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 Competência Estadual (26 Estados + Distrito Federal) 

 

 Fato Gerador e Momento da Incidência 

 

• Entrada de mercadoria ou bem, importados do exterior  

• Desembaraço Aduaneiro 

• Somente mercadorias (bens tangíveis)  
 

I. ICMS Importação – Conceitos Introdutórios 



 

 Não-cumulatividade 

 

• ICMS recolhido na cadeia anterior pode ser creditado 

 

• ICMS recolhido na importação vira crédito na revenda ou 

saída do produto industrializado (se ativo, crédito em 48 

meses) 
 

I. ICMS Importação – Conceitos Introdutórios 



 Local de Recolhimento 

 

• CF/88 – Estado do Domicílio do Destinatário 

 

• LC 87/96 – Estabelecimento em que ocorrer a entrada física 

da mercadoria (critério físico pouco claro) 

 

• STF – “Destinatário jurídico” (não é o local do simples 

desembaraço) – Repercussão Geral (ARE 665134) 

 

I. ICMS Importação – Conceitos Introdutórios 



 Base de Cálculo 

 

• Valor Aduaneiro (CIF) + II + IPI + PIS/COFINS + ICMS + IOF 

+ Despesas Aduaneiras 

 

 Alíquota 

 

• Alíquota interna do Estado do importador 

 

I. ICMS Importação – Conceitos Introdutórios 



 

• CF/88 – Art. 155, IX - Estado onde estiver situado o domicílio 

ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria 

 

• LC 87/96 – Art. 11, I, “d” - Estabelecimento em que ocorrer a 

entrada física da mercadoria 

 

• STJ – Estado em que estiver localizado o estabelecimento 

para o qual se destina fisicamente a mercadoria (AgRg no 

REsp 782.060-MG; AgRg nos EDcl no REsp 1.046.148-MG; 

REsp 1.021.448-MG, RMS 25.839-MA, REsp 835.537-MG) 

II. ICMS Importação – Riscos e Pontos Controversos - 

Titularidade do ICMS  



 

• STF – “Destinatário Jurídico”, local do importador (RE 405457). 

Repercussão Geral (ARE 665134) 

 

 Circunstâncias a serem consideradas 
 

• Importação por conta e ordem X Importação por encomenda – 

Quem é o “destinatário jurídico”? 
 

• Importação direta: A mercadoria será transferida a 

estabelecimentos do importador em outros Estados? Será 

revendida a empresas do Grupo? 

II. ICMS Importação – Riscos e Pontos Controversos - 

Titularidade do ICMS  



 CF/88 – Art. 150, § 6.º - Qualquer incentivo só poderá ser 

concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, 

que regule exclusivamente a matéria ou o correspondente tributo, 

sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. 

 

 CF/88 – Art. 155, § 2º, XII, “g” – Cabe à Lei Complementar 

regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 

Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados. 

 

 

III. Aspectos Constitucionais dos Incentivos Fiscais 



 LC 24/1975 - Art. 1º - Os incentivos fiscais e financeiros de ICMS, 

diretos ou indiretos), serão concedidos ou revogados nos termos de 

convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 

Federal 

 Necessidade de unanimidade no Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ) 

 

 STF – ADIs 1247 (PA), 3702 (ES), 2906, 2376, 3674, 3413 (RJ), 

3794, 4457 (MS)  e outras - Inconstitucionalidade dos Benefícios 

de ICMS Concedidos Unilateralmente pelos Estados. 

 Resumo: Estados não podem conceder incentivos fiscais de 

ICMS na importação sem aprovação do CONFAZ 

 

 

III. Aspectos Constitucionais dos Incentivos Fiscais 



 Política dos entes federativos visando influir o processo de decisão 

das empresas sobre alocação de investimentos e estruturação 

comercial, tendo como principal instrumento o subsídio tributário. 

 

 Objetiva atrair empregos e investimento para o próprio Estado em 

detrimento dos demais. 

 

 Não segue as regras impostas pela CF/88 e legislação – Incentivos 

sem aprovação do CONFAZ 

 

 “Retaliação” dos Estados prejudicados – glosa de créditos, cobrança 

do ICMS na importação, aplicação de pesadas multas 

 

IV. Guerra Fiscal 



 Guerra Fiscal na Importação (“Guerra dos Portos”)  

 

• Programas estaduais que desoneram as importações em seus 

portos, geralmente por meio de créditos presumidos ou 

financiamentos incentivados, aumentando a arrecadação em tal 

Estado, em detrimento aos demais 

 

• “Desloca” empregos do Brasil para o exterior, ao incentivar a 

importação. 
 

IV. Guerra Fiscal 



 Riscos e Pontos Controversos - Glosa de Créditos – 

Fisco x Contribuinte 
 

• LC 24/1975 – Art. 8º, I: A inobservância dos dispositivos da LC 

24/75 acarretará a nulidade do ato e a ineficácia do crédito 

fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria 

(Argumento Fisco). 

 

• CF/88 – Art. 155, § 2º - Não-cumulatividade garante crédito do 

imposto “devido” (destacado na Nota Fiscal) e não o 

efetivamente “recolhido” (Argumento Contribuinte). 

IV. Guerra Fiscal 



 Pontos a considerar: 

• Há alto risco de questionamentos dos Fiscos Estaduais em 

caso de aproveitamento de incentivos ilegais 

 

• E o passado? Chances de sucesso em eventual processo 

judicial? 

 

• Resolução SF n.º 13/2012 

IV. Guerra Fiscal 



 Intenção de eliminar a “Guerra dos Portos” – Reduz as 

possibilidades de desoneração do ICMS nos Estados de origem 

 

 Alíquota Interestadual de 4% para bens e mercadorias importados 

do exterior não submetidas a industrialização, ou, ainda que 

resultem de industrialização de mercadorias ou bens, tenham 

“Conteúdo de Importação” superior a 40%. 

 

 Não aplicável a mercadorias sem similar nacional, produzidos 

conforme PPB ou às operações que destinem gás natural importado 

do exterior a outros Estados. 

 

V. Resolução SF nº. 13/2012 



 Pontos Controversos 

 

• Distinção tributária em favor de produtos nacionais? 

• Passível de regulamentação pelo CONFAZ 

• Possibilidade de cumulação de créditos pelo importador? 

• Como comprovar a origem para fins de recolhimento (e crédito)? 

Possibilidade de glosa no destino? 

 

V. Resolução SF nº. 13/2006 
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