento mercantil com ou sem possibilidade de transferência ulterior 

de propriedade, ou de 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 estabe-

lecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; 

  

 Redação Atual: sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do ex-

terior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual 

do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço 

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

domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou ser-

viço; 

 

É forçoso constatar que o legislativo, no que tange à PEC em comento, 

foi direto no julgamento do RE nº 540829, elaborando até mesmo uma hipótese 

de incidência do ICMS muito específica para um texto constitucional. Impende 

destacar, que com essa proposta de texto para o dispositivo constitucional, o 

legislativo pretende tributar todas as importações, independente da circulação 

jurídica do bem importado e com isso acabar com as discussões jurídico-tributá-

rias. 

Apesar de o legislativo caminhar em sentido contrário, é possível concluir 

que grande parte da doutrina e o Supremo Tribunal Federal entendem que o fato 

gerador do ICMS-importação se constitui com a entrada do bem em território 

nacional com a sua transferência de titularidade ao importador.  Em outras pala-

vras, o ICMS incidente nas importações guarda a mesma regra-matriz do seu 

similar nacional, previsto no artigo nº 155, II da Lei Maior. 
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CONCLUSÃO 

Durante este trabalho foi realizado um estudo relacionado ao ICMS nas 

importações realizadas através de contrato de arrendamento mercantil, perqui-

rindo a essência da hipótese de incidência desse imposto estadual sobre os in-

gressos de bens do exterior no País. 

Para tanto foram analisados os principais precedentes do Supremo Tribu-

nal Federal, a legislação constitucional e infraconstitucional, com enfoque maior 

nas alterações legislativas em torno do fato gerador do ICMS na importação re-

alizadas, precipuamente, com as Emendas Constitucionais e por fim, a posição 

de grandes doutrinadores voltados a essa análise. 

A controvérsia é travada, desde a Constituição de 1967, a partir da análise 

da circulação jurídica ou simplesmente, troca de titularidade, como elemento in-

dispensável ou não à configuração da hipótese de incidência do ICMS nas im-

portações, além do evidente requisito de entrada do bem no território brasileiro. 

Uma corrente de pensamento defende é literalidade expressa da Consti-

tuição ao dispor que o ICMS incide sobre a entrada em território nacional de 

mercadoria ou bem proveniente do exterior, bastando para tal tributação o in-

gresso no País. 

Por outro lado, sobreleva considerar que grande parte da doutrina sus-

tenta que a incidência do ICMS na importação guarda a mesma hipótese descrita 

no artigo nº 155, II, da CRFB/88, ou seja, o ICMS incidente nas operações inter-

nas, sendo necessária para a ocorrência do seu fato gerador além da entrada no 

território nacional, a transferência do domínio do bem importado ao importador. 

Nesse mesmo raciocínio é o atual posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal, exarado através do RE nº 540829, eis que a Suprema Corte entende 

que “o ICMS incide sobre a circulação econômica de mercadorias. Se não houver 

aquisição da mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se 

há cogitar de circulação econômica. ”. 

Em particular, filio-me ao posicionamento do STF e a doutrina defensora 

da incidência do ICMS apenas nas importações dotadas de circulação jurídica, 
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uma vez que pensar que o imposto estadual é devido bastando a entrada do 

bem no território nacional é acreditar que a Constituição, não obstante ter dele-

gado aos Estados a competência para a instituição do ICMS, abriu uma exceção 

e o fez ela mesma no caso do ICMS nas importações. 

Sobretudo, acreditar que a mera entrada do bem oriundo do exterior já é 

suficiente para a incidência do ICMS é aceitar que existem dois impostos de im-

portação, um de competência da União, o Imposto de Importação propriamente 

dito, e o outro de competência dos Estados, o ICMS-importação, o que seria 

inadmissível. 

Sendo assim, a corrente que defende para a elementar circulação jurídica 

do bem para a devida incidência do ICMS nas importações comporta uma inter-

pretação mais próxima da interpretação sistemática da Constituição, não se 

prendendo apenas a literalidade do dispositivo tantas vezes alterado (o que torna 

ainda mais duvidosa a sua inadequação) quando essa literalidade passa a não 

fazer sentido jurídico. 
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