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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO
POR  PESSOA  FÍSICA  PARA  USO  PRÓPRIO.
INCIDÊNCIA  APÓS  EC  Nº  33/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.  NOS  TERMOS  DA
JURISPRUDÊNCIA  DO  STF,  APÓS  A  EMENDA
CONSTITUCIONAL 33/2001, É CONSTITUCIONAL
A INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO  EFETUADAS  POR  PESSOA,
FÍSICA  OU  JURÍDICA,  QUE  NÃO  SE  DEDICA
HABITUALMENTE  AO  COMÉRCIO  OU  À
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  IMPORTAÇÃO
REALIZADA  EM  2012,  APÓS  A  VIGÊNCIA  DA
MENCIONADA  EMENDA  CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA  DO  IMPOSTO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.  

- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a
Emenda  Constitucional  33/2001,  é  constitucional  a
incidência  de  ICMS  sobre  operações  de  importação
efetuadas  por  pessoa,  física  ou  jurídica,  que  não  se
dedica  habitualmente  ao  comércio  ou  à  prestação  de
serviços.  2.  A  validade  da  constituição  do  crédito
tributário,  todavia,  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. 3. Inaplicável o art. 85, § 11º, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em
honorários  advocatícios  (art.  25,  Lei  nº  12.016/2009  e
Súmula  512/STF).  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art.1.021,
§ 4º,  do CPC/2015.  RE 636790 AgR / DF - DISTRITO
FEDERAL AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
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Relator  (a):  Min.  ROBERTO  BARROSO  Julgamento:
14/10/2016 - Órgão Julgador: Primeira Turma.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  PROVER O RECURSO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 104.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba

contra Sentença de fls.  67/71 que julgou procedente o pedido constante na

inicial, para determinar que o Estado da Paraíba se abstenha da prática de ato

que constrinja o Autor a recolher o ICMS pela importação do veículo automotor

importado de marca MASSARATI CHIBLI 2014, ano 2014, descrito na inicial,

na oportunidade do desembaraço aduaneiro.

Nas  razões  do  Recurso  (73/83),  o  Apelante  alega  que  a

Emenda Constitucional nº 33/2001 alterou a redação do artigo 155, § 2º, IX,

“a”, da CF para estabelecer regra matriz própria da incidência do ICMS sobre a

importação de bens. Sendo certo que a partir da Emenda Constitucional acima

transcrita, adveio nova realidade de hipótese de incidência na qual passou a

prever a importação de bens em geral, inclusive para uso próprio, ainda que de

titularidade de prestadoras de serviços não-comerciais e de pessoas físicas.

Contrarrazões às 90/95.

Instada a se pronunciar a Procuradoria Geral de Justiça não

ofertou parecer de mérito (fls.98/99).

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia reside no pagamento do ICMS sobre operação de

importação de automóvel por pessoa física (não contribuinte) para uso próprio,

realizada no ano de 2013, depois do advento da EC 33/2001, que veio a alterar

a redação do artigo 155, § 2º, IX, a da Constituição da República de 1988, que
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passou então a dispor:

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

(..)

II  -  operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias  e
sobre prestações de serviços 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
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem
ou  serviço;  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 33, de 2001) (grifamos)

Sendo assim, passou a se considerar contribuinte do tributo tanto

a pessoa jurídica quanto física, não importando a habitualidade da operação e

que tal importação tenha como finalidade o consumo próprio ou a formação de

ativo permanente do estabelecimento.

A respeito do tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  IMPORTAÇÃO
REALIZADA APÓS A EC 33/2001. CONTRIBUINTE NÃO
HABITUAL. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
SE  ENCONTRA  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
ORIENTAÇÃO  DA 1A.  SEÇÃO  DESTE STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL DA SERDIL SERVIÇO ESPECIALIZADO
EM RADIODIAGNOSTICO LTDA. DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendido que, após
a alteração promovida pela EC 33/2001, há incidência do
ICMS sobre as importações de bens e mercadorias, por
pessoas  físicas  ou  jurídicas,  ainda  que  não  seja
contribuinte  habitual,  independentemente  da  finalidade
dessa aquisição. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ,
1ª Turma, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg
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no Agravo em Recurso Especial nº 166.757/RS, julgado
em 21.06.2012).”

Contudo, 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 que tenha

cumprido as previsões da EC 33/2001 e da LC 114/2002.

Neste sentido:

“Ementa:  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  INTERNO
EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ICMS
IMPORTAÇÃO.  CONTRIBUINTE  NÃO  HABITUAL.  EC
33/2001.  NECESSIDADE  DE  LEGISLAÇÃO  LOCAL
POSTERIOR  A  EMENDA  CONSTITUCIONAL.  RE
439.796-RG.  1.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta
Corte,  após  a  Emenda  Constitucional  33/2001,  é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações de
importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que
não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação
de  serviços.  2.  A  validade  da  constituição do  crédito
tributário,  todavia,  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. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em
honorários  advocatícios  (art.  25,  Lei  nº  12.016/2009  e
Súmula  512/STF).  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art.1.021,
§ 4º,  do  CPC/2015.  RE 636790 AgR / DF -  DISTRITO
FEDERAL AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator  (a):  Min.  ROBERTO  BARROSO  Julgamento:
14/10/2016 - Órgão Julgador: Primeira Turma.

EMENTA  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário
com agravo.  Tributário.  Artigo  155,  § 2º,  IX,  da CF/88,
com  a  redação  dada  pela  EC  Nº  33/01.  ICMS.
Importação.  Pessoa física.  Contribuinte.  Bem importado
para  uso  próprio.  Mercadoria.  Alegada  violação  do
princípio  da  não  cumulatividade.  Não  ocorrência.
Repercussão geral.  1.  O Supremo Tribunal Federal,  no
RE nº 474.267/RS-RG, fixou a orientação de que a alínea
a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal,
com a redação dada pela EC nº 33/01, alcança a pessoa
natural  ou  física,  que,  naturalmente,  passa  a  ser
contribuinte  do  imposto,  desde  que  importe  bens  do
exterior, mesmo que o negócio jurídico da importação não
se destine a atividade comercial ou industrial. Concluiu,

4

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100192/emenda-constitucional-33-01
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10668550/artigo-155-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895717/par%C3%A1grafo-11-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99006/lei-complementar-114-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100192/emenda-constitucional-33-01


Apelação Cível nº 0000287-22.2014.815.0731

ainda, a Corte que a simples operação de importação não
desclassifica  o  bem importado como mercadoria e que
inexiste  ofensa  ao  princípio  da  não  cumulatividade.  2.
Agravo regimental não provido.ARE 750132 AgR / RS -
RIO  GRANDE  DO  SUL  AG.REG.  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  Relator  (a):  Min.
DIAS  TOFFOLI  Julgamento:  05/08/2014  -  Órgão
Julgador: Primeira Turma.”

Após  diversos  julgados  reconhecendo  a  constitucionalidade  do

novo dispositivo, foi editado o enunciado nº 660 da Súmula do STF:

“Até  a  vigência  da EC n.33/2001,  não incide ICMS na
importação de bens por pessoa física ou jurídica que não
seja contribuinte do imposto”.

A  normatização  infraconstitucional,  no  âmbito  do  Estado  da

Paraíba, foi adaptada com a nova redação do inciso I, parágrafo primeiro, do

Artigo 3.º, da Lei do ICMS, nº 6.379/96, alterada pela Lei n.º 7.334/03, DOE de

30.04.03, in verbis:

 § 1º O imposto incide também:

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; (Nova redação dada ao inciso
I do § 1º do art. 3º pelo art. 1º da Lei nº 7.334/03). 

Note-se,  que  no  caso  dos  autos,  a  importação  do  veículo  foi

realizada  no  ano  de  2013,  quando  já  estava  em vigor  a  nova  redação  do

dispositivo.

Assim, ocorrendo o fato gerador após a Emenda Constitucional nº

33/01, como o presente caso, há incidência do imposto independentemente da

finalidade da aquisição, albergando a hipótese de importação de veículo, sem a

intenção de revenda.

Quanto  a  verba honorária, comporta a aplicação do art. 85, §2º,

do NCPC, nesses termos: 
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“§ 2o – Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
II – a natureza e a importância da causa;
IV  –  o  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  o  tempo
exigido para o seu serviço”.

Estabelecidas  essas  premissas,  inverto  os  honorários  advocatícios

sucumbenciais, incluindo os recursais, em 20% do valor da causa, com supedâneo

nos dispositivos legais sobreditos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério  Público,  Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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