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SEGUNDA TURMA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 192630-9 SAO PAULO
RELATOR
: MIN. CARLOS VELLOSO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
RECORRIDA:
LIMPAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E
METAIS LTDA
ADVOGADOS: MARIA IZABEL CORDEIRO CORRÊA E OUTROS
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS
IMPORTADAS: FATO GERADOR. C.F., art. 155, § 2º, IX, a. Convênio ICMS
66/88, art. 2o, I.
I. - ICMS: mercadorias importadas: ocorrência do fato
gerador no momento do desembaraço aduaneiro. Inaplicabilidade da
Súmula 577-STF após a vigência da CF/88, art. 155, § 2o, IX, a.
II. - Precedentes do STF: RREE 193.817-RJ, 192.711-SP e
144.660-SP, Plenário, 23.10.96.
III. - Voto vencido do relator deste.
IV. - R.E. conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros
do
Supremo Tribunal
Federal,
em Segunda
Turma,
na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
decisão unânime, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente,
neste julgamento, o Sr. Ministro Marco Aurélio.
Brasília,

19 de novembro de 1996.

NÉRI DA SILVEIRA

-

PRESIDENTE

CARLOS VELLOSO

-

RELATOR

RELATOR
: MIN. CARLOS VELLOSO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
RECORRIDA:
LIMPAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E
METAIS LTDA
ADVOGADOS: MARIA IZABEL CORDEIRO CORRÊA E OUTROS

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO:
Juiz

Oliveira

Lima,

à

fl.

147,

dá

exata

- A decisão do eminente
notícia

da

matéria

em

debate:
"O Ministério Público Federal interpõe Recurso
Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III,
letra "a", da Constituição Federal, contra acórdão desta
Corte que, à unanimidade, entendeu ter sido recepcionado
pela atual ordem constitucional o artigo 1o, inciso II, do
Decreto-lei n° 406/68, que prevê ocorrer o fato gerador do
ICMS, na importação,
no momento da entrada de mercadoria
no estabelecimento importador.
Alega ter a decisão contrariado o artigo 34,
parágrafo 8o,
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, argumentando que
tal dispositivo conferiu
força de lei complementar ao referido convênio.
Discute-se no feito o tema da recepção pela
ordem Constitucional das disposições do artigo 1o do
Decreto-lei n° 406/68, em face da disposição contida no
artigo 34, parágrafo 8o, do Adicional ao Frete para
Renovação da marinha Mercante. Trata-se de tema complexo,
a merecer o crivo da Corte Suprema com vistas a receber
tratamento
pacificador.
Encontram-se
presentes
os
requisitos autorizadores
da
admissibilidade do apelo
extremo, precipuamente no que diz respeito ao necessário
prequestionamento.
Isto posto, admito o recurso
extraordinário
interposto,
subindo os autos ao E.
Supremo Tribunal
Federal com as cautelas legais." (Fl. 147)
É o relatório.

VOTO

O

Sr.

Tribunal Federal,
SP,

decidiu

importadas,

no

Ministro

CARLOS

VELLOSO

(Relator) :

julgando os RREE 193.817-RJ,
sentido

ocorre o

de

que,

fato gerador do

-

O

Supremo

192.711-SP e 144.660-

tratando-se

de

mercadorias

ICMS na entrada da mercadoria

no território nacional, ou por ocasião do desembaraço aduaneiro. Fui
voto vencido,

na oportunidade dos citados julgamentos,

dos Ministros Mauricio Corrêa,

na companhia

Francisco Rezek, Marco Aurélio e Néri

da Silveira.

Assim o voto que proferi no RE 193.817-RJ:

"O Superior Tribunal de Justiça decidiu no
sentido de que não pode a lei estadual, com base em
convênio, alterar o momento da ocorrência do fato gerador
fixado no D.L. 406/68, art. 1°, II. Decidiu, portanto,
pela ineficácia do art. 2o, I, do Convênio ICMS n° 66/88,
dado que o D.L. 406/68 foi recebido pela Constituição
vigente.
Enquanto o Fisco sustenta que o fato gerador do
ICMS, relativamente a mercadorias importadas, ocorre com a
entrada
da
mercadoria
no
território
nacional,
o
contribuinte afirma que esse fato gerador somente ocorre
na entrada da mercadoria no estabelecimento do importador.
Daí o presente RE, interposto pelo Estado do
Rio de Janeiro, sustentando-se ofensa aos artigos 155, §
2°, IX, a, da Constituição Federal, e 34, §8°, do ADCT.
O eminente Relator, Ministro Ilmar Galvão,
comparando o texto do art. 155, §2°, IX, a, da CF/88, com
o § 11 do art. 23 da CF/67, entendeu que a norma
constitucional vigente inovou, pelo que o D.L. 406/68,

art. 1o, II, com ela ficou incompatível. Em consequência,
o Convênio 66/88, art. 2o, I, seria legítimo, na forma do
disposto no art. 34, § 8°, ADCT.
S.Exa. concluiu por conhecer do recurso e darlhe provimento. Divergiram os Ministros Marco Aurélio,
Maurício Corrêa e Francisco Rezek, que não conheceram do
recurso.
Pedi vista dos autos e
retomarmos o julgamento do recurso.

os

trago,

a

fim

de

Passo a votar.
II
O ICMS, na ordem constitucional vigente, incide
sobre as operações de circulação de mercadorias, sobre as
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e sobre as prestações de serviços de
comunicação (C.F., art. 155, II). Ampliou-se, portanto,
com a CF/88, a incidência do ICMS.
Dispôs a Constituição, ademais, no ponto que
nos
interessa, no art. 155,
§ 2o, IX, a, que o ICMS
incidirá também "sobre a entrada de mercadoria importada
do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado ao
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o estabelecimento destinatário da
mercadoria ou do serviço".
A Constituição dispôs, mais, no art. 155, XII,
a,
que
cabe à
lei
complementar
definir
os
seus
contribuintes. Esqueceu-se o legislador constituinte que,
antes, no art. 146, III, a, já estabelecera que cabe à lei
complementar a definiçãode tributos e de suas espécies,
bem
como,
em relação aos impostos
discriminados na
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes. (C.F., art.146, III, a).
No art. 34, § 8o, do ADCT, estabeleceu-se,
ainda, que, "se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da
Constituição,
não for editada
a
lei
complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, I, b, os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
n° 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para
regular provisoriamente a matéria".
No voto que proferi por ocasião do julgamento
do RE 160.007-SP, dissertei sobre essa matéria.

Sustentei, então, que, na forma do § 8o do art.
34,
ADCT,
o
Convênio
somente poderia
editar norma
necessária à instituição do imposto. Ora, o imposto — o
ICM — já estava instituído. O que resultou de novo no
tributo, o que a Constituição inovou, é que seria objeto
do Convênio. A inovação ocorreu apenas no que diz respeito
ao imposto sobre os serviços referidos no art. 155, I, b,
CF/88, ou art. 155, II, CF/88 com a EC n° 3/93.
III
O certo é que os Estados e o Distrito Federal
firmaram,
em
14.12.88,
o
Convênio
ICM
66/88,
estabelecendo, no ponto que interessa:
'Art.

2o.

Ocorre o fato gerador do

imposto:
I - na entrada no estabelecimento
destinatário ou no recebimento pelo importador
de mercadoria ou bem importados do exterior.'

155,
11.

A questão a saber é, pois, se a CF/88, no art.
§ 2o, IX, a, inovou em relação à CF/67, art. 23, §

Dispunha o art. 23, § 11, da CF/67;
'Art. 23....................

§11. O imposto a que se refere o
item
II
(ICM)
incidirá,
também,
sobre
a
entrada,
em
estabelecimento
comercial,
industrial ou produtor, de mercadoria importada
do exterior por seu titular, inclusive quando
se tratar de bens destinados a consumo ou ativo
fixo do estabelecimento.'

Dispõe, agora, o art. 155, § 2o, IX, a:
'Art. 155...................

§2°........................

I

-

.............................................

IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria
importada do exterior, ainda quando se tratar
de bem destinado a consumo ou ativo fixo do
estabelecimento, assim
como
sobre
serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do serviço.'

Noutras palavras, teria o art. 1o, II, do D.L.
406, de 1968, a lei complementar do ICMS, sido recebido
pela CF/88, art. 155, § 2o, IX, a?
Dispõe referido art. 1o, II, do DL 406/68:
'Art. 1o. O imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias tem como
fato gerador:

II

- a entrada em estabelecimento
comercial,
industrial
ou
produtor,
de
mercadoria importada do exterior pelo titular
do estabelecimento.'

IV
A conclusão a que cheguei, depois de meditar
sobre o texto do art. 155, § 2o, IX, a, da CF/88, é no
sentido de que este não inovou, no sentido de estabelecer
o fato gerador do
ICMS relativamente a mercadorias
importadas. O fato de não ter repetido as palavras do
texto da Carta anterior — art. 23, §11 — omitindo a
expressão "em estabelecimento comercial, industrial ou
produtor", não tem a relevância que lhe empresta o
eminente Relator.
O
que
está
dito,
no
citado
dispositivo
constitucional, art. 155, § 2o, IV, a, é que o imposto
incidirá sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior. Não há, no referido texto, a menor referência à
entrada da mercadoria importada do exterior no território
nacional. Tem-se, então, pelo menos uma dúvida: estaria o
texto
constitucional
se
referindo
à
entrada
no
estabelecimento do importador ou à entrada no território

nacional? Porque não foi expresso o texto, resolve-o,
então, a lei complementar, o D.L. 406/68, a estabelecer
que o fato gerador, em caso assim, é "a entrada em
estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de
mercadoria
importada
do
exterior
pelo
titular
do
estabelecimento." (art. 1o, II).
Na verdade, o que o art. 155, §2°, IX, a, tem
de novo, está sua parte final, bem registrou o eminente
Ministro Maurício Corrêa: na sua parte final, dirime o
citado dispositivo constitucional "a controvérsia acerca
da competência para receber o tributo", ou seja, o "Estado
onde estiver situado o estabelecimento destinatário da
mercadoria ou do serviço".
V
Posta assim a questão, é fácil verificar que o
Convênio 66/88, art. 2o, I, foi além do que podia,
efetivando revogação da lei complementar existente, o D.L.
406/68, art. 1o, II, quando não poderia fazê-lo, porque a
tanto não o autorizava o art. 34, § 8o, ADCT. É que,
conforme vimos e não custa repetir, o art. 155, §2°, IX,
a, não alterou o
fato gerador do ICMS no caso de
mercadorias importadas.
VI
Registre-se, por outro lado, que a Constituição
não
fixa
fatos
geradores
dos
impostos.
É
a
lei
complementar que o faz: Constituição Federal, art. 146,
III, a. Se é assim, não tem cientificidade — considerado
o
sistema
tributário
nacional
como
tal
—
uma
interpretação
que
pretende
vislumbrar
num
texto
constitucional no mínimo duvidoso, o estabelecimento do
fato gerador do
imposto.
Não.
A
Constituição que,
expressamente, estabeleceu que, no tocante aos impostos
nela discriminados — e o ICMS é um imposto que está nela
discriminado
—
a
lei
complementar
definiria
os
respectivos fatos geradores (art. 146, III, a), não iria,
num passo seguinte, relativamente a um fato gerador do
imposto,
defini-lo,
ela
mesma,
assim
ficando
em
contradição com ela própria.
No caso,
bem lembrou oMinistro Maurício
Corrêa, importa considerar, ademais, na interpretação do
art. 155, § 2o, IX, a, a disposição inscrita no mesmo art.
155, §
2o, XII,
d,
a estabelecer
que cabe à lei
complementar
"fixar, para efeito de sua
cobrança
e
definição do estabelecimento responsável, o local
das
operações relativas à circulação de mercadorias e das

prestações de serviços".
ICMS.

Esta disposição diz respeito ao

O que deve ser entendido, pois, é que está de
pé, no ponto, a lei complementar do ICMS, o D.L. 406/68,
art. 1o, II.
VII
O
eminente
Ministro
Relator
confessou-se
preocupado com a fiscalização do recolhimento do ICMS. E
que essa fiscalização seria facilitada com a interpretação
que S.Exa.
empresta ao art.
155, § 2o,
IX,
a, da
Constituição Federal. Todos nós nos preocupamos com o
pagamento, a tempo e modo, dos tributos. Isto, entretanto,
não pode alterar conceitos científicos nem fazer com que o
Supremo Tribunal se afaste de sua missão primordial de
guardião da Constituição e de direitos.
VIII
Com a vênia do Sr.
Relator, não conheço do recurso

Não

estou

convencido

do

Ministro

desacerto do

Ilmar

Galvão,

entendimento

acima

exposto. Devo curvar-me, entretanto, ao decidido pelo Plenário.

Do exposto,

com a ressalva do meu entendimento pessoal a

respeito da matéria, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 192630-9
ORIGEM
: SAO PAULO
RELATOR
: MIN. CARLOS VELLOSO
RECTE.
: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
RECDO.
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Decisão: Por unanimidade, a Turma conheceu do recurso e lhe deu
provimento, nos termos do voto do Relator. Ausente justificadamente,
neste julgamento,
o Senhor Ministro Marco Aurélio.
2a.
Turma,
19.11.96.

Presidência do Senhor Ministro Néri da Silveira.
Presentes
à Sessão os Senhores Ministros Carlos Velloso, Marco
Aurélio e Maurício Corrêa.
Ausente,
justificadamente,
o Senhor
Ministro Francisco Rezek.
Subprocurador-Geral

da

República,

Dr.

Pinto.
Wagner Amorim Madoz
Secretário

Mardem

Costa

