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24/02/2015

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 797.294 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
GRANDE DO SUL
: SADI SERGIO SGANDELLA
: DIOGO BIANO E OUTRO(A/S)

DO

RIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS.
IMPORTAÇÃO POR QUEM NÃO É CONTRIBUINTE DA EXAÇÃO. EC
33/2002. FATO GERADOR ANTERIOR À EDIÇÃO DA NOVA
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 474.267/RS-RG (REL.
MIN.
JOAQUIM
BARBOSA).
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 474.267/RS-RG (Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 20/3/2014), fixou a orientação de que o
ICMS previsto no art. 155, § 2º, IX, “a”, da CF/88 somente é exigível às
importações ocorridas após a edição de legislação local estadual (ou
distrital) que tenha cumprido as previsões da EC 33/2001 e da LC
114/2002.
2. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, somente após o advento
da Lei 13.099/2008 é que as operações de importação realizadas por
pessoas ou empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de
serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou
interestadual estarão sujeitas ao ICMS-Importação.
3. O acórdão recorrido, que afastou a incidência do citado imposto,
não merece ser reformado, uma vez que o fato gerador da exação ocorreu
em 1/9/2008, data anterior à vigência a Lei 13.099/2008 (publicada em
19/12/2008).
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7897063.
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4. Agravo regimental a que se nega provimento.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do
Ministro TEORI ZAVASCKI, na conformidade da ata de julgamentos e
das notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes.
Brasília, 24 de fevereiro de 2015.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 797.294 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
GRANDE DO SUL
: SADI SERGIO SGANDELLA
: DIOGO BIANO E OUTRO(A/S)

DO

RIO

RE LAT Ó RI O
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR):
Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento
a recurso extraordinário com base nos seguintes argumentos: (a) a
fundamentação da preliminar de repercussão geral apresentada nas
razões recursais é deficiente; e (b) o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do
RE 474.267/RS-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 20/3/2014).
A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) foi apresentada
preliminar pormenorizada de repercussão geral; e (b) as conclusões
firmadas no acórdão que serviu de fundamento à decisão agravada não
são suficientes para amparar a negativa de seguimento do extraordinário.
É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7897064.
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AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 797.294 RIO GRANDE DO SUL
VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR):
1. A decisão agravada é do seguinte teor:
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e
fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional
discutida no recurso extraordinário, com indicação específica
das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a
relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam,
portanto, para que seja atendido o requisito previsto nos artigos
102, § 3º, da CF/88 e 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a
respeito do instituto, como a mera afirmação de que (a) a
matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de
importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão
ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto
potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é
consequência inevitável de suposta violação a dispositivo
constitucional; ou, ainda, (e) há jurisprudência pacífica desta
Corte quanto ao tema discutido. Nesse sentido: ARE 691.595AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe de 25/02/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE
696.263-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
19/02/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, DJe de 13/08/2012.
Ora, no caso, a alegação de repercussão geral não está
acompanhada de fundamentação demonstrativa nos moldes
exigidos pela jurisprudência do STF.
3. Ademais, ainda que superado esse óbice, a irresignação
não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 474.267/RS-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de
20/3/2014), fixou a orientação de que o ICMS previsto no art.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7897065.
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155, § 2º, IX, “a”, da CF/88, com a redação dada pela EC
33/2001, alcança a pessoa natural ou física que importa bem ou
mercadoria do exterior, ainda que o objeto do negócio jurídico
não se destine à atividade comercial ou industrial. Ocorre que a
exigência do mencionado tributo pelas Fazendas Públicas
Estaduais (ou Distrital) somente se torna válida quando
cumpridos os seguintes requisitos: (a) existência de legislação
local estadual (ou distrital), editada após a LC 114/2002; e (b)
ocorrência do fato gerador posterior ao cumprimento do
requisito anterior. Nesse âmbito, as modificações da legislação
federal ou local que tenham sido promovidas antes da EC
33/2001 não foram convalidadas. Esse acórdão ficou assim
ementado:
Ementa:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO
SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. “NÃO
CONTRIBUINTE”.
VIGÊNCIA
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2002.
POSSIBILIDADE.
REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO.
EXERCÍCIO
DA
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. 1. Há competência
constitucional para estender a incidência do ICMS à
operação de importação de bem destinado a pessoa que
não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação
de serviços, após a vigência da EC 33/2001. 2. A incidência
do ICMS sobre operação de importação de bem não viola,
em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art.
155, § 2º, I da Constituição), pois se não houver
acumulação da carga tributária, nada haveria a ser
compensado. 3. Divergência entre as expressões “bem” e
“mercadoria” (arts. 155, II e 155, §2, IX, a da Constituição).
É constitucional a tributação das operações de circulação
jurídica de bens amparadas pela importação. A operação
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de importação não descacteriza, tão-somente por si, a
classificação do bem importado como mercadoria. Em
sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do
bem não ser contribuinte habitual do tributo também não
afeta a caracterização da operação de circulação de
mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de
importação pode desequilibrar as relações pertinentes às
operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a
afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência.
CONDIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO
4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional
para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155,
XII, § 2º, i da Constituição). A validade da constituição do
crédito tributário depende da existência de lei
complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de
legislação local resultantes do exercício da competência
tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico
que se pretenda tributar. 5. Modificações da legislação
federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram
convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno
da “constitucionalização superveniente” no sistema
jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência,
da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de
incidência tributária realizada por lei anterior à EC
33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de
validade à tributação das operações de importação
realizadas por empresas que não sejam comerciais ou
prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte
intermunicipal ou interestadual. 6. A tributação somente
será admissível se também respeitadas as regras da
anterioridade, cuja observância se afere com base em cada
legislação local que tenha modificado adequadamente a
regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002. Recurso
extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do
Sul conhecido e ao qual se nega provimento. Recurso
extraordinário interposto por FF. Claudino ao qual se dá
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provimento.
No caso do Estado do Rio Grande do Sul, somente após a
vigência da Lei 13.099/2008 (publicada em 19/12/2008), que
introduziu modificações na Lei 8.820/1989, estarão sujeitas à
tributação as operações de importação realizadas por pessoas
ou empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de
serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou
interestadual. Assim, o acórdão recorrido não merece ser
reformado, uma vez que o fato gerador da exação ocorreu em
1/9/2008 (fl. 55), data em que ainda estava vigente a Lei
8.820/1989.
4. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.

O recurso não traz qualquer subsídio apto a alterar esses
fundamentos, razão pela qual deve ser mantido incólume o entendimento
da decisão agravada.
Por fim, não procede a crítica à técnica de julgamento empregada na
decisão agravada. O inc. III do art. 102 da Constituição impõe que o
Supremo julgue a causa por completo quando presentes as hipóteses de
conhecimento do recurso extraordinário. Nessa linha, a Súmula 456/STF:
o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a
causa, aplicando o direito à espécie.
Portanto, descabida a pretensão do Estado de que se acolhesse seu
recurso extraordinário unicamente porque o entendimento desta Corte
difere do aplicado pela Corte de origem. A aplicação do direito fixado por
esta Corte conduz à improcedência da demanda, o que pode e deve desde
logo ser declarado por esta Corte. Isso não representa inobservância às
Súmulas 279 e 280/STF, pois o recurso indiscutivelmente comporta
conhecimento.
2. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 797.294
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
AGTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGDO.(A/S) : SADI SERGIO SGANDELLA
ADV.(A/S) : DIOGO BIANO E OUTRO(A/S)
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. 2ª Turma, 24.02.2015.
Presidência do Senhor Ministro Teori Zavascki. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e
Cármen Lúcia.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.
Ravena Siqueira
Secretária
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