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Questões conceituais 
Legislação aplicável 

Conforme o artigo 153, § 3° da Constituição Federal, o IPI é um imposto seletivo e não 
cumulativo, incidente sobre produtos industrializados, desde que não destinados ao 
exterior. 

IPI na 
Constituição 

Federal 

O IPI tem como fato gerador: 
(a) O desembaraço aduaneiro de produtos de origem estrangeira; 
(b) A saída de produtos dos estabelecimentos de contribuintes do imposto, assim 

definidos pelo artigo 51 do CTN; e 
(c) A arrematação de produtos quando apreendidos ou abandonados e levados a leilão. 

 
São contribuintes do IPI de acordo com o artigo 51 do CTN: 
(a) O importador; 
(b) O industrial; 
(c) O comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça a industrial; 
(d) O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão; e 
(e) Os equiparados por lei ao importador e ao industrial. 

IPI no CTN 

Assim como o CTN, o RIPI também equipara o importador ao industrial (art. 9°, I).  
 
Em conformidade com o artigo 35 do RIPI, o IPI  é devido tanto no desembaraço 
aduaneiro de produtos quanto na sua saída dos estabelecimentos industriais ou 
equiparados. 

Regulamento 
do IPI 

(Decreto n. 
7.212/10) 
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Questões conceituais 
IPI incidente na importação e na revenda de importados 

Considerando que o IPI incide no desembaraço aduaneiro e na saída de produtos dos estabelecimentos 
industriais, aos quais os importadores são equiparados, a revenda de produtos importados, ainda que não 
ocorra nenhum tipo de industrialização no estabelecimento do importador, é sujeita ao pagamento do 
imposto duas vezes, uma na operação de importação e outra na revenda. 
 
Tendo em vista este cenário, surge a discussão quanto a legalidade da incidência do IPI na revenda de 
importados, uma vez que estes produtos já foram tributados por ocasião de sua nacionalização, não havendo 
processo de industrialização no estabelecimento que está realizando a revenda, podendo configurar 
bitributação ou bis in idem. 

A bitributação é a cobrança de tributos por pessoas políticas distintas, uma delas 
exorbitando nas atribuições que lhes são conferidas, em decorrência de um único fato 
gerador. 

Bitributação 

O bis in idem é a cobrança de tributos diversos de um contribuinte, em decorrência de 
um mesmo fato gerador, pelo mesmo ente político, em razão da incidência de duas 
normas legais distintas. 

Bis in idem 
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Discussão no STJ e STF 



Discussão no STJ – Importação e revenda 
Evolução da matéria 

2006 

• REsp 841.269 – 1ª Turma – Min. Francisco Falcão 
• Decisão pró contribuinte, entendendo 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, não sendo viável nova 
cobrança do IPI na saída do produto importado graças à vedação da bitributação.  

2013 

• A 2ª Turma passa a julgar a matéria em favor do fisco, entendendo que não há 
bitributação ou bis in idem na cobrança da IPI na revenda de produtos importados 
que foram tributados pelo imposto no desembaraço aduaneiro por se tratar de fatos 
geradores distintos. 

• REsp 1.393.102, 1.385.952, 1.393.362, 1.247.788. 
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Discussão no STJ – Importação e revenda 
Entendimento pró contribuinte 

REsp 841.269/BA – 1ª Turma – Ministro Francisco Falcão 
EMPRESA IMPORTADORA. FATO GERADOR DO IPI. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. 
I - 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. 
II - 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. 
III - Recurso especial provido. 

Decisão 

Em 2006, a 1ª Turma entendeu que os fatos geradores do IPI, conforme o artigo 46 do 
CTN, são alternativas e que a hipótese do inciso II (saída do estabelecimento do 
contribuinte) não pode ser cumulativa à hipótese do inciso I (desembaraço aduaneiro). 
 
Para o Ministro Francisco Falcão, a incidência do IPI em ambos os casos levaria à 
bitributação e feriria o princípio da isonomia e da competência tributária, onerando de 
forma ilegal o estabelecimento do importador que apenas revende o produto de 
procedência estrangeira.  

Entendimento 
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Discussão no STJ – Importação e revenda 
Entendimento pró fisco 

REsp 1.393.102, 1.385.952, 1.393.362, 1.247.788. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO 
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA 
SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA 
ESTRANGEIRA. FATO GERADOR AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, 
DO CTN, C/C ART. 4º, I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO 
RIPI/2010 (DECRETO N. 7.212/2010). (...) 2. Não há qualquer ilegalidade na incidência 
do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do 
importador, já que equiparado a industrial pelo art. 4º, I, da Lei n. 4.502/64, com a 
permissão dada pelo art. 51, II, do CTN. 3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência 
de bis in idem, dupla tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores 
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. Além disso, não onera a cadeia além do razoável, 
pois o importador na primeira operação apenas acumula a condição de contribuinte de 
fato e de direito em razão da territorialidade, já que o estabelecimento industrial 
produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte 
de direito do IPI (os limites da soberania tributária o impedem), sendo que a empresa 
importadora nacional brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço 
aduaneiro para ser utilizado como abatimento do imposto a ser pago na saída do 
produto como contribuinte de direito (não-cumulatividade), mantendo-se a tributação 
apenas sobre o valor agregado. (...) 5. Recurso especial não provido. 

Decisão 
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Discussão no STJ – Importação e revenda 
Entendimento pró fisco (continuação) 

A 2ª Turma, por sua vez, entende que não há 
ocorrência de bitributação ou de bis in idem uma 
vez que são fatos geradores e bases de cálculos 
distintas. 
 
As decisões desta turma dizem que o 
entendimento da 1ª Turma estaria superado e 
que não há que se falar em onerosidade 
excessiva, considerando que, graças à não-
cumulatividade do IPI, o importador pode 
compensar os valores devidos no desembaraço 
aduaneiro para pagar o imposto devido na saída 
do estabelecimento do importador. 

Entendimento 
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Discussão no STJ – Importação e revenda 
Uniformização do entendimento 

Tendo em vista a discrepância dos entendimentos adotados pelas turmas, a decisão da 
2ª Turma poderá sofrer Embargos de Divergência. 
 
A matéria deverá ser sujeita à apreciação da Seção do Tribunal para uniformizar o 
entendimento.  

Uniformização 
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Discussão no STF – Importação e revenda 
Entendimento pró fisco 

RE 346323 PR, 08/02/2010: Positivo Informática Ltda. interpõe recurso extraordinário, 
com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim do:“IPI - 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 46 E 51 DO CTN  MERCADORIA 
IMPORTADA – DESEMBARAÇO ADUANEIRO – ART. 46 , INC. I, DO CTN.Inexiste a 
inconstitucionalidade alegada de que os arts. 46 e 51, ambos do CTN não foram 
recepcionados pela Carta Magna de 1988, pois o CTN permanece em vigor.Na 
importação de produtos para revenda incide o disposto no art. 46, inc. I, do CTN, o qual  
estabelece que o fato gerador do imposto sobre produtos industrializados (IPI) é ‘o seu 
desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira”’ (fl. 139).Sustenta a 
recorrente que “a regra dos arts. 46, II e 51, Ido Código Tributário Nacional, que 
determinam a tributação por IPI, dos estabelecimentos que consideram ‘equiparados’ a 
industrial, não foram recepcionados pela ordem jurídica vigente, uma vez que não mais 
encontram amparo no texto constitucional, ofendendo de maneira direta os Princípios 
da Isonomia (art. 150, II da CF) e da Capacidade Contributiva (art. 145, § 1º da CF)” (fl. 
156).Contra-arrazoado (fls. 159 a 161), o recurso extraordinário (fls. 141 a 156) foi 
admitido (fl. 163). 

Decisão 
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Discussão no STF – Importação e revenda 
Entendimento pró fisco (cont.) 

Ministro DIAS TOFFOLI Relator, negou o provimento do RE por entender que 
irresignação não merece prosperar, haja vista que para acolher a pretensão da recorrente 
e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem no que se refere à licitude de 
equiparação de pessoa jurídica que revende produtos importados à empresa industrial 
para fins de análise do fato gerador da tributação do IPI, seria necessária a análise da 
legislação infraconstitucional pertinente . Desse modo, alegada violação dos dispositivos 
constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja 
reexame em recurso extraordinário. I - Inadmissível o recurso extraordinário se a 
questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula 
282 do STF. (...) No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática: ADI nº 3.932/DF, 
relator o Ministro Eros Grau, DJE de 12/3/09.Ante o exposto, nos termos do artigo 557, 
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.Publique-
se.Brasília, 8 de fevereiro de 2010.Ministro DIAS TOFFOLI Relator 

Entendimento 
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