
Superior Tribunal de Justiça afasta incidência de IPI na comercialização de mercadorias importa-
das pelo estabelecimento importador quando não há nova industrialização

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 12/06/2014, uniformizou sua jurisprudên-
cia, decidindo que o IPI não deve incidir na mera comercialização de produtos importados que não sof-
reram qualquer processo de industrialização posteriormente à entrada no país, uma vez que tal imposto 
já incide no momento do desembaraço aduaneiro, evitando-se, assim, o fenômeno da bitributação.

Convém destacar o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia em favor dos contribuintes. Ele trouxe re-
flexões relevantes de natureza doutrinária, sobretudo embasada em diversas fontes filosóficas de relevo1, 
as quais inauguraram as medidas jurídicas de limitação do poder de tributar e do poder de punir do 
Estado.

Além disso, asseverou que, sem qualquer alteração normativa ou jurisprudencial vinculante, o que a 
Fazenda Nacional almejava, em ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, era a mudança súbita 
do entendimento que até então vigorava pacífico no âmbito da Primeira Seção do STJ, de que, tratando-
se de empresa importadora, o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, não sendo viável nova 
cobrança do IPI na saída do produto quando de sua comercialização, ante a vedação ao fenômeno da 
bitributação, entendimento prestigiado por inúmeras decisões da Corte.

Nesse sentido, para o Ministro, a interpretação dos artigos 46 e 51 do Código Tributário Nacional (CTN) 
não pode ser literal, mas sim deve privilegiar o sentido e a finalidade dessas normas em consonância 
com o ordenamento jurídico, sendo que fere a lógica do princípio da especialidade pretender que sejam 
dois os fatos geradores para o mesmo importador comerciante, pois há uma regra própria para impor-
tação que é a tributação no momento do desembaraço aduaneiro.

Sob esse enfoque, a partir do momento em que aporta em território nacional, após pagamento de todos 
os impostos incidentes na importação, a mercadoria, salvo se sofrer outro processo de industrialização 
ou alteração da natureza e finalidade, estará integrada ao circuito de comercialização interna, de modo 
que, na condição de revendedor da mercadoria importada, o contribuinte realiza mera atividade comer-
cial, que não se assemelha a qualquer processo de industrialização.

Frisou, ainda, que o argumento fazendário da necessidade de proteção do mercado interno seria con-
sistente apenas em hipóteses de dumping ou crises potenciais e efetivas (todos comprovados empirica-
mente), pois, do contrario, após o desembaraço aduaneiro e pagamento do IPI, representaria uma dis-
criminação tributária em razão da origem do produto e uma violação ao princípio da isonomia e igualdade 
tributária entre o importador e o comerciante de mercadoria adquirida no país, uma vez que, no momento 
da comercialização da mercadoria, aquele está sujeito a novo IPI e ICMS, enquanto este se submete 
apenas ao ICMS.

Votaram nesse mesmo sentido do Ministro Napoleão Maia os Ministros Ari Pargendler, Arnaldo Esteves de 
Lima, Og Fernandes e Benedito Gonçalves. Restaram vencidos os Ministros Sérgio Kukina, Herman Ben-
jamin e Assusete Magalhães. O Ministro Mauro Campbell Marques não votou por estar ausente quando 
do início do julgamento.
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 David Hume, Nicolau Maquiavel, Charles-Louis de Secondant, Winston Churchill, Lord Bracton, Eric Hobsbawm, Nelson Saldanha, Napoleão Bonaparte, Cícero e Jack Le Goff
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A tese discutida e pacificada pela STJ é muito importante e têm reflexos imediatos, sobretudo por ter sido 
uniformizada a jurisprudência das turmas de direito público do STJ, situação que indica um panorama de 
grandes chances de êxito para as ações já existentes sobre o tema nos tribunais pátrios, bem como para 
as novas ações que venham a ser propostas.

Importante ressaltar, contudo, que a Fazenda Nacional pode levar a questão para ser apreciada perante 
o Supremo Tribunal Federal (STF), sendo imprevisível, neste momento, o resultado, tendo em vista que o 
Plenário desta Corte nunca se pronunciou sobre o tema.
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