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TRIBUTÁRIO E  PROCESSUAL  CIVIL.  IPI. Ação
declaratória visando ao reconhecimento da inexigibilidade
do IPI sobre a operação de saída da mercadoria importada,
julgada  improcedente.  Apelação  não  provida.  Recurso
especial  não  provido.  Embargos  de  divergência  opostos
contra  Acórdão  que  negou  provimento  ao  Agravo
Regimental,  sob  o  fundamento  de  “ser  devido  o  IPI  no
desembaraço  aduaneiro  de  produto  industrializado,  assim
como  na  saída  do  estabelecimento  comercial  importador,
tendo  em  vista  que  equiparado  à  industrial”. Alegada
divergência do Acórdão com julgado da  Primeira Turma,
que decidiu 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”. Questão  de  ordem  acolhida  pela  Corte
Especial  para  admitir  o  processamento  dos  embargos  de
divergência  como  repetitivo.  Autos  remetidos  à  Primeira
Seção.  Divergência  demonstrada. Acórdão  atacado  que
divergiu de entendimento do STJ, em sede de embargos de
divergência,  ERESP  1411749/PR  -  acórdão  ainda  não
publicado:  “tratando-se  de  empresa  importadora,  o  fato
gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, não sendo viável
nova cobrança de  IPI na saída do produto  quando de sua
comercialização,  ante  a  vedação  do  fenômeno  da
bitributação”. IPI: tributo não cumulativo, art. 153, IV, §3º,
II, da CF. Em se tratando de empresa importadora, o  fato
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gerador ocorre  no  desembaraço  aduaneiro,  não  sendo
possível nova cobrança do IPI na saída do produto quando
de sua comercialização.  Observância  ao  princípio  da não
cumulatividade  como  forma  de  evitar  a  bitributação.
Embargos de divergência que devem ser acolhidos.

Embargos  de  divergência  interpostos  por  Athletic

Indústria  de  Equipamentos  de  Fisioterapia  Ltda.,  com fundamento  no

art. 546,  I, do Código de Processo Civil,  contra Acórdão da  Segunda

Turma desse  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que,  sob  o

fundamento  de  “ser  devido  o  IPI  no  desembaraço  aduaneiro  de  produto

industrializado,  assim  como  na  saída  do  estabelecimento  comercial  importador,

tendo em vista  que  equiparado à industrial”, negou provimento ao  Agravo

Regimental,  fls.  303/308, confirmando  a decisão de fls.  279/282, que

negou provimento ao recurso especial interposto contra Acórdão de fls.

186/193, que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de fls.

125/132, que julgou improcedente a ação,  assim ementado o Acórdão

atacado:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  TRIBUTÁRIO.  IPI.
IMPORTADOR.  COMERCIANTE  EQUIPARADO  A
INDUSTRIAL.  DESEMBARAÇO  ADUANEIRO.
SAÍDA  DO  ESTABELECIMENTO.  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE.
1.  Consoante  entendimento  firmado  por  esta  Corte,  é
devido  o  IPI  no  desembaraço  aduaneiro  de  produto
industrializado,  assim  como  na  saída  do
estabelecimento  comercia  importador,  já  que
equiparado a industrial.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo
nosso)

Em suas razões, fls. 314/320, a Embargante sustenta, em

suma, que o Acórdão embargado, ao decidir que “a incidência do imposto

na operação de revenda de produtos importados não ocasiona a ocorrência de bis in

idem, dupla tributação ou bitributação,  porque a lei  elenca dois fatos geradores
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distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto

industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do estabelecimento

importador equiparado a estabelecimento produtor,  isto  é,  a primeira tributação

recai  sobre o  preço de  compra,  onde embutida  a margem de lucro  da empresa

estrangeira, e a segunda tributação recai sobre o preço da venda, onde já embutida

a margem de lucro da empresa brasileira importadora”, divergiu de julgado da

Primeira Turma desse  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  RESP

841269/BA, que entende que “o fato gerador do IPI, nos termos do artigo 46

do  CTN,  ocorre  alternativamente  na  saída  do  produto  do  estabelecimento;  no

desembaraço  aduaneiro  ou  na  arrematação  em  leilão.  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”. Requer o acolhimento dos Embargos

para  reformar  o  Acórdão  atacado,  “para  o  fim  de  assegurar  o  direito  da

Embargante em prevalecer o entendimento esposado no acórdão paradigma”.

Embargos admitidos à fls. 333/334.

Impugnação aos Embargos, fls. 339/349.

Parecer  deste  órgão  ministerial,  em 18.11.2014,  às  fls.

361/366,  opinando  pelo  acolhimento  dos  embargos  de  divergência,

assim fundamentado:

A divergência restou demonstrada.
O  Acórdão  atacado,  ao  concluir  que  “é  devido  o  IPI  no
desembaraço aduaneiro de produto industrializado,  assim como
na  saída  do  estabelecimento  comercia  importador,  já  que
equiparado a industrial”, divergiu de entendimento pacificado por
essa Colenda Corte, em sede de embargos de divergência, ERESP
1411749/PR, cujo acórdão ainda não foi publicado e em que restou
decidido  que  “tratando-se  de  empresa  importadora,  o  fato
gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, não sendo viável nova
cobrança  de  IPI  na  saída  do  produto  quando  de  sua
comercialização,  ante a vedação do fenômeno da bitributação”.
Confira-se:
“PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  IPI.   IMPORTADOR
COMERCIANTE.  FATOS  GERADORES.  DESEMBARAÇO
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ADUANEIRO.  BITRIBUTAÇÃO.  OCORRÊNCIA.  ERESP
1.411.749/PR.
A  Primeira  Seção,  no  julgamento  do  EREsp  1.411.749/PR
(acórdão pendente de publicação), de relatoria do Ministro Sérgio
Kukina,  Relator  para  acórdão  Ministro  Ari  Pargendler,  deu
provimento ao embargos de divergência para fazer prevalecer
o entendimento adotado no REsp 841.269/BA, segundo o qual,
tratando-se de empresa importadora, o fato gerador ocorre no
desembaraço  aduaneiro,  não  sendo  viável  nova  cobrança  de
IPI na saída do produto quando de sua comercialização, ante a
vedação do fenômeno da bitributação.
Embargos  de  declaração  acolhidos,  com  efeitos  infringentes.”
(EDcl  no AgRg no REsp 1455759 /  PR – Rel.  Min.  Humberto
Martins – Segunda Turma - DJe 06/10/2014) (grifo nosso)

A propósito da matéria, a lição de Hugo de Brito Machado:
“Nos termos do art. 46 do CTN, tem-se que  o  IPI  tem por fato
gerador  (a)  seu  desembaraço  aduaneiro,  quando  de  procedência
estrangeira, (b) a saída destes do estabelecimento do contribuinte e
(c) sua arrematação, quando apreendidos e levados a leilão.
É  sabido,  porém,  que  o  Código  Tributário  Nacional,  como  lei
complementar  que  estabelece  normas  gerais,  não  define  o  fato
gerador  dos  tributos.  Em  outras  palavras,  ele  não  veicula  as
hipóteses  de incidência  tributária.  Isto é  atribuição do legislador
ordinário da pessoa jurídica titular da competência tributária. Isto é
atribuição  do  legislador  ordinário  da  pessoa  jurídica  titular  da
competência tributária.
A Lei 4.502, de 30.11.1964, definiu as hipóteses de incidência do
imposto de consumo, estabelecendo que constitui seu fato gerador,
(a) quanto aos produtos de procedência estrangeira,  o respectivo
desembaraço aduaneiro e (b) quanto aos de produção nacional, a
saída  do  respectivo  estabelecimento  produtor.  Quando  a
industrialização  se  der  no  próprio  local  de  consumo  ou  de
utilização  do  produto,  fora  de  estabelecimento  produtor,  o  fato
gerador  considerar-se-á  ocorrido  no  momento  em  que  ficar
concluída a operação industrial.  O imposto é devido sejam quais
forem as finalidades a que se destine o produto ou o título jurídico
a  que  se  faça  a  importação  ou  de  que  decorra  a  saída  do
estabelecimento  produtor  (art.  2º  e  seus  §§).  Como o IPI é,  em
substância, o mesmo, o Decreto-lei 34, de 18.11.1965, que alterou
a Lei 4.502/1964, adaptando-se  à Emenda Constitucional 18, não
modificou a definição do fato gerador desse imposto, vale dizer,
não alterou a redação do art. 2º da citada Lei 4.502/1964.”1

1 Machado, Hugo de Brito.  Curso de Direito Tributário, 33ª ed.,  Malheiros Editores, São Paulo,
2012, pp. 336/337.
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Pertinente destacar, ainda, que o IPI é um tributo não cumulativo,
conforme previsão constitucional, in verbis:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
IV - produtos industrializados;
(…)
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV:
(...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores;” (grifo
nosso)

No tocante  ao  princípio  da  não cumulatividade,  assim  esclarece
Hugo de Brito Machado: 
“O princípio da não cumulatividade existe para impedir que o ônus
do  imposto  se  vá  acumulando  em cada  operação.  Se  já  incidiu
sobre o insumo, não se deve reproduzir esse ônus no produto final.
Por isto existe o crédito, com o qual se impede a acumulação das
duas incidências do imposto. (...)”2

Assim,  em se  tratando  de  empresa  importadora,  o  fato  gerador
ocorre  no  desembaraço  aduaneiro,  não  sendo  possível nova
cobrança  do  IPI  na  saída  do  produto  quando  de  sua
comercialização, ante a necessária observância ao princípio da não
cumulatividade como forma de evitar a bitributação.

Às fls. 337, o Relator admitiu o processamento do feito

como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC e

Resolução  STJ  n.º  08/2008,  dispensando  a  ouvida  do  Ministério

Público, em razão de já existir parecer nos autos sobre o tema.

Às  fls.  595,  596  e  611,  o  Ministro  Relator  admitiu  o

ingresso  no  feito,  na  qualidade  de  amicus  curiae,  da  Federação  das

Indústrias  do  Estado  de  São  Paulo,  da  Associação  Brasileira  de

Supermercados e da W Sul Logística em Duas Rodas, respectivamente.

A  Seção,  por  unanimidade,  em  questão  de  ordem

suscitada  pelo  Ministro  Relator,  decidiu  suspender  o  julgamento  do

2 Machado, Hugo de Brito.  Curso de Direito Tributário, 33ª ed.,  Malheiros Editores, São Paulo,
2012, p. 341.
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feito, submetendo-o à Corte Especial, para admitir ou não os embargos

de divergência como repetitivo, na forma em que dispõe a Resolução n.

08 do STJ, de 07 de agosto de 2008, fl. 725.

Às fls. 883/884, o Relator deferiu o pedido de Toyland

Comercial,  Distribuidora,  Tecidos  e  Aplicativos  de  Construção  Civil

Ltda. de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, a despeito do

processo  já se encontrar  incluído em pauta para julgamento,  sem que

isso implique a repetição de qualquer ato processual.

Às fls.  896/911, a Corte Especial acolheu a questão de

ordem para admitir o processamento dos embargos de divergência como

repetitivo e determinou o retorno dos autos à Primeira Seção.

Deferidos os pedidos de ingresso no feito, na qualidade

de amicus curiae, a Luxottica Brasil Produtos Óticos e Esportivos Ltda.,

fls.  1006/1007, Comercial de Ferragens Milium Ltda., fls.  1013/1014,

Petite Marie Química Fina Indústria e Comércio de Produtos Químicos

Ltda., fls. 1015/1016.

Pedido de sustentação oral formulado pela Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, deferido às fls. 1017/1018.

Diante  do  exposto,  dou  ciência  das  decisões  de  fls.

1006/1007, 1013/1014, 1015/1016, 1017/1018, ao tempo em que ratifico

integralmente o parecer de fls. 361/366, opinando pelo acolhimento dos

Embargos de Divergência.

Brasília, 16 de outubro de 2015.

JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República

FSB


