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 V O T O – C O N J U N T O
DAS ACOs 854, 1.076 e 1.093 

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Presidente,  o 
relatório e o voto são alongados, então pretendo fazer a leitura resumida 
de ambos, requerendo as suas juntadas integrais.

1) Relatório

Trata-se de ações cíveis originárias ajuizadas pelo Estado de Mato 
Grosso do Sul, em face dos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, em que se requer a declaração de legitimidade ativa do 
requerente,  na  qualidade  de  sujeito  ativo  para  exigência  de  ICMS 
incidente sobre a importação de gás natural procedente da Bolívia, bem 
como  a  determinação,  mediante  liminar,  de  que  os  requeridos  se 
abstenham de formular lançamentos ou autuações referentes à tributação 
questionada.

O Estado-autor  narra que a importadora,  a  Petrobras  – sociedade 
anônima que atua no ramo de exploração de combustíveis e derivados –, 
através de estabelecimento localizado na cidade de Corumbá-MS, realiza, 
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desde  o  início  do  funcionamento  do  gasoduto,  em  1999,  tanto  a 
importação  do  gás  natural  propriamente  dita  quanto  as  respectivas 
operações  subsequentes,  nas  quais  se  inclui  a  distribuição  do  gás  a 
diversos  Estados da Federação,  incluídos  os  Estados requeridos:  Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Entretanto, afirma que, não obstante a importação ocorrer no Estado 
de  Mato  Grosso  do  Sul,  a  empresa  importadora  (Petrobras)  oficiou  à 
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  sul-mato-grossense,  informando  que 
teria  sido autuada pelos  Estados  requeridos,  porquanto  não teria  sido 
recolhido o ICMS relativo à operação mencionada, considerando que o 
gás importado é remetido para outras localidades, como São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo.   

O  autor  argumenta  que,  conforme  concepção  doutrinária  e 
jurisprudencial,  o  ICMS  incidente  nas  operações  de  importação  de 
mercadorias teria como sujeito ativo do imposto o Estado onde estaria 
situado o sujeito passivo do tributo, ou seja, a empresa que promoveu 
juridicamente o ingresso do produto em território nacional,  no caso,  a 
Petrobras.

Sustenta que, nos termos do art. 155, inciso II, c/c § 2º, inciso IX, “a”, 
da Constituição Federal, o critério paradigma para a incidência do ICMS 
na  importação  seria  a  destinação  do  bem  importado,  de  forma  que, 
quando a Constituição afirma que cabe o ICMS ao Estado onde estiver o 
estabelecimento  do  destinatário  da  mercadoria,  nada  mais  fez  do  que 
estabelecer que o referido imposto, nesse caso, é devido ao Estado em que 
se situe o estabelecimento importador, de sorte que qualquer operação 
posterior que venha a ser realizada e que tenha como objeto o próprio 
produto importado corresponderá a eventual novo fato gerador, distinto 
da  importação,  podendo  gerar  nova  incidência  de  ICMS, 
independentemente da importação. 

Assim,  afirma  que  a  expressão  “destinatário  da  mercadoria”, 
empregada  pelo  dispositivo  constitucional,  indicaria  ser  o  próprio 
destinatário da importação do produto e que a interpretação a ser dada 
ao dispositivo seria como se a expressão “da importação” integrasse o 
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dispositivo constitucional, pois o ato jurídico que seria relevante para a 
tributação do ICMS é o próprio ato de importar, de forma que nele se 
exaure  e  se  encerra  qualquer  ilação  ou  efeito  de  tributação  de  ICMS 
quanto à mercadoria vinda do exterior.

Argumenta, então,  que seria desarrazoada a alegação dos Estados 
requeridos no sentido de que o sujeito ativo dessa obrigação tributária 
seria  o  Estado em que ocorre  a  entrada física  do  gás  natural,  pois  os 
requeridos estariam confundindo a operação interna subsequente à da 
importação – consistente no fornecimento do referido produto na estação 
de  recebimento  dos  referidos  Estados  –  com  a  própria  operação  de 
importação do gás natural realizado pelo estabelecimento localizado em 
Corumbá.

Alega que os requeridos só poderiam ser sujeitos ativos do ICMS em 
relação à  empresa importadora no que tange à  incidência  do  imposto 
sobre a comercialização do gás natural ocorrido em seus territórios, mas 
nunca no que se refere à importação, a qual ocorre em território sul-mato-
grossense.

Defende que, mesmo que se considere que a entrada física do gás 
natural  ocorre  apenas  nos  Estados  requeridos,  ainda  assim  as  teses 
firmadas  pelos  réus  não  prosperariam,  seja  porque  antes  mesmo  da 
entrada  do  produto  no  território  nacional  a  mercadoria  já  estaria 
“fisicamente” na posse da importadora, pois o gás natural é transportado 
pelos dutos da TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil 
S.A.), seja em razão de que é realizado por meio de contrato de transporte 
firmado entre a TBG e a empresa importadora.

  Articula no sentido de que o ICMS-Importação não incidiria sobre a 
mera entrada de bens no país e não seria devido pela simples liberação 
aduaneira, além de que a titularidade do imposto não caberia ao Estado 
onde ocorreu o mero ato físico do desembaraço aduaneiro, mas ao Estado 
onde  se  localizaria  o  sujeito  passivo  do  tributo,  isto  é,  aquele  que 
juridicamente teria promovido o ingresso dos bens estrangeiros no país 
(praticou o ato de importar - Petrobras) e para onde se destinam, que no 
caso, seria o Estado de Mato Grosso do Sul. 

3 

Em
 e

la
bo

ra
çã

o



ACO 854 / MS 

Nestes termos, menciona que as peculiaridades técnicas do produto 
em  análise  inviabilizariam  a  que  o  estabelecimento  importador  seja 
localizado em local diverso do Município de Corumbá (MS), pois o gás 
natural  apresenta  variação  de  volume  em  razão  do  aumento  ou  da 
diminuição da temperatura e pressão, além da constante adição de outros 
gases  que  ocorre  durante  o  transporte,  apresentando  alterações  de 
quantidade  e  qualidade  do  produto,  o  que  impossibilitaria  a  aferição 
exata do volume importado após a sua entrada no país. 

Em 15.5.2006, o Ministro Celso de Mello, então Relator da ACO 854, 
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que 
o Estado de São Paulo “abstenha-se de formular qualquer tipo de autuação ou  
lançamento tributário do ICMS incidente sobre operações de importação de gás  
natural advindo da Bolívia e realizada pela Petrobras de Corumbá/MS, bem como  
prosseguir como as cobranças já iniciadas”.

O pedido de antecipação de tutela também foi deferido pelo mesmo 
Relator na ACO 1.093, em 4.12.2007.

Na  ACO  1.076,  a  liminar  foi  deferida  pelo  Ministro  Ricardo 
Lewandowski,  em  16.10.2007,  sendo  os  autos  posteriormente 
redistribuídos ao Ministro Celso de Mello, em 5.1.2009.

Os Estados requeridos, em contestação,  alegam, em síntese,  que a 
legitimidade da cobrança do ICMS pertence ao Estado onde se localiza o 
destinatário do bem, não havendo menção no texto constitucional sobre a 
legitimidade do Estado do importador.

O Estado de São Paulo, em sua contestação, argumenta:

“Não se discute aqui a sujeição passiva, a obrigatoriedade 
pelo recolhimento do ICMS incidente, que cabe ao importador, 
tampouco se questiona o aspecto temporal da incidência, que se 
verifica no recebimento da mercadoria importada.

O autor omite aspecto importantíssimo para o desate da 
lide,  qual  seja,  a  definição  expressa  e  inequívoca,  pela  Lei 
Complementar 87/96 (art. 11, I, ‘d’), de que a titularidade ativa 
do ICMS incidente sobre mercadorias importadas compete ao 
‘estabelecimento  onde  ocorrer  a  entrada  física’.  O pleito  exordial, 
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portanto, apresenta-se frontalmente antagônico aos ditames da 
Lei Complementar e somente poderia ser acolhido caso fosse 
atribuída  inconstitucionalidade  ao  preceito  apontado, 
afigurando-se, no mínimo estranho que o Autor nada tenha dito 
a respeito, nem manejado a ação direta da inconstitucionalidade 
a que se refere o artigo 102, I, ‘a’, da Constituição Federal (...)”. 
(fls. 199/236 dos autos físicos da ACO 854)

Aduz que, se o constituinte quisesse atribuir a titularidade ativa ao 
Estado em que situado o estabelecimento importador, bastaria dizer que 
o ICMS cabe ao Estado do importador e não, como fez, estabelecer que 
ICMS  cabe  ao  estabelecimento  destinatário  da  mercadoria  ou  bem 
importado. 

Defende que “O que interessa para a identificação do Estado tributante,  
portanto,  não é o  negócio jurídico da importação”, além de que argumenta 
que, se prevalesse a ótica do Estado-requerente, “caberia aos importadores  
definir  a  qual  Estado  cabe  a  receita  advinda  da  incidência  do  ICMS  sobre  
mercadorias importadas”.

Após discorrer sobre a importância e a ampliação das atribuições e 
responsabilidades  previstas  na  lei  complementar  no  âmbito  tributário, 
com o advento da Constituição Federal de 1988, o Estado de São Paulo 
reitera  que,  conforme  o  disposto  no  art.  11,  I,  “d”,  da  LC  87/1996,  o 
aspecto  decisivo  para  a  identificação  da  titularidade  ativa  do  ICMS 
incidente sobre o gás importado seria a destinação física da mercadoria, o 
que ocorreria em diferentes Estados, onde se situam os pontos de entrega, 
conhecidos como “city gates”, locais em que se dá a disponibilização física 
do produto para a Petrobras.

O Estado do Rio Grande do Sul, em sua defesa (fls. 399/411 dos autos 
físicos da ACO 1.093), reitera que o fato de que o gasoduto Gasbol não 
pertenceria à Petrobras, sendo operado pela empresa TBG, bem ainda que 
o consumo do gás boliviano ocorreria nos Estados de São Paulo, Paraná, 
Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul,  servindo  o  Mato  Grosso  do  Sul 
apenas como via de passagem ao gasoduto.

Assim, sustenta que seria somente nos Estados consumidores que o 
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gás  deixa  o  gasoduto  da  TBG e passa  a  ser  conduzido em gasodutos 
próprios  da  Petrobras  (importadora),  para  ser  distribuído  aos 
consumidores e outros distribuidores.

Argumenta  que,  por  força  da  Instrução  Normativa  da  Receita 
Federal  –  SRF 71/1999 (revogada,  posteriormente,  pela  IN 116/2001),  o 
desembaraço  aduaneiro  ocorre  no  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul, 
todavia,  mera  instrução  normativa  não  poderia  alterar  a  competência 
tributária estabelecida na Constituição Federal  e na Lei  Complementar 
87/1996 (Lei Kandir).

Alega  que  toda  a  argumentação  do  autor  estaria  construída  no 
sentido  da  existência  de  documentos  que demonstrariam a  destinação 
jurídica do gás importado ao estabelecimento situado em Corumbá/MS, 
mas ressalta que a documentação seria emitida dessa forma em razão do 
que  estaria  estabelecido  em  normas  produzidas  pelas  próprias  partes 
interessadas.

Também  reafirma  que  a  LC  87/1996  teria  definido  o  alcance  da 
expressão “estabelecimento destinatário”, prevista no art. 155, § 2º, XII, 
“d”,  da  CF,  esclarecendo  tratar-se  do  estabelecimento  onde  ocorre  a 
entrada física do bem, de modo que não haveria entrada física do gás 
natural  no  estabelecimento  da  Petrobras,  sediado  no  Município  de 
Corumbá/MS,  porque  este  estabelecimento  não  possuiria  “dutos  de 
transferência”  para  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  uma  vez  que  a 
interligação do gasoduto Gasbol (TBG) com os dutos de transferência da 
Petrobras se situa em território rio-grandense.

Assim,  conclui  que  a  ficção  jurídica  criada  por  uma  instrução 
normativa não poderia afastar a condição do Estado do Rio Grande do 
Sul como destinatário da mercadoria importada, nos termos do art. 155, § 
2º, XII, “a”, da CF e do art. 11, I, “d”, da Lei Complementar 87/1996.

Por fim,  defende a  revogação da antecipação da tutela  concedida 
pelo relator à época, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso do Sul 
estaria em situação financeira completamente distinta daquela verificada 
naquele  ano,  quando  se  compreendeu  que  o  indeferimento 
comprometeria parcela significativa do seu orçamento,  e  que,  agora,  o 
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Estado do Rio Grande do Sul é que estaria em colapso financeiro, o que 
comprometerá os serviços essenciais da população.

O Estado  de  Santa  Catarina,  por  sua  vez  (fls.  322/346  dos  autos 
físicos da ACO 1.076), também confirma que a transferência do gás para o 
referido  Estado  seria  feita  nas  chamadas  estações  de  entrega, 
denominadas “city gates”,  reiterando que a Petrobras de Corumbá não 
seria a responsável pela entrega do gás ao Estado, figurando tal empresa, 
no máximo, como importadora do produto que, em grande parte, não lhe 
seria, de fato, transferido, já que diretamente entregue ao estabelecimento 
da empresa destinatária da mercadoria nos diversos estados da federação 
– no caso à SC GÁS.

Aduz que a disponibilidade do produto importado, armazenado em 
todo o Gasoduto é, para o estabelecimento situado no Mato Grosso do 
Sul,  exatamente idêntica a que possui a Petrobras no território do réu, 
dada a extensão dos dutos de transporte e a sequência para o Estado do 
Rio Grande do Sul, sem olvidar que acolher a tese do autor seria supor 
que todo o gás importado pudesse ser armazenado no território do Mato 
Grosso do Sul para posterior distribuição, o que seria impossível.

Assevera que não há, no texto constitucional, qualquer referência ao 
estabelecimento  importador,  mas,  sim,  alusão  ao  estabelecimento 
destinatário da mercadoria, bem ou serviço, além de que a EC 33/2001 
pretendeu  esclarecer,  com as  alterações  promovidas,  o  sujeito  passivo 
para a cobrança de ICMS,  bem ainda que o fato material que importa é a 
entrada no país de mercadoria importada e não o ato da importação em 
si. 

Alega, ainda, que cada uma das unidades da Petrobras localizadas 
na extensão do Gasoduto Bolívia Brasil, onde é apurado o volume do gás 
importado  para  fins  de  entrega  aos  respectivos  destinatários  finais  e 
contabilizados mensalmente para fins de desembaraço aduaneiro, deveria 
possuir inscrição estadual e, com isso, caracterizar-se formalmente como 
estabelecimento, razão pela qual  houve a notificação da Petrobras pelos 
fiscais estaduais.

O Estado do Mato Grosso do Sul, em impugnação às contestações, 
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aduz que os documentos apesentados pelos réus não provariam qualquer 
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do autor. No mais, repisa os 
argumentos de mérito deduzidos na exordial. 

Em  razão  da  proximidade  do  fim  do  prazo  decadencial  para  a 
extinção do crédito tributário, o Estado de São Paulo peticiona nos autos 
requerendo seja excluída da tutela antecipada a determinação de que o 
requerente se abstenha de efetuar o lançamento do imposto que julgar 
devido pela Petrobras. 

O Ministério Público Federal formula parecer contrário à pretensão 
do Ente Federado paulista.

O referido pleito foi indeferido pelo relator à época, Min. Celso de 
Mello.

Em  novo  requerimento,  o  Estado  de  São  Paulo  impugna  o 
pronunciamento  da  Procuradoria-Geral  da  República  e  amplia  seu 
pedido, postulando seja determinado à Petrobras o depósito do valor do 
ICMS controvertido.

Por “razões supervenientes de foro íntimo”, o Ministro Celso de Mello 
declarou-se suspeito para julgar as demandas (fl. 447). 

Redistribuídos todos os autos à minha relatoria, determinei que: i)  a 
Petrobras juntasse aos autos o contrato de importação do gás boliviano 
envolvendo  a  Petrobras  e  a  Yacimentos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos 
(YPFB) desde o ano de 1999, o que foi feito em 1º.8.2016, nos autos da 
ACO 1.093 (fls. 427/645), com posterior decretação de segredo de justiça, a 
pedido.

Na ACO 1.093, o Estado do Rio Grande do Sul pugna pela produção 
de prova pericial, o que lhe foi indeferido, haja vista remanescer matéria 
eminentemente  de  direito,  qual  seja,  saber  qual  dos  entes  federativos 
litigantes possui competência tributária ativa da exação em comento.  

Foram  oferecidas  alegações  finais  pelas  partes,  e,  nessa 
oportunidade, reiterados os pedidos iniciais.

A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência 
dos pedidos em todas as ações cíveis originárias.

Em 21.5.2019, o Estado de São Paulo requereu a revogação da tutela 
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antecipada deferida na ACO 854 (eDOC 13),  em razão da ausência de 
plausibilidade  jurídica  do  pedido  constante  da  inicial,  o  que  restou 
indeferido, tendo em vista que houve a liberação para inclusão em pauta 
desde 18.8.2016, além do fato de que se deveria aguardar a deliberação do 
Plenário (eDOC 24).

Em 29.8.2019, a Petrobras requereu ingresso como  amicus curiae  na 
ACO 854 (eDOC 26), o que foi deferido, haja vista a representatividade da 
interveniente (eDOC 33). 

O Estado de Mato Grosso do Sul juntou aos autos das três ações 
cíveis originárias parecer de jurisconsulto tributarista para contribuir com 
o julgamento da controvérsia.

É o relatório.

2) Voto

Preliminarmente, ratifico a existência de conflito entre os Estados de 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, razão 
pela  qual  reconheço a competência do Supremo Tribunal  Federal  para 
julgar  e  processar  as  Ações  Cíveis  Originárias  854,  1.076  e  1.093,  nos 
termos do art. 102, I, ”f”, da CF, tal como reconhecido por esta Corte na 
sessão  plenária  de  6.12.2007  (fl.  319  da  ACO  1.076),  inclusive  seu 
julgamento em conjunto. 

No presente caso,  a  controvérsia  pauta-se  na discussão acerca da 
legitimidade ativa para cobrança do ICMS relativo à importação de gás 
natural. 

Passo  à  análise  do  arcabouço  histórico,  normativo  e  contratual 
(fático) da importação de gás natural proveniente da Bolívia.

3) Contexto histórico do objeto da lide: o gás natural

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o gás natural é:

“(...)  uma substância  composta  por hidrocarbonetos que 
permanecem  em  estado  gasoso  nas  condições  atmosféricas 
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normais.  É  essencialmente  composta  pelos  hidrocarbonetos 
metano  (CH4),  com  teores  acima  de  70%,  seguida  de  etano 
(C2H6)  e,  em  menores  proporções,  o  propano  (C3H8), 
usualmente  com  teores  abaixo  de  2%”.  (Disponível 
em:http://www.anp.gov.br/gas-natural. Acesso em: 15.10.2020)

O gás natural  pode ser classificado em duas categorias,  conforme 
associado ou não ao petróleo, nos termos definidos pela referida Agência 
Reguladora:

“O gás associado é aquele que, no reservatório geológico, 
se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa 
de  gás.  Neste  caso,  normalmente  privilegia-se  a  produção 
inicial  do óleo, utilizando-se o gás para manter a pressão do 
reservatório.  O gás  não-associado  é  aquele  que está  livre  do 
óleo  e  da  água  no  reservatório;  sua  concentração  é 
predominante  na  camada  rochosa,  permitindo  a  produção 
basicamente de gás natural.

O gás natural produzido no Brasil é predominantemente 
de  origem  associada  ao  petróleo  e  se  destina  a  diversos 
mercados  de  consumo,  sendo  os  principais,  a  geração  de 
energia  termelétrica  e  os  segmentos  industriais.  Além  disso, 
uma vez produzido, o gás natural  se distribui  entre diversos 
setores  de  consumo,  com  fins  energéticos  e  não-energéticos: 
utilizado  como  matéria-prima  nas  indústrias  petroquímica 
(plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes 
(ureia, amônia e seus derivados), veicular, comércio, serviços, 
domicílios  etc”.  (Disponível  em:  http://www.anp.gov.br/gas-
natural. Acesso em: 15.10.2020)

Assim, enquanto o GLP é feito nas refinarias da Petrobras através do 
petróleo, o gás natural tem origem na decomposição de plantas e animais 
e é extraído do subsolo ou do fundo do mar e de rios. O caso dos autos 
trata do gás natural não associado ao petróleo, ou seja, está livre do óleo e 
da água no reservatório, não sendo necessário processo para a separação 
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dos componentes.
Segundo  o  site do  Ministério  das  Relações  Exteriores,  a  parceria 

energética entre o Brasil e a Bolívia foi consolidada com a assinatura, em 
1958, das "Notas Reversais de Roboré" – que suscitaram, pela primeira vez, o 
tema  da  compra  de  gás  boliviano  e  da  construção  de  um  gasoduto. 
(Disponível  em:  http://www.itamaraty.gov.br/pt-
BR/component/content/article?id=4870. Acesso em 15.10.2020)

Em  1972,  com  o  Acordo  de  Cooperação  e  Complementação 
Industrial, estabeleceu-se a compra pelo Brasil de gás natural boliviano e 
projetos voltados para o fortalecimento da economia da Bolívia. 

A importação  de  gás  natural  passou  a  ser  uma  necessidade  da 
sociedade brasileira no final da década de 1980, em especial nas regiões 
Sul e Sudeste, onde a oferta de gás nacional era inferior ao potencial do 
mercado interno. 

O  início  do  projeto  ocorreu  em  novembro  de  1991,  a  partir  da 
assinatura  da  Carta  de  Intenções  sobre  o  Processo  de  Integração 
Energética  entre  a  Bolívia  e  o  Brasil,  instrumento  no  qual  as  partes 
manifestaram a pretensão de chegar a um acordo para compra e venda de 
gás natural boliviano.

Em 1996,  foi  assinado o contrato  de  fornecimento  de  gás  entre  o 
Brasil e a Bolívia no acordo chamado de Tratado de La Paz. Todavia, o 
Gasbol  só  entrou  em  operação  em  1999,  depois  de  três  anos  de 
construção.

Para a construção e a operação do gasoduto, foram constituídas duas 
companhias: uma do lado boliviano, a Gas Transboliviano S.A. – GTB e 
outra do lado brasileiro,  a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-
Brasil S/A – TBG. A Petrobras compõe o quadro societário de ambas as 
empresas. 

Nesse contexto, foi promulgada a Lei 9.478/1997, a qual dispõe sobre 
a política nacional energética nacional e estabelece algumas definições de 
relevo:

“Art. 6º. Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, 
ficam estabelecidas as seguintes definições:
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I  -  Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em 
seu estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado;

II  -  Gás  Natural  ou  Gás:  todo  hidrocarboneto  que 
permaneça  em  estado  gasoso  nas  condições  atmosféricas 
normais,  extraído  diretamente  a  partir  de  reservatórios 
petrolíferos  ou  gaseíferos,  incluindo  gases  úmidos,  secos, 
residuais e gases raros;

III  -  Derivados  de  Petróleo:  produtos  decorrentes  da 
transformação do petróleo;

IV - Derivados Básicos: principais derivados de petróleo, 
referidos  no  art.  177  da  Constituição  Federal,  a  serem 
classificados pela Agência Nacional do Petróleo. 

V - Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados 
a transformar o petróleo em derivados de petróleo;

VI  -  Tratamento  ou  Processamento  de  Gás  Natural: 
conjunto de operações destinadas a permitir o seu transporte, 
distribuição e utilização;

VII  -  Transporte:  movimentação  de  petróleo,  seus 
derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou percurso 
considerado de interesse geral;          

VIII  -  Transferência:  movimentação  de  petróleo,  seus 
derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou percurso 
considerado de interesse específico e exclusivo do proprietário 
ou explorador das facilidades;

(...)
XX  -  Distribuição:  atividade  de  comercialização  por 

atacado com a rede varejista ou com grandes consumidores de 
combustíveis,  lubrificantes,  asfaltos e gás liquefeito envasado, 
exercida  por  empresas  especializadas,  na  forma  das  leis  e 
regulamentos aplicáveis;

XXI  -  Revenda:  atividade  de  venda  a  varejo  de 
combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado, exercida 
por postos de serviços ou revendedores,  na forma das leis  e 
regulamentos aplicáveis;

XXII - Distribuição de Gás Canalizado: serviços locais de 
comercialização  de  gás  canalizado,  junto  aos  usuários  finais, 
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explorados  com exclusividade pelos  Estados,  diretamente  ou 
mediante  concessão,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  25  da 
Constituição Federal;

XXIII - Estocagem de Gás Natural: armazenamento de gás 
natural  em  reservatórios  próprios,  formações  naturais  ou 
artificiais.  V  -  Refino  ou  Refinação:  conjunto  de  processos 
destinados a transformar o petróleo em derivados de petróleo;

(...)
XXVII  -  Cadeia  produtiva  do  petróleo:  sistema  de 

produção  de  petróleo,  gás  natural  e  outros  hidrocarbonetos 
fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, a revenda e a 
estocagem, bem como o seu consumo”. (grifo nosso)

Desse modo, percebe-se que, para a lei, há equiparação entre o gás 
natural e o proveniente do GLP, mas há diferenciação entre o tratamento 
ou  processamento  de  gás  natural  (“conjunto  de  operações  destinadas  a  
permitir  o  seu  transporte,  distribuição  e  utilização”);  o  transporte 
(“movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em  
meio  ou  percurso  considerado  de  interesse  geral”);  e  a  transferência 
(“movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em  
meio ou percurso considerado de interesse específico e exclusivo do proprietário  
ou explorador das facilidades”).

4) A sistemática da importação do gás natural e síntese das alegações  
fático-jurídicas das partes

Para o deslinde da controvérsia, é importante esclarecer a sistemática 
da importação do gás natural, exaustivamente descrita pelas partes, com 
vários pontos de convergência.

Trago  então  à  lume  as  seguintes  informações,  trazidas  pela 
Petrobras,  na  qualidade  de  amicus  curiae,  acerca  da  sistemática  da 
importação do gás natural advindo da Bolívia,  que ocorre da seguinte 
forma:

“Especificamente quanto ao fato gerador da controvérsia 
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jurídica versada nos autos, a Postulante esclarece que importa 
gás  natural  da Bolívia,  com base da  Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal n. 116/2001.  

Por razões de localização, a importação se dá por meio de 
estabelecimento comercial situado no Município de Corumbá, 
Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul,  eis  que  se  trata  de  região 
fronteira ao país exportador. Isso facilita a negociação entre as 
partes contratantes,  bem como a medição do volume de gás 
importado por sistema de dutos. 

O  gás  natural  é  movimentado  através  do  gasoduto 
conhecido como GASBOL, atravessando a fronteira do país de 
origem  (Bolívia),  adentrando  em  território  nacional.  O 
desembaraço  aduaneiro  da  mercadoria  é  feito  no  Sistema 
Aduaneiro da Secretaria da Receita Federal em Corumbá, no 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

A mercadoria,  adquirida pela Postulante,  é transportada 
pela empresa TBG - Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-
Bolívia S.A., proprietária do referido gasoduto. 

No contrato firmado com a empresa TBG, cujo objeto é o 
transporte  de  gás  natural  boliviano,  está  assinalada  a 
responsabilidade da empresa contratada pela Postulante pelo 
recebimento  da  mercadoria  em  ponto  de  recebimento  na 
fronteira e sua condução até estações de entrega específicas, 
determinadas  em  outros  contratos,  segundo  a  necessidade, 
volume e condições das empresas distribuidoras de gás natural. 

Ato  contínuo  à  importação  do  produto,  o  mesmo  é 
diretamente transportado pela empresa TBG, que se obriga a 
promover  a  entrega  da  mercadoria  em  locais  previamente 
acordados (‘c  ity gates  ’), onde o gás natural passará a percorrer   
os sistemas de dutos de empresas de distribuição, não sendo 
mais de propriedade da Postulante. Devido a sua composição 
química, o gás natural não pode ser alocado. A alocação do 
gás natural apenas é possível depois de submetida a processo 
de  industrialização,  quando  assume a  forma líquida  e  não 
mais  gasosa.  A  transferência  de  gás  natural  em  sua  forma 
gasosa  se  opera  de  modo  contínuo,  de  sorte  que  a  sua 
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armazenagem  ou  estocagem  em  estabelecimento  de 
propriedade da Postulante é impossível”. (grifo nosso)

Diante dessa sistemática e, considerando os argumentos de que: i) o 
estabelecimento  destinatário  da  mercadoria  ou  serviço  é  aquele  que 
realizou  a  importação;  ii)  o  gás  natural  passa  para  a  esfera  de 
disponibilidade  da  empresa  importadora  em  território  sul-mato-
grossense  e,  a  partir  daí,  ocorre  um  novo  fato  gerador,  que  seria  a 
distribuição  do  gás  aos  demais  entes  federados  para  que  seja 
comercializado; e iii) a Constituição não se refere a destinatário “final”, a 
Petrobras  vem  recolhendo  o  ICMS  pertinente  a  tal  operação  junto  ao 
Estado requerente.

Por outro lado, os Estados requeridos argumentam, em síntese, que: 
i)  o  art.  11,  I,  “d”  da  LC  87/1996  determina  que  o  estabelecimento 
destinatário  é  onde ocorre  a  entrada  física  da  mercadoria;  ii)  se  fosse 
intuito  do  Constituinte,  a  palavra  importador  estaria  contida  na 
expressão  “destinatário  final”;  iii)  não  há  disponibilidade  do  produto 
para a Petrobras em Mato Grosso do Sul, pois o gás não lhe é transferido; 
o gás fica armazenado no gasoduto e é entregue diretamente aos Estados 
requeridos pela  TBG nas  “city  gates”;  o gás  não pode ser  estocado no 
Estado  requerente;  o  que  fica  neste  é  apenas  a  quantidade  de  gás 
destinada ao seu próprio consumo interno; iv) a formalização da venda 
ocorreu em data posterior à entrada física, de modo que a destinação e a 
quantidade de gás que entra em cada Estado já é previamente sabida pela 
Petrobras  (no  momento  da  venda  do  gás  ele  já  está  no  território  dos 
Estados requeridos).

Entretanto,  das  informações  trazidas  pela  Petrobras,  considero 
importante  enaltecer  que  a  medição  do  gás  internalizado  ocorre  no 
território  do  Mato  Grosso  do  Sul,  além  de  que  a  disponibilidade 
jurídica do gás natural passa para a esfera da empresa importadora em 
território sul-mato-grossense.

Diante disso, passamos a analisar qual a definição jurídico-legal da 
situação de importação do gás natural proveniente da Bolívia, através do 
Gasbol.
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5) Elementos do ICMS incidente na importação

De acordo com o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, o critério 
material de incidência do ICMS é a realização de operações relativas à 
circulação de mercadoria, ainda que as operações se iniciem no exterior, 
tendo o § 2º, XI, alínea “a”, do mesmo artigo completado que o imposto 
incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do 
exterior.

Geraldo Ataliba, em comentários ao ICM sob a égide da Constituição 
anterior, mas ainda plenamente válidos, nos ensina que “o conceito nuclear  
da materialidade da hipótese de incidência do ICM é o de operações”. E adiante 
explica:

“Para  os  efeitos  do  art.  23,  II,  do  texto  constitucional, 
operações são atos jurídicos; atos regulados pelo Direito como 
produtores  de  determinada  eficácia  jurídica;  são  atos 
juridicamente relevantes.

(...)
Na  verdade,  ou  se  entende  que  a  Carta  Magna 

circunscreve  a  hipótese  de  incidência  do  ICM  a  negócios 
jurídico-mercantis,  ou  se  afirma  que  ela  não  delimita  as 
competências  tributárias  estaduais,  deixando  ao  arbítrio 
legislativo assim entender qualquer fato, qualquer fenômeno ou 
mesmo qualquer aparência, o que nega o caráter mais peculiar 
do nosso sistema constitucional, nessa parte. (...)

Idêntica  é  a  posição  de  Baleeiro,  que  escreveu  no  seu 
festejado Direito Tributário Brasileiro:  ‘o que nos parece bem 
difícil – talvez impossível – é que a mercadoria seja objeto de 
operação econômica legítima sem que ocorra  ato  ou negócio 
jurídico’.

(...)
Pontes  de  Miranda sublinha que o ICM é  tributo  sobre 

‘quaisquer  negócios  jurídicos  de  compra  e  venda  ou  outro 
negócio de circulação, qualquer que seja o objeto do negócio’, 
pondo toda ênfase no negócio, tradução jurídica da operação 
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mercantil tributada”. (ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cleber. 
Núcleo  da  definição  constitucional  do  ICM  (operações, 
circulação e saída). Revista de Direito Tributário, São Paulo, v. 25-
26,  p.104-108,  1983.  Disponível  em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/184575/mod_folder/co
ntent/0/ATALIBA%2C%20Geraldo%3B%20GIARDINO%2C
%20Cléber.%20Núcleo%20da%20definição%20constitucional
%20do%20ICM.pdf?forcedownload=1. Acesso em 15.10.2020).

Assim, o vocábulo “operações” é no sentido de ato jurídico negocial, 
de  modo  que  o  simples  deslocamento  da  mercadoria,  não  constitui 
hipótese  de  incidência  do  ICMS,  conforme  já  realçou  esta  Corte  em 
inúmeros precedentes. A título exemplificativo, anote-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ICMS.  TRANSFERÊNCIA  DE 
MERCADORIAS  ENTRE  ESTABELECIMENTOS  DE  UM 
MESMO  CONTRIBUINTE  SITUADOS  EM  ESTADOS 
DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO 
A QUE  SE  NEGA PROVIMENTO,  COM  APLICAÇÃO  DE 
MULTA.  I  –  A  mera  saída  física  do  bem  de  um 
estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que 
ocorra  a  transferência  efetiva  de  sua  titularidade,  não 
configura hipótese de incidência do ICMS  ,   ainda que se trate   
de  circulação  interestadual  de  mercadoria. II–  Agravo 
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa 
(art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1.039.439 AgR, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018, grifo nosso)

Quanto à circulação, a mesma doutrina de Geraldo Ataliba sustenta 
que,  para  efeitos  de  incidência  do  ICMS,  não  quer  significar 
movimentação física do bem: 

 ‘’20.  Circular significa, para o Direito, mudar de titular. 
Se um bem ou uma mercadoria muda de titular, circula, para 
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efeitos jurídicos.  Convenciona-se designar por titularidade de 
uma  mercadoria  à  circunstância  de  alguém  deter  poderes 
jurídicos  de  disposição  sobre  a  mesma,  sendo  ou  não  seu 
proprietário (disponibilidade jurídica). Esse fenômeno é que 
importa, no plano do ICM Sempre que haja operação jurídica 
negocial,  de  um  lado,  e  mercadoria,  de  outro  lado,  haverá 
circulação,  quando  o  sujeito  (que  detém  a  mercadoria  e  foi 
parte na operação) é titular de direitos de dono e os transfere 
total ou parcialmente (pela operação) a outrem. Assim, aquele 
que  –  tendo  sido  parte  na  operação  –  transferiu  a  outrem 
direitos de dono, promoveu circulação (ao realizar a operação). 
Por  direitos  de  dono  entendem-se  os  direitos  inerentes  à 
propriedade  (basicamente  a  disposição  da  coisa)”.  (Idem; 
ibidem, grifo nosso)

Assim,  para  que  haja  a  circulação  de  mercadorias  é  desinfluente 
existir a circulação corpórea de bens ou a sua movimentação física; o que 
importa é a mudança do titular. É o que se compreende por circulação 
jurídica de bens:  altera-se a sua titularidade sem que seja necessário o 
deslocamento físico da mercadoria. 

Nessa linha, em que pese ter ficado vencido na ocasião, esta Corte 
assentou que o aspecto material do fato gerador do ICMS incidente na 
importação  é  a  circulação  de  mercadoria,  caracterizada  pela 
transferência do domínio (compra e venda), com a consequente entrada 
no território nacional de bem ou mercadoria advinda do exterior. Vide:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL E 
TRIBUTÁRIO.  ICMS.  ENTRADA  DE  MERCADORIA 
IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO 
DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  INTERNACIONAL. 
NÃO-INCIDÊNCIA.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  A QUE 
SE  NEGA PROVIMENTO.  1.  O  ICMS  tem  fundamento  no 
artigo  155,  II,  da  CF/88,  e  incide  sobre  operações  relativas  à 
circulação  de  mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de 
transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação, 
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ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. 
A alínea ‘a’ do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal,  na  redação  da  EC  33/2001,  faz  incidir  o  ICMS  na 
entrada  de  bem  ou  mercadoria  importados  do  exterior, 
somente  se  de  fato  houver  circulação  de  mercadoria, 
caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda). 
3.  Precedente:  RE  461968,  Rel.  Min.  EROS  GRAU,  Tribunal 
Pleno,  julgado  em  30/05/2007,  Dje  23/08/2007,  onde  restou 
assentado que  o imposto não é  sobre a  entrada  de bem ou 
mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que 
elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses 
mesmos bens ou mercadorias. 4. Deveras, não incide o ICMS 
na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na 
hipótese  de  antecipação  da  opção  de  compra,  quando 
configurada  a  transferência  da  titularidade  do  bem. 
Consectariamente,  se  não  houver  aquisição  de  mercadoria, 
mas  mera  posse  decorrente  do  arrendamento,  não  se  pode 
cogitar  de  circulação  econômica.  5.  In  casu,  nos  termos  do 
acórdão  recorrido,  o  contrato  de  arrendamento  mercantil 
internacional trata de bem suscetível de devolução, sem opção 
de compra. 6. Os conceitos de direito privado não podem ser 
desnaturados pelo direito tributário,  na forma do art.  110 do 
CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado 
com o art.  155,  inciso  II  e  §  2º,  IX,  ‘a’,  da  CF/88.  8.  Recurso 
extraordinário  a  que  se  nega  provimento”.  (RE-RG  540.829, 
Redator  para  acórdão  o  Min.  Luiz  Fux,  Tribunal  Pleno,  DJe 
18.11.2014, grifo nosso)

Assim, esta Corte decidiu que não é a mera entrada da mercadoria 
no território nacional que enseja a incidência do ICMS importação, pois 
deve  haver  circulação  econômico-jurídica  da  mercadoria  com 
transferência de domínio. 

Acerca  do  momento  da  ocorrência  do  fato  gerador  da  obrigação 
tributária, o art. 12, inciso IX, c/c § 2º, da Lei Complementar 87/96 dispõe 
que ocorrerá no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria, a 
saber:
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“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 
no momento:

(…)
IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens 

bens importados do exterior.
(…)
§  2º.  Na  hipótese  do  inciso  IX,  após  o  desembaraço 

aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem 
importados  do  exterior  deverá  ser  autorizada  pelo  órgão 
responsável  pelo  seu  desembaraço,  que  somente  se  fará 
mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto 
incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em 
contrário”.

Nestes  termos,  o  desembaraço  aduaneiro  refere-se  ao  aspecto 
temporal  do fato  gerador da obrigação tributária,  momento  em que o 
tributo  passa  a  ser  exigível,  entendimento  que,  inclusive  é  objeto  da 
Súmula Vinculante  48  desta  Corte,  resultado da conversão da Súmula 
661/STF, a qual preconiza que:

“Na  entrada  de  mercadoria  importada  do  exterior,  é 
legítima  a  cobrança  do  ICMS  por  ocasião  do  desembaraço 
aduaneiro”.

Como  já  dito  anteriormente,  a  antecipação  do  fato  gerador  ao 
momento do desembaraço aduaneiro, foi uma aspiração requerida pelos 
entes  subnacionais,  no  sentido  de  condicionar  o  desembaraço  da 
mercadoria  ou  do  bem  importado  ao  recolhimento,  não  apenas  dos 
tributos federais,  mas também do ICMS incidente sobre a operação de 
importação.

Assim,  após  delineados  os  aspectos  temporal  e  material  do  fato 
gerador do ICMS incidente sobre a importação, mostra-se imprescindível 
a  definição  acerca  dos  agentes  envolvidos  na  referida  operação.  Além 
disso, passo a enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes.
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6) Sujeição ativa e passiva

É certo que o sujeito ativo competente para a instituição do ICMS-
importação é o Estado ou o Distrito Federal, nos moldes do art. 155, II, da 
CF/1988, que receberá as prestações pecuniárias relativas às operações de 
importação que se realizem nos limites do seu território.

Por sua vez, a Lei Complementar 87/1996, em seu art. 4º, estabelece 
que contribuinte é aquele que promove a importação, a qualquer título, 
verbis:

"Art. 4º. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, 
que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize 
intuito  comercial,  operações  de  circulação  de  mercadoria  ou 
prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único.  É também contribuinte a pessoa física 
ou  jurídica  que,  mesmo  sem  habitualidade  ou  intuito 
comercial:

I  -  importe  mercadorias  ou bens  do exterior,  qualquer 
que seja a sua finalidade". (grifo nosso)

Entre os Estados, conforme a redação do art. 155, § 2º, IX, “a”, da 
Constituição, o imposto caberá àquele onde estiver situado o domicílio 
ou estabelecimento do destinatário da mercadoria ou do bem. 

No  entanto,  a  Constituição  Federal  não  definiu  qual  deve  ser 
considerado o estabelecimento destinatário da mercadoria, daí surgindo 
inúmeras  vertentes:  seria  o  domicílio  ou  estabelecimento  do 
destinatário  jurídico,  econômico,  aparente  ou  o  destinatário  físico 
(final)?

A Lei  Complementar  87/1996  (Lei  Kandir),  em  uma  tentativa  de 
regulamentar o dispositivo, estabelece que:

“Art.  11.  O local  da  operação  ou  da  prestação,  para  os 
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efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento 
responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem: (…) 
d)  importado  do  exterior,  o  do  estabelecimento  onde 

ocorrer a entrada física; 
e) importado do exterior, o do  domicílio do adquirente, 

quando não estabelecido; (...)”. (grifo nosso)

Nesse  ponto,  é  importante  tecer  algumas  considerações  sobre  a 
previsão contida  no art.  11,  inciso  I,  “d”,  da  LC 87/1996 (Lei  Kandir), 
argumento  comum  aos  Estados-requeridos  que  defendem  a  sua 
incidência ao caso dos autos.

Uma  primeira  interpretação  literal  da  norma  em  exame  poderia 
levar  o  intérprete  a  considerar  como  estabelecimento  destinatário 
meramente aquele Estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. 

Essa interpretação é incabível pois confunde o aspecto temporal do 
fato  gerador  (momento  em que  o  tributo  passa  a  ser  exigível)  com a 
sujeição exacional passiva, além de desconsiderar o próprio fato jurídico 
da importação, o que não se coaduna com o texto constitucional. 

A jurisprudência desta Corte, há muito, já rechaçou essa hipótese. 
Vide:

“DIREITO  TRIBUTÁRIO.  SEGUNDO  AGRAVO 
INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  ICMS.  IMPORTAÇÃO.  SUJEITO  ATIVO. 
ESTADO  ONDE  ESTIVER  SITUADO  O  DESTINATÁRIO 
JURÍDICO DA MERCADORIA.  IRRELEVANTE  O LOCAL 
DO  DESEMBARAÇO  ADUANEIRO.  CRÉDITOS 
REGISTRADOS  PELA  RECORRENTE.  GLOSA  EFETUADA 
PELA ADMINISTRAÇÃO  TRIBUTÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
SÚMULA  279/STF.  1.  Nos  termos  da  jurisprudência  do 
Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-
tributária  do  ICMS-importação  é  o  Estado onde  estiver 
situado  o  domicílio  ou  o  estabelecimento  do  destinatário 
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jurídico da mercadoria,  pouco importando se o desembaraço 
aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. 2. Para 
firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e  concluir 
pela legitimidade dos créditos,  seria indispensável o reexame 
da  legislação  infraconstitucional  e  do  acervo  probatório  dos 
autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 
Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do 
CPC/2015,  uma  vez  que  não  houve  fixação  de  honorários 
advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com 
aplicação da multa prevista no art.  1.021,  §4º,  do CPC/2015”. 
(ARE-AgR-segundo  989.361,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso, 
Primeira Turma, DJe 13.10.2017, grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2.  Tributário.  ICMS.  Importação.  3.  Sujeito  ativo.  estado-
membro em que localizado o domicílio ou o estabelecimento 
do  destinatário  jurídico  da  mercadoria  importada, 
independentemente de onde ocorra o desembaraço aduaneiro. 
4. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega 
provimento”. (ARE 642.41, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 17.8.2011, grifo nosso)

Isso posto, constata-se que: i)  a jurisprudência desta Corte considera 
como destinatário o destinatário econômico-jurídico do bem; ii) o local do 
desembaraço  aduaneiro  não  se  confunde  com  o  local  do  destinatário 
jurídico da importação, ainda que possam ser faticamente o mesmo.

Sobre o ato jurídico da importação, é importante salientar que este 
nem  sempre  envolve  a  necessidade  da  entrada  física  dos  bens  no 
estabelecimento destinatário da importação, pois o fato de a mercadoria 
não  estar  presente  no  estabelecimento  comercial  não  desconfigura  a 
hipótese fática de que houve a importação.

Não  por  outro  motivo,  a  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil 
admite  três  formas  de  importação  de  bens  do  exterior:  i)  por  conta 
própria, ii) por conta e ordem de terceiro e iii) por encomenda. 

Assim, na importação por conta própria, a importadora adquire bens 
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no  exterior  em seu  nome e  os  revende  posteriormente  para  terceiros. 
Nessa hipótese, existem dois contratos de compra e venda: um entre o 
fornecedor estrangeiro e o importador, e outro, entre o importador e o 
adquirente  no  mercado  interno.  Nessa  situação,  a  venda  do  bem  no 
mercado  interno  é  negócio  jurídico  estranho  à  importação,  pois  a 
importadora  possui  a  livre  disponibilidade  do  bem  para  dar  a  ele  a 
procedência que melhor lhe aprouver.

Já na importação por conta e ordem de terceiros, o adquirente da 
mercadoria  importada  contrata  empresa  intermediária,  prestadora  de 
serviço para que promova, por conta e ordem da contratante, o despacho 
de  importação  da  mercadoria  em  nome  desta.  Aqui,  a  empresa 
importadora  é  mera  prestadora  de  serviços,  sendo  claro  que  o  real 
importador é o adquirente da mercadoria. Esse tipo de importação, por 
vezes  é  chamado  de  “importação  indireta”.  Veja-se  a  regulamentação 
desta hipótese na Instrução Normativa 1.861/2018, da Receita Federal:

“Art. 2º. Considera-se operação de importação por conta e 
ordem  de  terceiro aquela  em  que  a  pessoa  jurídica 
importadora  é  contratada  para  promover,  em  seu  nome,  o 
despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, 
adquirida no exterior por outra pessoa jurídica.

§ 1º.  Considera-se  adquirente de mercadoria estrangeira 
importada por sua conta e ordem a pessoa jurídica que realiza 
transação  comercial  de  compra  e  venda  da  mercadoria  no 
exterior, em seu nome e com recursos próprios  ,    e contrata o   
importador  por  conta  e  ordem  referido  no    caput   para   
promover o despacho aduaneiro de importação.

§ 2º.  O objeto principal da relação jurídica de que trata 
este artigo é a prestação do serviço de promoção do despacho 
aduaneiro de importação, realizada pelo importador por conta 
e  ordem  de  terceiro  a  pedido  do  adquirente  de  mercadoria 
importada  por  sua  conta  e  ordem,  em  razão  de  contrato 
previamente firmado, que poderá compreender, ainda, outros 
serviços  relacionados com a operação de importação, como a 
realização de cotação de preços, a intermediação comercial e o 
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pagamento ao fornecedor estrangeiro”. (grifo nosso)

Ou seja,  para ser  considerada importação por conta e ordem de 
terceiro, este deve realizar a transação com recursos próprios no cenário 
internacional,  ainda  que  por  intermédio  do  importador,  contratando 
unicamente  os  serviços  deste  último  para  promover  os  atos  de 
importação junto à Secretaria da Receita Federal, incluindo o despacho 
aduaneiro,  assim  como,  excepcionalmente,   realizando  “cotação  de  
preços,  a  intermediação  comercial  e  o  pagamento  ao  fornecedor  
estrangeiro”, sempre em nome do real adquirente (por isso a expressão 
“  importação por conta e ordem de terceiro  ”)  .

 A jurisprudência desta Corte, nesses casos, tem considerado como 
destinatário jurídico, o destinatário final do bem, tendo em vista que a 
importadora  atua  como  mera  intermediária  do  negócio  jurídico  da 
importação. 

Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  TRIBUTÁRIO.  ICMS. 
IMPORTAÇÃO.  SUJEITO  ATIVO.  ESTADO-MEMBRO 
ONDE  SITUADO  O  DESTINATÁRIO  JURÍDICO  DA 
MERCADORIA.  CONCLUSÃO DO TRIBUNAL    A QUO   DE   
QUE  TERIA  OCORRIDO  IMPORTAÇÃO  INDIRETA. 
AFERIÇÃO  NO  CASO  CONCRETO  DO  DESTINATÁRIO 
JURÍDICO  DA  MERCADORIA.  REEXAME  DE  MATÉRIA 
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. 
SÚMULA  279  DO  STF.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  FULCRO  NA  ALÍNEA  C  DO 
PERMISSIVO  CONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE. 
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU 
ATO  DE  GOVERNO  LOCAL  EM  DETRIMENTO  DA 
CONSTITUIÇÃO.  REITERADA  REJEIÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPENDIDOS  PELA PARTE  AGRAVANTE. 
MANIFESTO  INTUITO  PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DA 
MULTA PREVISTA NO  ARTIGO  1.021,  §  4º,  DO  CPC/2015. 
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AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11,  DO CPC/2015.  AGRAVO 
INTERNO  DESPROVIDO”.  (ARE  1.040.740,  Primeira  Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.6.2017, grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
ICMS.  Importação  indireta.  Sistema  FUNDAP.  Destinatário 
jurídico do bem. Simulação. Necessidade de revolvimento de 
fatos  e  provas.  Súmula  279/STF.  1.  A  Corte  firmou 
entendimento  no sentido  de  que o  sujeito  ativo da  relação 
jurídico-tributária  do ICMS na operação de importação é  o 
estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento 
do  destinatário  jurídico  da  mercadoria,  pouco  importando 
onde  o  desembaraço  aduaneiro  tenha  ocorrido.  2.  Para 
ultrapassar  o entendimento firmado pelo Tribunal  de origem 
acerca de quem é o real destinatário jurídico do bem importado 
seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o 
que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência 
da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não 
provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já 
fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por 
cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código 
de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado 
artigo  e  a  eventual  concessão  de  justiça  gratuita”.  (ARE 
1.009.521, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.3.2017, 
grifo nosso)

Portanto,  no caso de importação por conta e ordem de terceiro,  o 
destinatário  jurídico  da  mercadoria  é  o  seu  destinatário  final  (real 
destinatário),  pouco importando o local em que se situa o importador, 
desde que este seja mero prestador de serviço (“importação indireta”).

Isso  porque,  no  caso  de  importação  própria,  sob  encomenda,  a 
situação  jurídica  muda  de  cenário,  tendo  em  vista  que  essa  encontra 
fundamento legal no art. 11 da Lei 11.281/2006. Vide:
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“Art.  11.  A importação  promovida  por  pessoa  jurídica 
importadora  que  adquire  mercadorias  no  exterior  para 
revenda  a  encomendante  predeterminado não  configura 
importação por conta e ordem de terceiros”. (grifo nosso)

Desse modo, diferentemente da importação por conta e ordem de 
terceiros (prestação de serviços), a importação sob encomenda configura 
negócio jurídico duplo: importação de bem do exterior para revenda a 
encomendante predeterminado, independentemente desta ser anterior ou 
posterior à operação da internalização, conforme será visto.

Heleno  Taveira  Torres  assim  conceitua  essa  modalidade  de 
importação:

“Na  importação  ‘por  encomenda’,  diversamente,  a 
comercial importadora ou a    trading   não se apresentam como   
intermediárias  ou simples prestadoras de serviços,  mas sim 
como  típico  caso  de  ‘importador  direto’  ,    adquirente  da   
mercadoria, para venda posterior aos seus encomendantes.

Previamente, estes contratam a comercial importadora ou 
a  trading para  que  esta  não  apenas  promova  o  ingresso  e 
formalize  o  despacho  aduaneiro  das  mercadorias,  além  de 
contratar com os exportadores-vendedores, em atendimento ao 
pedido do real adquirente. Essas operações deverão ser realizas 
com  recursos  da  própria  importadora  (trading),  para  que 
promova a posterior revenda ao efetivo adquirente, razão pela 
qual  sequer  adiantamentos  de  recursos  de  um  terceiro 
(encomendante)  podem  ser  admitidos,  na  medida  que  isso 
poderia  caracterizar  incapacidade  econômica  e  interposição 
fraudulenta  de  pessoas”.  (TÔRRES,  Heleno  Taveira. 
Importações  Diretas,  por  Encomenda  e  por  Conta  e  Ordem: 
Aplicação  da  AVA,  IPI  e  PIS/Cofins,  do  ICMs  e  de  Medidas 
Sancionatórias. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes  
Questões atuais do Direito Tributário. 12 v. São Paulo, grifo nosso)

Seu regulamento está disciplinado no art. 3º da IN 1.861/2018 SRF, 
que assim dispõe:
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“Art.  3º.  Considera-se  operação  de  importação  por 
encomenda aquela em que a  pessoa jurídica importadora é 
contratada  para  promover,  em  seu  nome  e  com  recursos 
próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria 
estrangeira  por  ela  adquirida  no  exterior  para  revenda  a 
encomendante predeterminado.

§  1º.  Considera-se  encomendante  predeterminado  a 
pessoa  jurídica  que  contrata  o  importador  por  encomenda 
referido no caput para realizar a transação comercial de compra 
e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho 
aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante 
predeterminado.

§ 2º.  O objeto principal da relação jurídica de que trata 
este  artigo  é  a  transação  comercial  de  compra  e  venda  de 
mercadoria  nacionalizada,  mediante  contrato  previamente 
firmado entre o importador por encomenda e o encomendante 
predeterminado, podendo este participar ou não das operações 
comerciais relativas à aquisição da mercadoria no exterior.

§  3º.  Considera-se  recurso  próprio  do  importador  por 
encomenda o  pagamento  da  obrigação,  ainda  que  anterior  à 
realização  da  operação  de  importação  ou  da  efetivação  da 
transação comercial de compra e venda.

§  4º.  O  importador  por  encomenda  poderá  solicitar 
prestação  de  garantia,  inclusive  mediante  arras,  sem 
descaracterizar a operação referida no caput.

§  5º.  O  pagamento  ao  fornecedor  estrangeiro  pela 
aquisição  da  mercadoria  importada  deve  ser  realizado 
exclusivamente pelo importador por encomenda.

§  6º.  As  operações  de  montagem,  acondicionamento  ou 
reacondicionamento  que  tenham  por  objeto  a  mercadoria 
importada  pelo  importador  por  encomenda  em  território 
nacional não modificam a natureza da transação comercial de 
revenda de que trata este artigo”.  (grifo nosso)

A  importação  por  encomenda  se  equipara,  para  a  maioria  da 
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doutrina,  à  importação  por  conta  própria,  tendo  em  vista  que  i)  a 
importadora ou trading não é uma mera intermediária ou prestadora de 
serviço; ii) nas duas hipóteses, o importador realizaria duas operações: a 
primeira relativa à importação de mercadoria do exterior em seu próprio 
nome,  e  a segunda (em decorrência ou não de encomenda),  relativa à 
venda desse bem ou mercadoria no mercado interno.

Nesses  casos,  em  que  ocorrem  duas  operações,  haverá, 
consequentemente,  duas  hipóteses  de  incidência  do  ICMS:  a  primeira 
relativa  ao  fato  jurídico  da  importação  do  bem,  na  qual  deverá  ser 
cobrado o ICMS-Importação, previsto no art.  155, § 2º,  “a”,  da CF, e a 
segunda concernente a posterior venda desse mesmo bem no mercado 
interno, momento em que incidirá a regra constante do caput do art. 155.

Calha destacar que os negócios jurídicos subsequentes à importação 
não  repercutem  na  relação  tributária  anterior  correspondente  à 
importação, ainda que no mundo fenomênico esta tenha sido deflagrada 
por aqueles. 

Na importação própria, sob encomenda, a importadora não é mera 
intermediária do consumidor interno ou simples prestadora de serviço; 
ela  atua  por  conta  própria,  negociando  e  internalizando  o  bem  no 
mercado  para  posterior  revenda,  independentemente  de  esta  ter  sido 
negociada antes ou depois da importação.

Nessa  hipótese,  o  destinatário  jurídico  da  mercadoria  é  o 
estabelecimento importador. 

Como é sabido, a realidade fenomênica é muito mais complexa do 
que o legislador poderia prever, em especial no caso dos autos, em que é 
impossível,  fisicamente,  a  estocagem  do  gás  no  estabelecimento  do 
importador. Relembre-se o que disse a Petrobras:   

“Devido a  sua composição química,  o  gás  natural  não 
pode ser alocado. A alocação do gás natural apenas é possível 
depois  de  submetida  a  processo  de  industrialização,  quando 
assume a forma líquida e não mais gasosa.  A transferência de 
gás natural em sua forma gasosa se opera de modo contínuo, 
de  sorte  que  a  sua  armazenagem  ou  estocagem  em 
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estabelecimento de propriedade da Postulante é impossível”. 
(grifo nosso)

A  partir  dessas  premissas,  indaga-se:  as  propriedades  físico-
químicas de uma mercadoria poderiam influir na determinação do sujeito 
ativo competente para onde vai  a  arrecadação do imposto? Em outras 
palavras:  o  fato  de  o  gás  natural  não  poder  ser  estocado  no 
estabelecimento  do  importador  teria  o  condão  de  alterar  a  sujeição 
exacional  ativa  e  passiva  do  ICMS-Importação  estabelecida  pela 
Constituição Federal?  

Como  já  dito  anteriormente,  tanto  a  doutrina  quanto  a 
jurisprudência  comungam  do  entendimento  de  que  a  circulação  que 
importa para a hipótese de incidência do ICMS é a circulação econômico-
jurídica de bens, o que significa a alteração da titularidade sem que seja 
necessário o deslocamento físico da mercadoria.  

A própria Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) contempla a figura 
da circulação jurídica ou simbólica. Veja-se:

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 
no momento:

(...)
III – da transmissão a terceiro de mercadoria depositada 

em  armazém  geral  ou  em  depósito  fechado,  no  Estado  do 
transmitente;

IV – da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de 
título  que  a  represente,  quando  a  mercadoria  não  tiver 
transitado pelo estabelecimento transmitente”. (grifo nosso)

Mais adiante, no art. 20, a Lei Kandir dispensa a entrada física dos 
bens  no  estabelecimento  para  que  ocorra  a  compensação  do  imposto. 
Confira-se:

“Art.  20.  Para  a  compensação  a  que  se  refere  o  artigo 
anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-
se  do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
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tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo 
ou  ao  ativo  permanente,  ou  o  recebimento  de  serviços  de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação”. 
(grifo nosso)

Ou seja, de acordo com essa previsão, o direito de crédito existe a 
partir da circulação jurídica de bens, independentemente da ocorrência 
de circulação física.

Esta  Corte,  analisando  hipóteses  em  que  se  defendia  a  previsão 
constante no art. 11 da Lei Kandir, no sentido de ser o local da  entrada 
física o critério para se estabelecer o sujeito ativo do tributo, rechaçou 
esse argumento na análise dos seguintes recursos:

“DIREITO  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  IMPORTAÇÃO. 
SUJEITO ATIVO. ESTADO DO IMPORTADOR JURÍDICO 
DO  PRODUTO.  DESEMBARAÇO  ADUANEIRO.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO 
CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM 
A  JURISPRUDÊNCIA  CRISTALIZADA  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE 
NÃO  MERECE  TRÂNSITO.  REELABORAÇÃO  DA 
MOLDURA  FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA 
INSTÂNCIA  EXTRAORDINÁRIA.  AGRAVO  MANEJADO 
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte 
de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não 
diverge  da  jurisprudência  firmada  no  Supremo  Tribunal 
Federal.  Compreensão diversa demandaria  a  reelaboração da 
moldura  fática  delineada  no  acórdão  de  origem,  a  tornar 
oblíqua e reflexa eventual  ofensa à Constituição, insuscetível, 
como  tal,  de  viabilizar  o  conhecimento  do  recurso 
extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram 
aptas  a  infirmar  os  fundamentos  que  lastrearam  a  decisão 
agravada.  3.  Em  se  tratando  de  mandado  de  segurança, 
inaplicável  o  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015.  4.  Agravo  interno 
conhecido e não provido”. (RE 867.175, Rel. Min. Rosa Weber, 
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Primeira Turma, 16.6.2017, grifo nosso)

“TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE 
MERCADORIAS  E  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. 
PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  1.  Segundo 
orientação firmada por esta Corte,  o sujeito ativo do ICMS 
incidente sobre operações de importação de mercadorias é o 
estado (ou o Distrito Federal) em que localizado o destinatário 
jurídico  do  bem.  2.  Destinatário  jurídico  não  se  limita  ao 
estabelecimento  em  que  houve  a  entrada  física  do  bem. 
Necessidade  de  interpretação  do  contexto  fático-legal.  3. 
Existentes  duas  operações  distintas,  ambas  tributadas  (a 
primeira  de  entrada  do  bem  estrangeiro  em  território 
nacional, a segunda de remessa interestadual), descabe, sem 
indicação  precisa  de  elementos  comprobatórios  de  fraude, 
dolo  ou  simulação,  descabe  modificar  a  conclusão  a  que 
chegou o Tribunal de origem. 4. A princípio, questões relativas 
à concessão pretensamente inconstitucional de benefícios fiscais 
devem ser resolvidas pelos instrumentos federativos, judiciais 
ou extrajudiciais, sem que os entes federados busquem soluções 
individuais,  circunscritas  à  sua  autonomia  e  em  franca 
divergência  com  os  ideais  de  convivência  harmônica  e  de 
segurança  jurídica  emanados  da  Constituição.  Agravo 
regimental ao qual se nega provimento”. (AI 653.654, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.10.2010, grifo nosso)

E mais recentemente, o Plenário desta Corte, em sede de repercussão 
geral, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto do 
art. 11, inciso I, “d”, da LC 87/1995, para afastar o entendimento segundo 
o qual o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 
imposto  e  definição do  estabelecimento  responsável  pelo  tributo,  seria 
apenas o da entrada física do bem importado, tendo em vista, exatamente 
a juridicidade de circulação ficta de mercadoria, desde que haja efetivo 
negócio jurídico. Vide:
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"RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  DIREITO 
TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE 
MERCADORIAS  E  SERVIÇOS  –  ICMS.  IMPORTAÇÃO. 
ART. 155, §2º, IX, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
ART.  11,  I,  ‘D’  E  ‘E’,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  87/96. 
ASPECTO  PESSOAL  DA  HIPÓTESE  DE  INCIDÊNCIA. 
DESTINATÁRIO  LEGAL  DA  MERCADORIA.  DOMICÍLIO. 
ESTABELECIMENTO.  TRANSFERÊNCIA  DE  DOMÍNIO. 
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR 
CONTA  E  ORDEM  DE  TERCEIRO.  IMPORTAÇÃO  POR 
CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. Fixação da seguinte 
tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: 
‘O sujeito  ativo da  obrigação tributária  de ICMS incidente 
sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está 
domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação 
que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência 
de  domínio.’ 2.  A jurisprudência  desta  Corte  entende  ser  o 
sujeito  ativo  do  ICMS-importação  o  Estado-membro  no  qual 
estiver  localizado  o  destinatário  final  da  operação,  logo  é 
irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade 
de  outro  ente  federativo.  Precedentes.  3.  Em  relação  ao 
significante  ‘destinatário  final’,  para  efeitos  tributários,  a 
disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito 
passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da 
qual  resulta  a  transferência  de  propriedade  da  mercadoria. 
Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o 
sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de 
mercadoria,  caracterizada  pela  transferência  do  domínio. 
Ademais,  não  ocorre  a  prevalência  de  eventuais  pactos 
particulares entre as partes envolvidas na importação, quando 
da definição dos polos da relação tributária. 4. Pela tese fixada, 
são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de 
importação, as seguintes pessoas jurídicas:  a)  na importação 
por  conta  própria,  a  destinatária  econômica  coincide  com  a 
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jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em 
sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de 
terceiro,  a  destinatária  jurídica  é  quem  dá  causa  efetiva  à 
operação  de  importação,  ou  seja,  a  parte  contratante  de 
prestação  de  serviço  consistente  na  realização  de  despacho 
aduaneiro  de  mercadoria,  em  nome  próprio,  por  parte  da 
importadora contratada;  c)  na importação por conta própria, 
sob  encomenda,  a  destinatária  jurídica  é  a  sociedade 
empresária  importadora  (  trading  company  ),  pois  é  quem   
incorre  no  fato  gerador  do  ICMS  com  o  fito  de  posterior 
revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo 
de  internalização. 5.  Na  aplicação  da  tese  ao  caso  concreto, 
colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-
probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e 
sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal, 
pelas  seguintes  razões:  a)  não  se  considerou  a  circulação 
simbólica  da  mercadoria  como  aspecto  material  do  fato 
gerador;  b)  a  destinação  da  mercadoria  importada  como 
matéria-prima  para  a  produção  de  defensivos  agrícolas  em 
nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não 
cabe confundir o  destinatário econômico com o jurídico;  e c) 
não se verifica qualquer indício de ‘importação indireta’, uma 
vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade 
empresária.  6.  Faz-se  necessária  a  utilização  de  técnica  de 
declaração  de  inconstitucionalidade  parcial,  sem  redução  de 
texto, ao art. 11, I, ‘d’, da Lei Complementar federal 87/96, com 
o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou 
da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição 
do  estabelecimento  responsável  pelo  tributo,  é  apenas  e 
necessariamente o da entrada física de importado. 7. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento”. (ARE 665.134, Rel. 
Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.5.2020, grifo nosso) 

Percebe-se,  portanto,  que  a  importação  nem  sempre  envolve  a 
necessidade de entrada física dos bens no estabelecimento destinatário da 
importação,  podendo  ocorrer,  também,  a  entrada  ficta,  contábil  ou 
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simbólica da mercadoria.
A conclusão  acerca de quem será o  destinatário  jurídico do bem, 

dependerá da análise do negócio jurídico entabulado entre as partes e das 
circunstâncias fáticas do caso concreto  (como por exemplo, a ocorrência 
ou não de fraude, entre o importador e o real destinatário do bem), não 
sendo  possível  afirmar,  de  antemão,  se  o  destinatário  jurídico  é  o 
estabelecimento importador (como defende o Estado do Mato Grosso do 
Sul  –  requerente)  ou  o  adquirente  “final”  ou  “físico”  do  bem  (como 
defendem os Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – 
requeridos). 

Aqui, considero importante acentuar o destacado pelo Min. Fachin 
na ementa acima: 

“(...)  são  os  destinatários  legais  das  operações,  em cada 
hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: (...) b) na 
importação  por  conta  e  ordem  de  terceiro,  a  destinatária 
jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou 
seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na 
realização  de  despacho  aduaneiro  de  mercadoria,  em  nome 
próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação 
por conta própria,  sob encomenda, a destinatária jurídica é a 
sociedade  empresária  importadora  (trading  company),  pois  é 
quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior 
revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de 
internalização”.

Assim, diante da análise constitucional, legal e jurisprudencial sobre 
o  tema,  não  há  como  se  interpretar  o  art.  11,  inciso  I,  alínea  “d”, 
literalmente,  como pleiteiam os  Estados  requeridos,  nem afirmar  que, 
quando a Constituição Federal se refere ao estabelecimento destinatário 
da mercadoria, quer correlacionar ao estabelecimento do importador, em 
qualquer situação, como pretende o requerente.

Relembro  que,  segundo  a  redação  do  art.  155,  §  2º,  IX,  “a”,  da 
Constituição e a jurisprudência atual  desta Corte,  o imposto devido a 
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título  de  importação  caberá  àquele  Estado  onde  estiver  situado  o 
domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria ou 
do bem, remanescendo saber caso se trata de importação por conta e 
ordem de terceiro ou importação própria sob encomenda. É nisso que 
residirá a análise fático-contratual dos autos.

7) Operações realizadas na importação do gás natural advindo da  
Bolívia e análise dos contratos colacionados aos autos

Uma  vez  explicitados  o  aspecto  pessoal,  material  e  temporal  da 
obrigação  tributária  relativa  ao  ICMS  importação,  bem  como  o 
entendimento  da  jurisprudência  sobre  o  tema,  calha  agora  analisar  as 
relações  jurídicas  estabelecidas  entre  as  partes  na  importação  do  gás 
natural boliviano, bem como os contratos firmados entre as partes.

No cenário nacional, foram assinados contratos de fornecimento de 
gás  entre  a  Petrobras  e  as  seguintes  companhias:  COMGAS  (SP), 
COMPAGAS (PR), SC Gás (SC), SULGAS (RS) e MS Gás (MS).

A respeito de eventual  conflito entre a competência estadual para 
explorar os serviços de gás canalizado e a competência da União para 
realizar o transporte do gás através de conduto, a Ministra Cármen Lúcia, 
em exame preliminar da Reclamação 4.210, assim destacou:

“A interpretação das normas constitucionais mencionadas 
conduz  à  conclusão  de  que  se  fixou  uma  gradação  de 
competências para o cuidado dos serviços de gás, exatamente 
tal  qual  proposto  pelo  e.  Relator.  Assim,  à  União  ficou 
reservado  o  monopólio  do  transporte  de  gás  da  empresa 
produtora até as empresas distribuidoras em todo o país ao 
passo  que  o  trato  jurídico  e  administrativo  das  relações 
estabelecidas  entre  as  empresas  distribuidoras  e  os 
destinatários do produto ficou a cargo dos Estados-membros, 
onde elas estiverem localizadas.

A  Constituição  da  República  traz  como  princípios  da 
ordem  econômica  a  livre  iniciativa  e  a  livre  concorrência. 
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Portanto, a regra inserta em seu art. 177, em razão do qual cabe 
à  União  o  monopólio  do  transporte  de  gás  por  condutos,  é 
exceção,  que deve ser,  como tal,  interpretada restritivamente. 
Uma das restrições é, justamente, aquela delimitada pela norma 
do art. 25, § 2°, que reserva aos Estados o serviço local de gás.

Logo,  tanto  a  competência  das  atividades  dos  Estados-
membros  encontram-se  abrangidas  pelo  monopólio  da 
limitações nas União, quanto o monopólio da União é limitado 
pela competência atribuída aos Estados-membros. Há, pois, na 
verdade,  uma  limitação  recíproca  estabelecida  em  razão  do 
pacto federativo. Assim, preservou-se a opção constitucional de 
reservar-se à União o trato das questões de interesse nacional e, 
aos Estados, as questões de interesse regional.

Desse modo, fica claro o âmbito de atuação de cada ente 
federado em prol de federalismo cooperativo: enquanto a União 
regula  o  transporte  de  gás  por  todo  território  nacional,  os 
Estado cuidam dos serviços  locais  de gás”.  (Trecho do voto-
vogal  da Min.  Cármen Lúcia  na Rcl  4.210,  Rel.  Min.  Ricardo 
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2019, grifo nosso)

Desse  modo,  no  cenário  internacional,  o  estabelecimento  da 
Petrobras, localizado em Corumbá (MS), adquire o referido produto na 
Bolívia,  diretamente  da  empresa  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  
Bolivianos (YPFB), sendo entregue à Petrobras no ponto em que ocorre 
a  sua  entrada  no  território  nacional,  localizado  no  Município  de 
Corumbá-MS.

A base do Projeto do gasoduto é o contrato de compra e venda entre 
YPFB  e  a  Petrobras,  assinado  em  agosto  de  1996  (último  Aditivo  ao 
Contrato de fevereiro de 1993), no qual a YPFB compromete-se a vender, 
e a Petrobras a comprar, em regime de take-or-pay, quantidades crescentes 
de gás, iniciando com 8 milhões de m³ por dia, atingindo 16 milhões de 
m³/dia, no oitavo ano e permanecendo nesse patamar até o vigésimo ano 
(TCQ - Transportation Capacity Quantity). 

Ainda no mesmo contrato, a YPFB concede a Petrobras uma opção 
de compra, com preferência sobre terceiros, de quantidades adicionais de 
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gás, provenientes ou não de novas descobertas bolivianas até o limite de 
30 milhões de m³/dia, desde que tais quantidades estejam disponíveis e 
não sejam necessárias para atender à demanda do mercado doméstico da 
Bolívia.

As  cláusulas  do  contrato  de  compra  e  venda  celebrado  entre  a 
Petrobras  e  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  (YPFB) enfatizam 
tanto  a  natureza  do  contrato  quanto  o  lugar  de  cumprimento  da 
obrigação de entregar o produto importado:

“6.1 – O Gás a ser fornecido nos termos do Contrato será 
entregue pela YPFB à PETROBRAS em um ponto da fronteira 
boliviano-brasileira  que  se  estabelecerá  por  acordo  entre  as 
Partes,  entre  as  localidades  de  Puerto  Suárez  (Bolívia)  e 
Corumbá (Brasil).

6.2  –  Para os  efeitos  do Contrato,  o  encontro  do trecho 
boliviano e do trecho brasileiro do Gasoduto será considerado 
como localizado na fronteira boliviano-brasileira e como Ponto 
de Entrega.

(…)
6.5-  A transferência da propriedade do Gás da YPFB à 

PETROBRAS se  efetuará  no  Ponto  de  Entrega”.  (fl.  444  da 
ACO 1.093, grifo nosso)

De modo semelhante, no “Contrato de compra e venda de Gás natural  
importado”, firmado  entre  a  empresa  Petróleo  Brasileiro  S.A.  e  a 
Companhia  de  Gás  São  Paulo  –  COMGÁS,  esclarece-se  que  o  gás 
importado da Bolívia é comercializado pela Petrobras, já internalizado no 
território nacional:

“2.1 – O objeto do presente Contrato é a venda por parte 
da PETROBRAS e a  compra por parte da COMPRADORA, 
nas condições estipuladas no Contrato, de Gás importado, a ser 
ofertado com exclusividade pela primeira à segunda na sua 
área de concessão, para distribuição a todos os segmentos do 
mercado:  residencial,  industrial,  comercial,  institucional, 
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automotivo,  petroquímico,  fertilizantes,  siderúrgico, 
termoelétrico, sem prejuízo de outros existentes ou que venham 
a existir, no Estado de São Paulo.

2.1.1 Volumes adicionais de Gás importado ao Contrato, 
inclusive aqueles que venham a utilizar a capacidade adicional 
de transporte (TCO) do Gasoduto BRASIL-BOLÍVIA,  também 
serão  fornecidos  pela  PETROBRAS  com  exclusividade à 
COMPRADORA, na sua área de concessão.

(…)
6.1  -  O  Gás  a  ser  entregue  pela  PETROBRAS  à 

COMPRADORA  deverá  apresentar  características  e 
constância  de  qualidade  que  sejam  compatíveis  com  a  sua 
distribuição pela COMPRADORA e utilização pelos usuários; 
para tanto o Gás deverá obedecer às seguintes especificações:

6.1.1 Ter um Poder Calorífico Superior entre 9.000 (nove 
mil) kcal/m³ e 10.200 (dez mil e duzentos kcal/m³.

6.1.2  Ter  uma densidade  relativa  ao  ar  entre  0,59  (zero 
vírgula cinquenta e nove) e 0,69 (zero vírgula sessenta e nove).

6.1.3  Ter  um  teor  máximo  de  6%  (seis  por  cento)  em 
volume de substâncias inertes,  aqui entendidas como dióxido 
de carbono (CO2 ) e nitrogênio (N2 ).

6.1.3.1 Ter um teor máximo de 2,5% (dois vírgula cinco por 
cento em volume de dióxido de carbono (CO2 ).

6.1.4  Ter  um  ponto  de  orvalho  máximo  para 
hidrocarbonetos  de  0°C  (zero  graus  Celsius),  na  pressão  de 
controle estipulada no item 8.2.

6.1.5 Ter um ponto de orvalho máximo para água de 0°C 
(zero graus Celsius), na pressão de controle estipulada no item 
8.2. (…)

6.3  –  As  características  físico-químicos  típicas  do  Gás 
importado da Bolívia, previstas para o início do Fornecimento, 
se encontra no Anexo I. Alterações futuras serão comunicadas 
com antecedência pela PETROBRAS à COMPRADORA.” (vol. 
2, fls. 260/261, ACO 854, grifo nosso)
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Como se pode perceber, o contrato estabelece diversas obrigações à 
Petrobras, inclusive a responsabilidade pelas características e constância 
de  qualidade  do  produto,  que  deverão  ser  compatíveis  com  a  sua 
distribuição pela compradora e utilização pelos usuários.  Para tanto,  o 
gás  deverá  obedecer  a  diversas  especificações  contidas  no  contrato 
nacional.

Vê-se,  pois,  que  o  contrato  firmado  entre  a  Petrobras  e  a 
Comgás/SP possui natureza jurídica de compra e venda (assim como os 
demais entre a Petrobras e a SC-Gás ou com a empresa de gás do Rio 
Grande  do  Sul),   demonstrando  que  a  Petrobras  não  é  uma  mera 
prestadora de serviços dos Estados.

Corroborando  com  esses  fatos,  registre-se  que  a  Petrobras  de 
Corumbá (MS), emite uma nota fiscal de entrada de mercadoria, emitindo 
outra nota fiscal de saída, caso a mercadoria seja repassada ou transferida 
a um terceiro.   

Outrossim,  cite-se  que  o  próprio  relatório  de  procedimentos  e 
apuração fiscal, elaborado pelo Agente Fiscal de Rendas da Secretaria de 
Estado dos Negócios  da Fazenda do Estado de São Paulo,  confirma a 
importação pela Petrobras, conforme o trecho a seguir:

“Constatamos que o gás natural da Bolívia é importado 
pelo  estabelecimento  da  PETROBRÁS  –  CNPJ 
33.000.167/1128-48,  cujo  CNAE-FISCAL é  de  ‘Importador  de 
Gás  Natural’,  através  do  gasoduto  GASBOL,  sendo  a 
mensuração  das  quantidades  importadas  realizadas  em 
território  brasileiro  através  de  uma  estação  de  medição 
localizada no município de Mutum no Mato Grosso do SUL, 
sendo que uma outra estação de medição (EMED), localizada 
no  município  de  Guararema  já  no  Estado  de  São  Paulo,  na 
interconexão com os  sistemas de gasodutos  da PETROBRÁS, 
mede  e  condiciona  o  gás  ENTREGUE  a  este  sistema”.  (fls. 
318/319 da ACO 854, grifo nosso)

Está  clara,  portanto,  que  a  previsão  contratual  ostenta  natureza 
jurídica de compra e venda de produto importado, não se falando em 
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importação por conta e ordem de terceiro com as companhias estaduais, 
mas sim importação própria sob encomenda.

Prosseguindo  acerca  da  qualificação  jurídica  dos  fatos,  verifica-se 
que, para viabilizar a importação e a distribuição aos Estados requeridos 
do  gás  natural  adquirido  internacionalmente,  a  empresa  Petróleo  do 
Brasil S.A. (Petrobras) utiliza-se do gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) de 
propriedade da empresa TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-
Bolívia  S.A.),  sociedade  anônima  de  capital  fechado,  cuja  acionista 
majoritária é a própria Petrobras, com 51% das ações.

O  desembaraço  aduaneiro  da  mercadoria  é  feito  no  Sistema 
Aduaneiro da Secretaria da Receita Federal em Corumbá (MS), eis que se 
trata de região fronteira ao país exportador, além de facilitar a negociação 
entre  as  partes  contratantes,  bem como a medição do volume de gás 
importado por sistema de dutos.

Assim, após a importação do produto, ocorre o seu transporte pela já 
referida empresa TBG, que se obriga a promover a entrega da mercadoria 
em locais previamente acordados ("city gates"), onde o gás natural passará 
a percorrer os sistemas de dutos de empresas de distribuição, não sendo 
mais de propriedade da Petrobras.

Registre-se  que  há  estipulação  contratual,  determinando  que  a 
Petrobras  é  a  responsável  pela  contratação  da  empresa  que  irá 
transportar  o  produto  até  sua  entrega  aos  Estados  requeridos  (que 
ocorre  nas  estações  de  entrega  específicas,  determinadas  em  outros 
contratos,  segundo a  necessidade,  volume e  condições  das  empresas 
distribuidoras de gás natural).

Tanto é assim, que suas cláusulas versam, também, sobre a forma 
como ocorrerá o transporte da mercadoria entre os contratantes. Veja:

“5.2  –  Durante  o  tempo  de  construção  do  Sistema  de 
Transporte de Gás por parte da PETROBRAS, bem como, do 
Sistema  de  Distribuição  por  parte  da  COMPRADORA e  das 
Instalações dos Consumidores, as partes se obrigam a notificar-
se mutuamente a cada 3 (três) meses sobre o desenvolvimento 
dos respectivos cronogramas e obras e, se necessário, reunir-se-
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ão para troca de informações, ficando desde já o compromisso 
das  Partes  de  que os  referidos  sistemas  estarão concluídos  e 
prontos a operar até 15.12.1998 ou na nova data de início do 
fornecimento  que  vier  a  ser  confirmada,  conforme  subitem 
5.1.1”. (fl. 259 da ACO 854, grifo nosso)

Chegando  ao  destinatário  da  importação,  as  outras  etapas  do 
procedimento de fornecimento pela Petrobras às empresas compradoras 
do gás ocorre de forma independente daquela que ensejou a importação 
(e o desembaraço aduaneiro), pois, como já dito, o gás é transferido para 
os dutos de propriedade dos Estados requeridos, denominados de “dutos 
de  transferência”,  assim  definidos  pelo  art.  6º,  inciso  VIII,  da  Lei 
9.478/1997,  como  sendo  a  “movimentação  de  petróleo,  seus  derivados,  
biocombustíveis ou gás natural em meio ou percurso considerado de interesse  
específico  e  exclusivo  do  proprietário  ou  explorador  das  facilidades”,  em 
contraposição ao duto de transporte  de propriedade da TBG, definido 
pela mesma lei em seu art. 6º, inciso VII, como sendo a “movimentação de  
petróleo,  seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou percurso 
considerado de interesse geral”.

Neste ponto, os Estados requeridos alegam que a quantidade de gás 
destinada ao Estado de São Paulo, por exemplo, seria transportada direto 
da Bolívia, sem passar/entrar no Estado de Mato Grosso do Sul, de modo 
que o ICMS devido na importação deveria caber a cada destinatário de 
acordo com as proporções correspondentes a cada Estado. 

No entanto, conforme já explicado, o modo como o produto chega ao 
seu  destinatário  é  desinfluente  pra  a  solução  da  controvérsia. 
Mercadorias  chegam ao  seu  destinatário  final  por  inúmeros  meios  de 
transporte,  que  podem  ou  não  adentrar  no  estabelecimento  do 
importador. 

Do  mesmo  modo,  são  inúmeras  as  maneiras  em  que  pode  ser 
convencionado  como  se  dará  o  pagamento,  sendo  de  somenos 
importância a forma como é feita a negociação do referido produto, se 
anterior  ou  posterior  à  importação,  porque  essa  fase  faz  parte  da 
negociação entre as partes. 
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O fato jurídico da importação tratada nestes autos (critério material 
do fato gerador do ICMS-importacão) ocorre no Estado de Mato Grosso 
do Sul,  tendo em vista que somente após sua nacionalização – com o 
desembaraço  aduaneiro  –  é  que  ocorre  a  sua  comercialização com as 
empresas situadas nos demais Estados, de sorte que estes figurariam no 
polo ativo  da obrigação tributária  apenas se  houvesse importação por 
conta e ordem realizada pela Petrobras, na condição de mera prestadora 
de  serviços,  o  que  não  é  retratado  nos  contratos,  nem  no  plano 
fenomênico, a qual é considerada a importadora e destinatária jurídica do 
gás importado. 

No Estado do Mato Grosso do Sul, ocorre, portanto, a internalização 
e nacionalização do produto, ou seja, sua entrada:  i) econômica, porque a 
Petrobras foi quem efetivamente pagou pelo gás à empresa  Yacimientos  
Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  (YPFB);  ii)  financeira,  em decorrência  das 
negociações efetuadas, em nome próprio, e,  não em nome dos Estados 
requeridos;  e  iii)  contábil,  pois  a  compra  do  gás  ingressou  nos  livros 
fiscais da referida sociedade de economia mista nacional.

Ademais,  ainda  que  se  considere  importante  a  entrada  física  do 
produto no estabelecimento do importador, registre-se que, embora o gás 
seja transportado em fluxo contínuo, a parcela do gás destinada ao Mato 
Grosso do Sul, necessariamente ingressa fisicamente naquele Estado. 

Dessa forma, em que pese o produto não possa ser completamente 
armazenado no estabelecimento da Petrobras situado no Estado de Mato 
Grosso  do  Sul,  há  a  internalização  do  produto,  no  território  nacional, 
naquele Ente Federativo, com objetivo de permanência, a qual é realizada 
pela  Petrobras;  a  entrada  jurídica  da  mercadoria,  ocorre  no  referido 
Estado  de  MS,  sendo  a  Petrobras  a  responsável  jurídica,  econômica  e 
financeira  pelo  fato  jurídico  da  importação,  conforme a  declaração  de 
importação e notas fiscais constantes dos autos (fls. 28/44 da ACO 854; 
fls. 68/108 da ACO 1.076; e fls. 77/144 da ACO 1.093). 

O  Min.  Celso  de  Mello,  nos  autos  da  ACO  854  MC,  assim  se 
manifestou quanto ao tema:

“Extremamente  valiosas,  por  sua  vez,  as  considerações 
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feitas  pelo  eminente  Professor  PAULO  DE  BARROS 
CARVALHO, em passagens constantes  de parecer  produzido 
nos  autos  (fls.  79/138),  mostrando-se  relevantes  os  seguintes 
fragmentos desse douto pronunciamento ( fls. 129/135 ): 

‘2. Considerando a resposta ao quesito anterior, quem é o  
sujeito ativo da respectiva obrigação tributária? 

Resposta : O ICMS incide, sempre, sobre ‘operações’ . No  
caso,  sobre  operações  de  importação.  Consequentemente,  o  
Estado  autorizado  a  exigir  o  pagamento  do  imposto  é  aquele  
onde se  realizar  a  operação  jurídica  de  mercadorias,  isto  é,  a  
pessoa  política  em  que  estiver  localizado  o  estabelecimento  
importador , partícipe da relação negocial e destinatário jurídico  
da mercadoria (art. 155, IX, ‘a’, da Constituição). 

Tecidos  esses  esclarecimentos  e  tendo  em  vista  que  a  
PETROBRAS, importadora do gás natural, situa-se dentro dos  
limites territoriais do Estado de Mato Grosso do Sul, é essa a  
unidade da Federação competente para exigir o ICMS relativo à  
importação daquele produto. 

....................................................... 
2.4. Na hipótese de a entrada física ser relevante para a  

determinação  do  sujeito  ativo,  no  caso de  importação  de  gás  
natural,  quem  é  o  referido  sujeito ,  uma  vez  que  o  gás  é  
destinado diretamente, por meio de dutos, ao consumidor final,  
inclusive o residencial? 

Resposta:  Ainda que se entenda que a entrada física da  
mercadoria  seja  relevante  para  identificar  o  sujeito  ativo  do  
ICMS-importação, o que considero apenas para argumentar, o  
exame do caso concreto levaria  à  conclusão de que o imposto  
estadual cabe ao Estado de Mato Grosso do Sul. Isso porque, não  
obstante o gás natural seja transportado em fluxo contínuo, não  
comportando  armazenamento  ou  estocagem  pelo  próprio  
importador, o desembaraço aduaneiro, com medição do volume  
do produto importado, ocorre em Corumbá/MS. É nesse instante  
e  local  que  se  tem  a  entrada  em  território  nacional,  tanto  
jurídica como fisicamente. 
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2.5. No caso em tela , é juridicamente possível considerar-
se o local em que está situado o adquirente, consumidor do gás,  
como estabelecimento importador para efeito de determinação do  
local em que o ICMS é devido? 

Resposta : De modo algum! O adquirente, consumidor do  
gás, não realiza o fato jurídico previsto no critério material da  
regra-matriz  do  ICMS-importação.  Não  é  ele,  portanto,  
destinatário  do  produto  importado,  sendo  inadmissível  
pretender  deslocar  o  critério  espacial  do  gravame  em análise  
para o local em que se opera o consumo. 

Para  evitar  dúvidas  sobre  o  assunto,  convém  
assinalar  que  a  relação  jurídica  de  importação  não  se  
confunde com o liame atinente à operação subseqüente, de  
venda  do  gás  natural  importado.  São  dois  vínculos  
distintos e inconfundíveis, sendo que no primeiro deles a  
sujeição  ativa  é  determinada  pelo  local  do  
estabelecimento importador, com irrelevância do sujeito  
a quem, posteriormente , o bem será comercializado. 

....................................................... 
(...)  Diante  das  particularidades  que  envolvem  a  

importação  de  gás  natural,  seu  desembaraço  aduaneiro  é  
regulamentado pela Instrução Normativa SRF n° 116/2001, que  
determina  a  medição  do  produto  no  ponto  de  entrada  em  
território  brasileiro.  Esse  ponto  de  entrada  localiza-se  na  
fronteira brasil-boliviana, mais especificamente no Município de  
Corumbá/MS.  Isso  faz  com que,  por  uma  questão  de  ordem  
técnica, o importador seja estabelecido naquele Estado. Trata-se  
de  exigência  decorrente  da  complexidade  da  operação  de  
importação do gás natural e do próprio contrato com base no  
qual ela se efetiva. (...).’ ( grifei) 

Presentes  as  razões  de  ordem  doutrinária  ora 
reproduzidas  e  considerados  os  precedentes  jurisprudenciais 
invocados,  mostra-se  relevante  assinalar  que  os  documentos 
produzidos nestes autos evidenciam, sem qualquer dúvida, que 
o negócio jurídico subjacente à operação de importação de gás 
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boliviano tem, na PETROBRÁS/Corumbá,  um dos sujeitos da 
relação  contratual,  figurando,  unicamente,  por  isso  mesmo, 
como  importador,  o  estabelecimento  que  a  PETROBRAS 
mantém  –  com  identidade  fiscal  e  domicílio  próprios  –  no 
Município de Corumbá, localizado no Estado de Mato Grosso 
do Sul . 

Na realidade, os elementos documentais constantes destes 
autos demonstram que o Comprovante de Importação do gás 
boliviano,  emitido  pela  Secretaria  da  Receita  Federal,  por 
intermédio de sua Coordenação-Geral  do Sistema Aduaneiro, 
indica que o estabelecimento importador da PETROBRAS situa-
se no Município de Corumbá/MS, que também constitui o local 
em que realizado o desembaraço aduaneiro (fls. 28). 

Também as notas fiscais de compra do gás natural oriundo 
da  Bolívia  registram,  como  adquirente,  o  mesmo 
estabelecimento  importador  da  PETROBRÁS,  situado  no 
Município  de  Corumbá,  em  território  do  Estado  de  Mato 
Grosso do Sul (fls. 44). 

Todas essas circunstâncias, considerado o que dispõe o art. 
155, § 2º, IX, a , in fine , da Constituição – a que se associam os 
documentos  alfandegários  referidos  –  tornam  pertinentes  as 
lições doutrinárias invocadas e os precedentes jurisprudenciais 
mencionados, o que confere relevo jurídico à asserção de que 
seria o Estado de Mato Grosso do Sul a entidade política que 
dispõe  de  legitimidade  constitucional  para  exigir  o  ICMS 
incidente sobre a operação de importação de gás boliviano, eis 
que  o  destinatário  jurídico  do  produto  boliviano  é  o 
estabelecimento  importador  que  a  PETROBRAS  mantém  no 
Município  de  Corumbá,  situado  em  território  sul- 
-matogrossense .”

É de bom alvitre mencionar que, nas sustentações orais na sessão de 
ontem,  a  Procuradoria-Geral  da  República  alterou seu posicionamento 
anterior  e  concordou  que,  de  fato,  há  a  transferência  da  titularidade 
jurídica do bem, na qual o gás sai da esfera jurídica da empresa boliviana 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e passa à titularidade da 
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Petrobras e, somente uma vez internalizado, repassa a ser de domínio das 
empresas situadas nos territórios dos Estados requeridos,  de sorte que 
ocorreram dois negócios jurídicos com dupla incidência tributária: ICMS 
devido  na  importação  ao  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  e, 
posteriormente, novo fato gerador do ICMS, decorrente da operação de 
venda  aos  Estados  requeridos,  mediante  a  circulação  jurídica  do  gás 
importado  já  internalizado  (sem  prejuízo  do  ICMS  devido  pelo 
transporte), que ocorre independentemente da entrada dos referidos bens 
no estabelecimento do importador, como já preconizava a jurisprudência 
desta Corte acerca da matéria.

Consequentemente,  a  PGR  aquiesce  que  há  operações  mercantis 
autônomas,  na  medida  em  que  a  atividade  econômica  precípua  da 
Petrobras-MS é a importação do gás advindo da Bolívia, para posterior 
distribuição aos Estados requeridos.

É importante mencionar que a Lei 11.909/2009 (legislação que entrou 
em  vigor  no  curso  demanda)  permite  que  as  empresas  privadas 
brasileiras possam importar gás natural diretamente, em atenção ao § 1º 
do  art.  177  da  CF,  desde  que  recebam  autorização  do  Ministério  das 
Minas e Energia (MME), conforme art. 36, a saber:

"Art.  36.   Qualquer  empresa ou consórcio  de  empresas, 
desde  que  constituídos  sob  as  leis  brasileiras,  com  sede  e 
administração  no  País,  poderão  receber  autorização  do 
Ministério  de  Minas  e  Energia  para  exercer  as  atividades  de 
importação e exportação de gás natural. 

Parágrafo único.  O exercício das atividades de importação 
e  exportação  de  gás  natural  observará  as  diretrizes 
estabelecidas pelo CNPE, em particular as relacionadas com o 
cumprimento do disposto no art.  4º  da Lei  nº 8.176,  de 8 de 
fevereiro de 1991".

Desde  então,  várias  empresas  privadas  foram  autorizadas  a 
importarem o gás natural boliviano, tais como a Ecom Comercializadora 
de Gás (com sede em São Paulo); Comercializadora de Gás S.A. (com sede 
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em  São  Paulo);  incluindo  uma  filial  da  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  
Bolivianos, todas utilizando o gasoduto gasbol.

Portanto,  para  que  os  Estados  requeridos  passem  a  fazer  jus  à 
titularidade ativa do ICMS devido na importação,  basta  que empresas 
públicas  ou  privadas  situadas  em  seus  territórios  importem  o  gás 
boliviano  diretamente  com  a  Yaciamentos  (YPFB) ou  qualquer  outra 
empresa  estrangeira,  valendo-se  da  Petrobras  ou  TBG  apenas  como 
prestadora(s)  de  serviços,  na  modalidade  importação  direta  ou 
importação por conta e ordem de terceiro, o que, por ora, não ocorre na 
atualidade.

Por  conseguinte,  até  que  seja  alterado  o  destinatário  jurídico  da 
importação, o sujeito ativo decorrente do ICMS - Importação é o Estado-
membro em que situado o estabelecimento importador da Petrobras-MS, 
qual seja: o Mato Grosso do Sul, destinatário legal da mercadoria e  que 
deu causa à circulação do gás, com a transferência de domínio.

5) Honorários advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, dispõe o caput do art. 85 da 
Lei 13.105/2015 (CPC), in verbis :

“Art.  85.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar 
honorários ao advogado do vencedor.”

Tendo  em  vista  o  valor  atribuído  às  causas,  correspondente  ao 
montante  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  verifico  que  os  honorários 
advocatícios resultariam em irrisório proveito econômico, o que autoriza 
o arbitramento em valores fixos, conforme o art. 85, § 8º, do novo CPC.

Assim, fixo o valor dos honorários de cada ação cível originária em 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sopesando-se o longo tempo de tramitação 
(13  a  14  anos),  a  considerável  complexidade  do  tema  e  o  trabalho 
desempenhado para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes 
do § 2º mesmo art. 85 do CPC.
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6) Voto

Ante  o  exposto,  voto  pela  manutenção  dos  efeitos  das  liminares 
outrora  concedidas,  julgando  procedentes  os  pedidos  das  presentes 
demandas para,  reconhecendo a  sujeição ativa exacional  do Estado de 
Mato Grosso do Sul,  envolvendo os atuais contratos de importação de 
gás natural da Bolívia do gasoduto Gasbol,  determinar aos Estados de 
Santa Catarina, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que se abstenham 
de:  i)  formular qualquer tipo de autuação ou lançamento tributário do 
ICMS incidente sobre as operações de importação de gás natural advindo 
da Bolívia e realizada pela Petrobras - Corumbá/MS; e ii) prosseguirem 
com as cobranças já iniciadas.

Condeno os Estados requeridos a pagarem a quantia de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), a título de honorários advocatícios aos procuradores do 
Estado de Mato Grosso do Sul, em cada ação cível originária.

Custas pela lei. É como voto.
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