
 

 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 

STF decidirá se há repercussão geral  

na definição do Estado competente  

para exigir o ICMS sobre importação  Data 20/12/2011 

 

O Ministro Joaquim Barbosa submeteu ao Plenário Virtual do Supremo Tribunal 

Federal (STF) o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº. 665.134, que trata da 

definição do Estado competente para cobrar o ICMS incidente sobre as importações, 

quando o bem é desembaraçado em um Estado e, logo em seguida, remetido para 

outro ente da Federação. 

 

No caso concreto, os bens importados foram desembaraçados em São Paulo, local 

onde foi recolhido o ICMS. Após o desembaraço, a mercadoria foi remetida para 

industrialização no Estado de Minas Gerais, que igualmente exigiu o ICMS, apesar de a 

mercadoria retornar a solo paulista para comercialização. 

 

A questão já foi julgada pelo STF, que definiu que o Estado competente para cobrar o 

ICMS é o destinatário final da importação. Porém, como bem salientou o Ministro 

Joaquim Barbosa, que já se manifestou pela existência de Repercussão Geral na 

matéria, o STF deverá analisar a questão levando em consideração os conceitos de 

destinatário econômico e jurídico frente os diversos tipos existentes de importação. 

 

O processo aguarda as manifestações dos demais Ministros quanto à existência de 

Repercussão Geral, devendo a Corte se manifestar sobre o mérito caso haja esse 

reconhecimento.  



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
 
Júlio César Soares (julio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
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