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RESUMO 
 

 

A discussão acerca da incidência do IPI nas operações de revenda de mercadorias 

nacionalizadas por importador-comerciante não industrial, sem novo processo 

industrial, ao longo dos anos, foi objeto de divergentes posições judiciais, 

culminando decisão do STJ no EREsp n° 1.403.532/SC. A alternância de posições 

judiciais estabeleceu discriminação entre contribuintes na mesma situação jurídica e 

trouxe à luz debate sobre a coerência da decisão do STJ em relação às regras da 

OMC, especialmente o Artigo III (Princípio do Tratamento Nacional). Este trabalho se 

propõe a analisar a aplicação do Artigo III do GATT/OMC ao caso em referência, de 

modo a identificar se a decisão do STJ está em conformidade com o ordenamento 

jurídico brasileiro ou se precisa ser revista mais uma vez. O estudo se baseia na 

análise pormenorizada do EREsp n° 1.403.532/SC, partindo-se da esfera legal 

internacional (Acordo da OMC/GATT), percorrendo a evolução da legislação atinente 

ao IPI no ordenamento brasileiro e a incorporação do Artigo III do GATT/OMC, 

concluindo com a confrontação entre o caso concreto e o regramento válido e 

vigente. A conclusão busca apresentar uma alternativa para que os contribuintes 

não sejam submetidos a tratamento ilegal, seja pela quebra da isonomia tributária, 

seja pela aplicação inadequada das regras jurídicas. 

 

Palavras-chave: GATT. OMC. IPI. Revenda. Mercadorias nacionalizadas. Produto 
industrializado. Importação. Comerciante. Importador. Industrial. Tratamento 
nacional. Discriminação tributária. 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The discussion regarding the incidence of the IPI on resale of nationalized 

merchanside by a importer-merchant that is a non-industrial producer, without 

undertaking new industrial process, throughout the years, has been the object of 

divergent judicial positions, which ended with STJ’s ruling in EREsp n. 1.403.532/SC. 

The continuous changes in the judicial position has established a discrimination 

among taxpayers in the same legal situation and brought to light a debate on the 

consistency of the STJ’s decision regarding the application of WTO rules, especially 

Article III (Principle of National Treatment). This work analizes the application of 

Article III of the GATT/WTO to the case studied, in order to identify whether STJ’s 

ruling is in compliance with the Braziilian legal system or if it must be revised once 

again. The study is based on the detailed analysis of the EREsp n, 1.403.532/SC, 

starting from the international legal scenario (WTO Agreement/GATT), following the 

evolution of IPI legislation in Brazil and the internalization of Article III GATT/WTO, 

and finishing with a confrontation between the real case and the valid and 

enforceable rules. The conclusion seeks to provide an alternative so that taxpayers 

are not subjected to illegal treatment, either by the rupture of tax isonomy, or by the 

inadequate application of legal rules. 

 

Keywords: GATT. OMC. IPI. Resale. Nationalized merchandise. Industrialized good. 
Importation. Merchant. Industrial. National treatment. Tax discrimination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI) incidente sobre as 

operações de comercialização de mercadorias nacionalizadas e não submetidas à 

nova industrialização pelo importador é obrigação tributária de trato continuado, ou 

seja, incidirá a cada operação realizada pelo sujeito passivo importador-comerciante. 

É necessário verificar, assim, se a estrutura tributária que instrui esta hipótese de 

incidência (e o respectivo consequente) está de acordo com o Direito Tributário. O 

tema foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diferentes 

ocasiões de 1999 a 2015, com diferentes e contrapostas decisões da Corte 

Superior.  

Em seu mais recente julgado, de 14 de outubro de 2015, nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.403.532/SC, a Primeira Seção do STJ 

superou decisão firmada cerca de menos de um ano antes, nos Embargos de 

Divergência em Recurso Especial n. 1.411.749/PR, estabelecendo marco divisor 

entre sujeitos passivos em situações idênticas e conferindo vantagem competitiva 

àqueles que obtiveram decisão favorável à não incidência do IPI. A discriminação 

entre importadores em razão de posição judicial distinta aplicada a um e não a outro 

consiste em violação do artigo 150, II da CRB/88. Pelo fato de não ter sido analisado 

todo o arcabouço jurídico relativo ao tema, é possível que a decisão do STJ seja 

alterada novamente, principalmente face à lógica de recursos repetitivos do Novo 

CPC. 

A decisão do STJ nos Embargos de Divergência em REsp n. 

1.403.532/SC foi submetida ao rito do artigo 543-C do antigo CPC, vinculando todas 

as instâncias judiciais inferiores ao seu posicionamento. A controvérsia delimitada 

pelo STJ foi ementada como Tema 912 nos seguintes termos: “Controvérsia 

envolvendo a legitimidade (ou não) da cobrança de IPI na venda de produto 

importado ao consumidor final no mercado interno, quando já houve seu 

recolhimento pela empresa importadora (tendo em vista que o fato gerador ocorre no 

desembaraço aduaneiro)”. A tese adotada no julgamento, por maioria dos votos, 

entendeu que “os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI 
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quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, 

mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil”.1 

A fundamentação dos votos que compõem o REsp n. 1.403.532/SC 

merece análise pormenorizada, com base na legislação vigente e válida, a fim de 

que se verifique se há coerência jurídica na decisão adotada pelo STJ, com a 

mudança de posição judicial em relação ao REsp n. 1.411.749/PR, apesar da 

ausência de modificação legislativa na matéria. Dentre os argumentos jurídicos 

apresentados pelo STJ no REsp n. 1.403.532/SC, há expressa exclusão da 

aplicação do Artigo III do GATT. A interpretação conferida pelo voto condutor do 

julgado foi no sentido da não aplicação da norma convencional em matéria tributária 

interna. Esta interpretação é contrária ao texto literal da norma convencional 

internalizada. 

O Brasil é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

ingressou no Sistema Multilateral de Comércio Internacional já no período pós-

Segunda Guerra Mundial, com os Acordos de Bretton Woods, e no General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de 1947. A base do regramento 

internacional de comércio é o combate ao protecionismo, consubstanciada no 

Princípio da Não Discriminação. O Artigo III do GATT concentra os limites negativos 

de atuação de cada Estado-Membro da OMC e signatário do GATT para 

estabelecimento de sua política tributária fronteiriça e interna.  

Desde a internalização do GATT ao ordenamento jurídico brasileiro, o 

Artigo III tem sido reiteradamente aplicado pelas cortes nacionais como limitador do 

poder de tributar do Estado (limitador negativo). A posição adotada no REsp n. 

1.403.532/SC, no entanto, filia-se a corrente diversa de aplicação do dispositivo 

convencional e suscita dúvida sobre a validade e força hierárquica da norma 

internacional. A definição da abrangência da aplicação do Artigo III do GATT pode 

implicar mudança na posição adotada pelas cortes judiciais brasileiras em matéria 

tributária, especialmente no caso analisado neste trabalho. Mais além, a redação da 

legislação brasileira pode ser modificada a depender da posição em que se coloca o 

Artigo III do GATT no ordenamento jurídico nacional.  

Especificamente no que concerne à incidência do IPI nas operações de 

comercialização de mercadorias nacionalizadas, pelo importador-comerciante, sem 

                                                        
1 STJ. Tema 912. Disponível em <http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp>. 
Acesso em 13 ago. 2017. 
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a realização de nova etapa industrial entre o desembaraço aduaneiro e a operação 

de venda, a identificação da influência do regime previsto no Artigo III do GATT 

sobre a legislação nacional e sobre a decisão do STJ é necessária para que se 

possa determinar se (i) a legislação nacional está conforme os Acordos da OMC e 

não foi estruturada de forma protecionista, (ii) o Artigo III do GATT modifica a 

legislação nacional e em que medida e (iii) o STJ, ao decidir o Tema 912 (Recurso 

Repetitivo), aplicou o regime jurídico correto. O presente trabalho tem por objetivo 

geral, assim, verificar a conformidade da decisão do STJ no Tema 912 (REsp n. 

1.403.532/SC) ao Artigo III do GATT (Cláusula de Tratamento Nacional), ou seja, 

determinar se este foi aplicado pelo STJ no caso em apreço. Os objetivos 

específicos se amoldam ao objetivo geral delineado acima, ou seja, verificar se (i) a 

legislação nacional está em harmonia com o Artigo III do GATT/OMC; (ii) a 

legislação nacional pode derrogar disposição do GATT/OMC (art. III); (iii) o STJ não 

aplicou a legislação nacional. Nesta linha, pretende-se verificar se a posição do STJ 

no referido recurso repetitivo consiste em interpretação protecionista em desfavor de 

mercadorias nacionalizadas e se esta conduta violaria o Sistema Multilateral de 

Comércio Internacional vigente. Os objetivos apresentados derivam da hipótese do 

presente trabalho: verificar a ocorrência de ofensa ao Artigo III do GATT. 

O resultado esperado é delimitação e identificação da adequada 

aplicação do direito material vigente ao caso, de modo a verificar se a posição 

adotada pelo STJ está em consonância com a legislação ou se deve ser revisitada. 

Em segundo nível, porém não menos relevante, espera identificar um critério 

objetivo quanto à posição hierárquica do Artigo III do GATT no ordenamento jurídico 

nacional que possa ser adotado na interpretação e aplicação da legislação em casos 

em que houver possível antinomia em decorrência da origem dos dispositivos legais 

em matéria tributária. Por fim, em se verificando, ao final do trabalho, que a posição 

adotada pelo STJ está de acordo com a legislação pertinente, espera-se identificar e 

propor alternativa legislativa que permita eliminar a desigualdade de tratamento 

tributário no caso. Do contrário, em se verificando que a posição adotada para o 

Tema 912 está em desconformidade com a legislação nacional, o resultado da 

pesquisa fornecerá elementos jurídicos para buscar a reversão da posição judicial 

atual.  

Ao longo do trabalho, pretende-se responder a questões específicas, que 

conduzem à hipótese apresentada. 
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No que se refere aos dispositivos normativos analisados, as questões que 

se pretende enfrentar com o tema proposto são: 

 

a. O Artigo III do GATT pode ser derrogado por norma 

interna? 

b. Pode o Poder Legislativo da União alterar dispositivo 

normativo oriundo de acordo internacional firmado e internalizado pelo 

Estado brasileiro? 

c. A situação objeto do Tema 912 (operação de 

comercialização de mercadorias nacionalizadas, pelo importador-

comerciante, sem a realização de nova etapa industrial entre o 

desembaraço aduaneiro e a operação de revenda) preenche todos os 

aspectos do tipo tributário pertinente ao IPI? 

d. O racional jurídico aplicado pelo STJ no REsp n. 

1.403.532/SC está de acordo com o Artigo III do GATT? 

e. A posição adotada pelo STJ tem caráter protecionista da 

indústria nacional? 

f. Qual é a interpretação adequada do conjunto normativo 

do Direito relativamente ao Tema 912? 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa, premissas 

foram adotadas com intuito de delimitar adequadamente o escopo. Portanto, neste 

estudo, não serão objeto de análise (i) a estrutura funcional e institucional da OMC, 

por se tratar de questão externa à analise do caso proposto, restrita ao bojo 

internacional e que não influencia a aplicação do tratado internacional; (ii) a 

tributação aduaneira (imposto de importação), pois o estudo tem por foco a 

tributação na fase interna, uma vez já nacionalizados os bens, ou seja, superada a 

fase de despacho aduaneiro; (iii) a tributação adjancente à tributação aduaneira (IPI-

Importação, PIS-Importação, COFINS- Importação, ICMS-Importação e outros que 

incidam em decorrência do ingresso do bem na ordem econômica nacional), por se 

tratar de tributação incidente em fase anterior à fase analisada no caso proposto e 

que não mantêm relação com o IPI incidente na saída de mercadorias do 

estabelecimento comerciante; (iv) mecanismos de defesa comercial, pois a 

tributação interna, objeto do trabalho, não é instrumento de proteção autorizado pela 
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legislação e não se amolda aos requisitos de defesa comercial como previstos pela 

OMC; (v) negócios jurídicos distintos da compra e venda, pois esses não têm 

relação com o Recurso Repetitivo que analisado. O aspecto processual do caso será 

abordado com viés estreito, ou seja, com objetivo de apresentar alternativa para 

correção de violação de norma vigente, em se concluindo pela ocorrência de ofensa 

ao Artigo III do GATT. O viés condutor do presente trabalho se funda 

essencialmente na análise de direito material. O aspecto processual que se propõe 

apresentar é descritivo, como suporte para viabilizar o questionamento da ofensa em 

sede judicial. 

O foco de pesquisa é a verificação da conformidade da decisão do STJ no 

REsp n. 1.403.532/SC ao Artigo III do GATT. A verificação da hipótese e dos 

objetivos propostos é realizada a partir da análise comparativa da legislação vigente 

e confrontação desta ao caso concreto e ao posicionamento expresso no Recurso 

Repetitivo do STJ. O estudo é apresentado em 04 (quatro) capítulos, cuja ordem foi 

concebida de modo a permitir o afunilamento da análise desde o contexto 

internacional até a caso concreto (REsp 1.403.532/SC). No Capítulo 1, inicia-se 

breve incursão na formatação originária do Sistema Multilateral de Comércio 

Internacional, culminando na análise detalhada do Princípio da Não Discriminação, 

especialmente na forma do Artigo III do GATT (Cláusula de Tratamento Nacional). A 

análise perpassa o GATT, Acordo Constitutivo da OMC, as decisões do Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC e de seu antecessor (painéis do GATT), como 

fontes jurídicas para delimitação da interpretação do Artigo III do Anexo 1-A (GATT).  

Transpondo a fronteira internacional para ingressar no ordenamento 

jurídico brasileiro, o Capítulo 2 estuda a legislação brasileira relativa ao IPI. Aborda-

se  a constituição histórica do IPI, no nascedouro do Imposto sobre Consumo, de 

modo a identificar os bens tutelados pelo Direito para este tributo e sua evolução no 

ordenamento jurídico brasileiro. A incursão histórica culmina na análise dos diplomas 

legais que disciplinam o IPI: Lei n. 4.502/1964 e seus regulamentos, CTN, 

CRB/1988. As normas são analisadas a partir do regime jurídico do Artigo III do 

GATT e posição hierárquica que este ocupa no sistema jurídico nacional. Delimitam-

se, então, os aspectos constitutivos da hipótese de incidência e de seu consequente 

do IPI, em conformidade com o Artigo III do GATT: material, temporal, espacial e 

pessoal. O Capítulo 3 aprofunda, em continuidade da análise legal doméstica, a 

questão da supralegalidade da norma convencional face à norma produzida pelo 
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Estado brasileiro internamente. O tema é abordado a partir da análise do texto 

constitucional, do art. 98 do CTN e das posições adotadas pelas Cortes Superiores 

sobre a aplicação do Artigo III do GATT. No mesmo capítulo, aborda-se a 

interpretação judicial da delimitação da hipótese de incidência e do consequente do 

IPI. O Capítulo 4, por fim, apresenta o REsp n. 1.403.532/SC de forma detalhada, 

especificando os argumentos que compõem a tese majoritária adotada pelo STJ e 

aqueles que restaram vencidos no debate da corte. Analisa-se, neste capítulo, a 

conformidade dos argumentos aduzidos no recurso repetitivo com o arcabouço 

jurídico vigente e válido no ordenamento brasileiro, com base na construção 

histórico-jurídica apresentada nos capítulos antecedentes, propondo-se alternativa 

de viés prático para a mitigação da discriminação identificada. 
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2 CAPÍTULO 1 – OMC E O PRINCÍPIO DO TRATAMENTO NACIONAL 
 

 
The WTO Agreement is a treaty -- the international equivalent of a contract. 
It is self-evident that in an exercise of their sovereignty, and in pursuit of their 
own respective national interests, the Members of the WTO have made a 
bargain. In exchange for the benefits they expect to derive as Members of 
the WTO, they have agreed to exercise their sovereignty according to the 
commitments they have made in the WTO Agreement.2 
 
Our interpretation of Article III is faithful to the "customary rules of 
interpretation of public international law". WTO rules are reliable, 
comprehensible and enforceable. WTO rules are not so rigid or so inflexible 
as not to leave room for reasoned judgements in confronting the endless 
and ever-changing ebb and flow of real facts in real cases in the real world. 
They will serve the multilateral trading system best if they are interpreted 
with that in mind. In that way, we will achieve the "security and predictability" 
sought for the multilateral trading system by the Members of the WTO 
through the establishment of the dispute settlement system.3  
 

 

 

2.1 Organização Mundial do Comércio: constituição, objetivos e princípios 
 

 

A OMC foi criada em janeiro de 1995, após oito rodadas de negociação 

(entre 1947 e 1994), preenchendo o vazio institucional deixado pela falha tentativa 

de constituição da Organização do Comércio Internacional (ITO, sigla em inglês), 

idealizada na Conferência de Bretton Woods em 1944. Suas origens estão no 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de 1947, cujo objetivo era a 

redução recíproca das tarifas sobre bens comercializados entre Estados. O GATT 

era apenas um acordo entre os Estados e não correspondia a uma instituição 

internacional dotada de personalidade jurídica e de estrutura organizacional que lhe 

permitisse adotar posturas em relação a seus membros – como o faz a OMC. Não 

obstante, o GATT foi firmado entre as partes e passou a reger o comércio 

internacional de bens a partir de normas gerais e de princípios, como o Princípio da 

Não Discriminação. 

                                                        
2  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R.pdf>. Acesso em 28 ago. 2016. p. 13-4. 
3 Ibid., p. 31. 
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A internalização do GATT, por alguns dos Estados, fora da estrutura da 

ITO poderia ser um obstáculo à aplicação do acordo. Com intuito de facilitar o 

procedimento legislativo doméstico, os Estados-Contratantes firmaram o Protocolo 

de Aplicação Provisória do GATT (PPA, sigla em inglês), o que permitiu que o 

instrumento passasse a viger a partir de 1 de janeiro de 1948. A aplicação do GATT 

por meio do PPA perdurou até a constituição da OMC. Em razão da formatação 

jurídica do PPA, a parte II do GATT, na qual se encontra o Artigo III objeto deste 

estudo, não foi automaticamente adotada e aplicada pelos Estados-Contratantes, 

pois implicava (como ainda implica) modificações nas legislações domésticas para 

adequação, inclusive sob o aspecto tributário.4 

Com o aumento da complexidade das relações comerciais internacionais 

após a Segunda Guerra Mundial, os Estados-Contratantes, gradualmente, passaram 

a adotar o GATT não somente como um acordo firmado, mas como um foro de fato 

para dirimir conflitos relativos ao comércio internacional. O GATT passa, então, a ser 

tratado como uma organização internacional de fato.5 As rodadas de negociações 

havidas entre os Estados-Contratantes permitiram a negociação de redução de 

tarifas comerciais e abordagem de outros temas, como as barreiras não tarifárias, 

que eram de mais difícil flexibilização entre as partes. Mesmo assim, a complexidade 

internacional, com a modificação do cenário internacional (novo paradigma da 

Guerra Fria na década de 1980, surgimento de blocos econômicos e 

aprofundamento dos processos de integração regional, aumento das tensões 

comerciais entre países, por exemplo), demandava uma estrutura internacional mais 

clara e vinculante aos Estados-Contratantes, o que ultrapassava as possibilidades 

oferecidas pelo GATT. A Rodada do Uruguai sela, em 1995, o surgimento da uma 

                                                        
4 “As from 1 January 1948, the GATT 1947 was thus applied through the PPA. The other fifteen of the 
original twenty-three Contracting Parties also soon agreed to the provisional application of the GATT 
1947 through the PPA. Pursuant to the PPA, Part I (containing the MFN obligation and the tariff 
concessions) and Part III (containing procedural provisions) would apply in full, while Part II 
(containing most of the substantive provisions, the application of which could require the modification 
of national legislation and thus the involvement of the legislature) only applied to the extent that it was 
not inconsistent with existing legislation. According to the PPA, a GATT Contracting Party was entitled 
to retain any provision of its legislation which was inconsistent with a GATT Part II obligation.13 The 
PPA thus provided for an ‘existing legislation exception’, also referred to as ‘grandfather rights’. This 
was quite convenient and explains why the GATT 1947 itself was never adopted by the Contracting 
Parties. Until 1995, the provisions of the GATT 1947 were applied through the PPA of 30 October 
1947”. VAN DEN BOSSCHE, Peter; ZDOUC, Werner. The law and policy of the World Trade 
Organization. 2.ed. New York: Cambrigde University Press, 2005. p.80. 
5 Ibid., p.81. 
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proposta de regulação internacional do comércio mais complexa, organizada e 

obrigatória a todos os aderentes. 

A OMC nasce uma organização internacional de direito, com 

personalidade jurídica e que se relaciona somente com sujeitos de Direito 

Internacional Público, ou seja, Estados e outras organizações internacionais. O 

preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC destaca tanto os objetivos que levaram à 

sua constituição como o desejo dos Estados-Membros em reduzir as barreiras ao 

comércio internacional: 

 
Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour 
should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full 
employment and a large and steadily growing volume of real income and 
effective demand, and expanding the production of and trade in goods and 
services, while allowing for the optimal use of the world's resources in 
accordance with the objective of sustainable development, seeking both to 
protect and preserve the environment and to enhance the means for doing 
so in a manner consistent with their respective needs and concerns at 
different levels of economic development,  
Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure 
that developing countries, and especially the least developed among them, 
secure a share in the growth in international trade commensurate with the 
needs of their economic development,  
Being desirous of contributing to these objectives by entering into 
reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the 
substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the 
elimination of discriminatory treatment in international trade relations,  
Resolved, therefore, to develop an integrated, more viable and durable 
multilateral trading system encompassing the General Agreement on Tariffs 
and Trade, the results of past trade liberalization efforts, and all of the results 
of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,  
Determined to preserve the basic principles and to further the 
objectives underlying this multilateral trading system, [...].6 (grifo nosso) 

 

O objetivo supra-organizacional de redução das barreiras ao comércio 

internacional e eliminação do tratamento discriminatório nas relações entre os 

Estados-Membros é um elemento relevante e veio condutor da interpretação dos 

acordos que formam o Sistema Multilateral do Comércio Internacional. O Preâmbulo 

do Acordo Constitutivo, portanto, deve instruir a interpretação conferida ao Artigo III 

do GATT, cujo tema central é a não discriminação em razão da origem dos bens. 

Neste sentido, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em seu artigo 

31, auxilia a compreender os elementos que devem guiar a hermenêutica dos 

tratados internacionais: 

                                                        
6  Organização Mundial do Comércio. Acordo Constitutivo. Disponível em 
<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf>. Acesso em 24 nov. 2016. 
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SECTION 3. INTERPRETATION OF TREATIES 
Article 31  
General rule of interpretation 
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the 
ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context 
and in the light of its object and purpose. 
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall 
comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: 
(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the 
parties in connexion with the conclusion of the treaty;  
(b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with 
the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an 
instrument related to the treaty. 
3. There shall be taken into account, together with the context: 
(a) any subsequent agreement between the parties regarding the 
interpretation of the treaty or the application of its provisions;  
(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes 
the agreement of the parties regarding its interpretation; (c) any relevant 
rules of international law applicable in the relations between the parties. 
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the 
parties so intended.7 (grifo nosso) 

 

Esta perspectiva foi adotada pelo órgão de apelação (AB) da OMC no 

julgamento de casos submetidos ao Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), 

como no caso United States - Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp 

Products (WT/DS58/AB/R, parágrafo 153)8/9. 

Retomando-se o Preâmbulo do Acordo Constitutivo, verifica-se que os 

Estados-Membros adotaram como instrumentos para consecução dos objetivos da 

                                                        
7 Organização das Nações Unidas. Vienna Convention on the law of treaties. Disponível em 
<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>. 
Acesso em 24 nov. 2016. Convenção internalizada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 
496/2009 e Decreto n. 7.030/2009. 
8 “153. We note once more that this language demonstrates a recognition by WTO negotiators that  
optimal use of the world's resources should be made in accordance with the objective of sustainable  
development. As this preambular language reflects the intentions of negotiators of the WTO 
Agreement, we believe it must add colour, texture and shading to our interpretation of the agreements 
annexed to the WTO Agreement, in this case, the GATT 1994. We have already observed that Article 
XX(g) of the GATT 1994 is appropriately read with the perspective embodied in the above preamble”.  
Organização Mundial do Comércio. WT/DS58/AB/R (United States - import prohibition of certain 
shrimp and shrimp products). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/58abr.pdf>. Acesso em 20 de abr. 2017. 
9 “[...] in United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline,15 we stressed the 
need to achieve such clarification by reference to the fundamental rule of treaty interpretation set out 
in Article 31(1) of the Vienna Convention. We stressed there that this general rule of interpretation 
"has attained the status of a rule of customary or general international law".16 There can be no doubt 
that Article 32 of the Vienna Convention, dealing with the role of supplementary means of 
interpretation, has also attained the same status. […]An interpreter is not free to adopt a reading that 
would result in reducing whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or inutility […]". 
Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p.9 e 11. 
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OMC aqueles que reduzam as barreiras comerciais e eliminem a discriminação. 

Estes instrumentos são estruturados de diferentes formas nos acordos que 

compõem o arcabouço legislativo da OMC, mas se relacionam com o GATT-1947 e 

documentos a este incorporados, conforme escopo definido no Artigo II do Acordo 

Constitutivo: 

 
Article II  
Scope of the WTO  
1. The WTO shall provide the common institutional framework for the 
conduct of trade relations among its Members in matters related to the 
agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this 
Agreement.  
2. The agreements and associated legal instruments included in 
Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade 
Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all 
Members.  
3. The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 
(hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of 
this Agreement for those Members that have accepted them, and are 
binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create 
either obligations or rights for Members that have not accepted them.  
4. The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 as specified in 
Annex 1A (hereinafter referred to as "GATT 1994") is legally distinct 
from the General Agreement on Tariffs and Trade, dated 30 October 
1947, annexed to the Final Act Adopted at the Conclusion of the 
Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations 
Conference on Trade and Employment, as subsequently rectified, 
amended or modified (hereinafter referred to as "GATT 1947").10 (grifo 
nosso) 

 

Dois pontos se destacam no citado Artigo II e que são relevantes para o 

presente trabalho: 

 

(i) O GATT-1947 é instrumento distinto do GATT-1994, que compõe 

o Anexo 1A. O GATT-1994 é composto pelo GATT-1947 

(inclusive suas emendas, alterações ou retificações) e as 

provisões que vigeram nos termos do GATT-1947 até a data de 

início da vigência do Acordo Constitutivo da OMC (o que inclui o 

Artigo III); 

(ii) Os acordos e documentos legais que compõem os Anexos 1, 2 e 

3 do Acordo Constitutivo da OMC são obrigatórios e vinculam os 

Estados-Membros. Isto significa que os Estados-Membros devem 

                                                        
10  Organização Mundial do Comércio. Acordo Constitutivo. Disponível em 
<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf>. Acesso em 24 nov. 2016. 
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adaptar sua legislação doméstica para que esta reflita as 

obrigações e os direitos acordados sob o regime jurídico da OMC. 

Não é permitido aos Estados-Membros fazer reservas unilaterais 

em relação a disposições constantes dos mencionados Anexos11. 

O GATT-1994 é o Anexo 1A e está protegido de modificações 

unilaterais dos Estados-Membros. 

 

Assim, sob a égide da OMC, os Estados-Membros adotaram acordos 

multilaterais com foco no comércio internacional de bens e serviços, vinculando-se 

às obrigações assumidas e obrigando-se a adaptar seus ordenamentos jurídicos aos 

limites e parâmetros indicados nos referidos acordos. 

Nos pontos subsequentes, apresenta-se uma abordagem do Princípio da 

Não Discriminação (Princípio do TN), no espírito do preâmbulo do Acordo Geral. 

 

 

2.2 Princípio da não discriminação no espectro GATT/OMC: NMF e TN 
 

 

2.2.1 GATT12 e o princípio da não discriminação 

 

 

O GATT é um instrumento de integração negativa, ou seja, o acordo não 

dispõe exaustivamente quais seriam os comportamentos ou instrumentos proibidos 

aos Membros signatários. O GATT trata de forma distinta as medidas internas e as 

medidas de fronteira. Enquanto ele detalha expressamente estas, aquelas são 

objeto de deliberação e decisão interna de cada Membro.   

                                                        
11 Acordo Constitutivo da OMC, Artigo XVI:4 e 5: 
“4. Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures 
with its obligations as provided in the annexed Agreements.  
5. No reservations may be made in respect of any provision of this Agreement. Reservations in 
respect of any of the provisions of the Multilateral Trade Agreements may only be made to the extent 
provided for in those Agreements. Reservations in respect of a provision of a Plurilateral Trade 
Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement”. 
Organização Mundial do Comércio. Acordo Constitutivo. Disponível em 
<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf>. Acesso em 24 nov. 2016. 
12 Utilizar-se-á a denominação GATT como referência ao GATT-1947 e ao GATT-1994. 
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O Princípio da Não Discriminação, corolário do Sistema Multilateral de 

Comércio Internacional, foi inserido no GATT como um elemento nuclear, coercitivo 

e homogeneizante. Ele é nuclear dado que o Sistema Multilateral de Comércio 

Internacional gravita ao seu redor, sofrendo sua influência constante. É um princípio 

coercitivo pois compele os Estados-Membros a se adaptarem e a adotarem seus 

limites e preceitos (aspecto jurídico). Por fim, é homogeneizante porque, uma vez 

internalizado e aplicado pelas partes, ele tende a equalizar as relações – o que não 

significa, em todas as situações, eliminar as diferenças (aspecto econômico). 

Este princípio tem conteúdo axiológico idêntico ao princípio da isonomia 

comumente aplicado no Direito Ocidental Moderno, dentre eles o brasileiro, e 

informa distintas interpretações, inclusive no Direito Tributário. O ordenamento 

jurídico brasileiro declara, já na Constituição da República, a igualdade como um dos 

pilares da sociedade, ampliando esta proteção em diplomas como o Código 

Tributário Nacional. 

Segundo Washington Juarez de Brito Filho, o Princípio da Não 

Discriminação tem sua eficácia condicionada a um outro princípio, denominado pela 

doutrina “Princípio da Proteção Aduaneira Exclusiva”, segundo o qual o “[...] o único 

instrumento de caráter protecionista que resta ao poder soberano dos Estados-

contratantes do GATT é o de impor direitos aduaneiros”13, observados dois pontos: a 

transparência e a previsibilidade14.  

Não obstante a existência de um elemento condicionador da eficácia do 

Princípio da Não Discriminação, sua força vinculante molda o limite do protecionismo 

tolerável no Sistema Multilateral de Comércio Internacional. Isto significa dizer que, 

mesmo havendo a liberdade do Estado-Membro de impor tributos aduaneiros e 

requisitos de ordem administrativa, esses não devem observar critérios pré-fixados e 

ajustes prévios, com objetivo de reduzir as barreiras do comércio internacional de 

modo geral. Assim, a imposição de tributos aduaneiros é possível, observado o 

                                                        
13 BRITO FILHO, Washington Juarez de. O princípio da não-discriminação tributária no comércio 
internacional de bens (Tese). Doutorado em Direito. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
p.102. 
14 Washington Juarez de Brito Filho aborda as duas características: transparência e previsibilidade. A 
transparência está relacionada com a possibilidade de se identificar objetivamente a incidência 
tributária sobre determinado bem, permitindo-se a verificação do correspondente ônus econômico. A 
previsibilidade se faz presente na medida em que é possível que os demais Estados-contratantes 
conheçam o gravame imposto ao bem e seu limite, com base na premissa de que a tendência do 
sistema internacional de comercio é a da liberalização, com redução das barreiras comerciais 
gradualmente. (BRITO FILHO, 2011. p.102-3). 
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limite negociado entre as partes (ex.: alíquota máxima de imposto de importação 

para determinado bem – Artigos I e II do GATT). 

No GATT, o Princípio da Não Discriminação se divide em duas vertentes 

principais: Artigo I (Princípio da Nação Mais Favorecida) e Artigo III (Princípio do 

Tratamento Nacional). Conforme leciona Peter Van den Bossche, o Princípio da 

Nação Mais Favorecida proíbe que um país promova a discriminação entre países, 

ao passo que o Princípio do Tratamento Nacional proíbe que um país promova 

discriminação contra outros países.15 Este diferenciação também é referenciada na 

doutrina como, respectivamente, dimensão externa e dimensão interna do Princípio 

da Não Discriminação.16 

 

 

2.2.1 Princípio da Nação Mais Favorecida (NMF) 

 

 

O Princípio da NMF 17  se preocupa em dispor sobre o tratamento 

declinado a bens de terceiros Estados-originários, ou denominados não-nacionais, e 

o tratamento que o Estado que os recebe lhes confere, proibindo que sejam 

atribuídas condições diferentes entre si, exceto nos casos especificamente indicados 

no próprio texto.  

A Cláusula da NMF, como também é denominada, é o pilar inicial sobre o 

qual se erigiu o Sistema Multilateral de Comércio Internacional no seu aspecto 

                                                        
15 “[...] the MFN treatment obligation prohibits a country from discriminating between countries; the 
national treatment obligation prohibits a country from discriminating against other countries. […] 
Discrimination between, as well as against, other countries was an important characteristic of the 
protectionist trade policies pursued by many countries during the economic crisis of the 1930s. 
Historians now regard these discriminatory policies as an important contributing cause of the 
economic and political crises that resulted in the Second World War. Discrimination in trade matters 
breeds resentment among the countries, manufacturers, traders and workers discriminated against. 
Such resentment poisons international relations and may lead to economic and political confrontation 
and conflict. In addition, discrimination makes scant economic sense, generally speaking, since it 
distorts the market in favour of products and services that are more expensive and/ or of a lesser 
quality. Eventually, it is the citizens of the discriminating country that end up ‘paying the bill’ for the 
discriminatory trade policies pursued.” VAN DEN BOSSCHE, Peter Van den; ZDOUC, Werner. The 
law and policy of the World Trade Organization. 2.ed. New York: Cambrigde University Press, 
2005. p.308. 
16 MICHELS, Gilson Wessler. O papel da organização mundial do comércio no processo de 
aproximação das ordens tributárias nacionais (Tese). Doutorado em Direito. Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. p. 117 e seguintes. 
17 O Princípio da NMF não é objeto de aprofundamento do presente trabalho, motivo pelo qual deixa-
se de aprofundar o ponto. 
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externo e se baseia em duas ordens de obrigações. De um lado, há a obrigação aos 

Estados-Membros da OMC em conceder tratamento isonômico aos demais e, por 

outro, há a proibição de adoção de comportamento discriminatório.18 O tratamento 

concedido pode se referir a tributos aduaneiros, tributos internos, regulamentação 

não tributária (interna e aduaneira). Este princípio deve ser aplicado de modo 

incondicional pelos Estados-Membros, mas não lhes tolhe a liberdade de decidir o 

quantum tarifário aplicado ou mesmo o tipo de regulamentação aplicada a 

determinado bem. 

O principal objetivo desta cláusula é garantir a igualdade na oportunidade 

de acesso a mercados, tanto na importação como na exportação de bens e serviços. 

A discriminação combatida é tanto aquela de jure como a de facto. 

É por meio do Princípio da NMF que os acordos da OMC se viabilizam, 

pois, ele funciona como um gatilho que impede que os Estados-Membros concedam 

benefícios direcionados sem que sejam estendidos aos demais participantes da 

cena comercial internacional. Portanto, o Princípio permite que se desenvolva 

concorrência livre e justa entre as partes, reforça a noção de igualdade entre os 

Estados (intrinsecamente relacionada à própria noção de soberania), incentiva a 

adoção de posturas neutras no comércio internacional (principalmente em relação à 

origem de bens/serviços) e desestimula decisões discriminatórias e retaliatórias 

desvinculadas de motivação jurídica entre os Estados-Membros. 

O princípio resulta ainda na redução do custo de manutenção do Sistema 

Multilateral de Comércio Internacional, pois, ao se demandar a homogeneização do 

tratamento entre os Estados, ele funciona como um elemento unificador do sistema 

(elemento liberalizante de comércio internacional). 

O Artigo I:1 do GATT apresenta o Princípio da NMF (grifo nosso): 

 
Article I 
General Most-Favoured-Nation Treatment 
1. With respect to customs duties and charges of any kind imposed on 
or in connection with importation or exportation or imposed on the 
international transfer of payments for imports or exports, and with respect to 
the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules 
and formalities in connection with importation and exportation, and with 
respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III,* 
any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting 
party to any product originating in or destined for any other country shall be 

                                                        
18 MICHELS, op. cit., p.118. 
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accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or 
destined for the territories of all other contracting parties. 

 

O texto utiliza terminologia ampla de modo a abranger não somente os 

tributos e regulamentos na fase aduaneira (de internalização do bem estrangeiro no 

Estado importador), mas também inclui os tributos e regulamentos impostos na 

esfera doméstica, quando já superada a distinção por origem. A menção aos 

parágrafos 2o e 4o do Artigo III no citado Artigo I demonstram a relação direta entre o 

Princípio da NMF e o Princípio do Tratamento Nacional como partes do Princípio da 

Não Discriminação.  

A verificação da violação do Princípio da NMF é realizada por meio de um 

teste de três níveis, em que se analisa: 

 

(i) Se a medida aplicada pelo Estado-Membro concede alguma vantagem a 
um bem de outro Estado nos termos previstos no Artigo I:1. As 

vantagens a que se refere este artigo são de variada ordem: “[...] customs 

duties, other charges on imports and exports and other customs matters; 

internal taxes; and internal regulation affecting the sale, distribution and use of 

products”.  

 

Neste sentido, o AB decidiu no caso Canada – Autos (WT/DS139/AB/R): 

 
“79. We note next that Article I:1 requires that "any advantage, favour, 
privilege or immunity granted by any Member to any product originating in or 
destined for any other country shall be accorded immediately and 
unconditionally to the like product originating in or destined for the territories 
of all other Members." (emphasis added) The words of Article I:1 refer not to 
some advantages granted "with respect to" the subjects that fall within the 
defined scope of the Article, but to "any advantage"; not to some products, 
but to "any product"; and not to like products from some other Members, but 
to like products originating in or destined for "all other" Members.”19 
 

(ii) Se os bens analisados são “similares”20; 

(iii) Se a vantagem concedida a um bem é concedida igualmente a bens 
similares. 
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Trata-se de um princípio incondicional, de aplicação automática e 

ilimitada, nas palavras de Washington Juarez de Brito Filho21. 

Portanto, ao se analisar o Artigo III:2, deve-se ter presente o Princípio 

Geral da NMF seja como guia interpretativo seja como limitador do sentido que se 

lhe deve conferir. 

 

 

2.2.2 Princípio do Tratamento Nacional (TN) 

 

 

O Princípio do TN corresponde à dimensão interna do Princípio da Não 

Discriminação e complementa a Cláusula da NMF ao evitar que as vantagens desta 

sejam anuladas. Ele impõe limites aos Estados-Membros no plano doméstico ou 

interno, ou seja, proíbe que seja atribuído tratamento diferenciado entre um bem 

nacional e um bem estrangeiro na legislação interna do respectivo Estado. O TN se 

refere não somente às imposições no âmbito da internalização de determinados 

bens (zona primária), mas também às condições e imposições após a internalização 

dos bens, ou seja, a tributação interna, as exigências de ordem técnica (ex.: normas 

fitossanitárias, controle de uso e circulação etc.) etc. O princípio, na prática, adotada 

contornos de barreira à proteção da produção nacional injustificada e como um fim 

em si mesmo. 

Henry Horn et al sinalizam a importância de se compreender que não é 

toda forma de proteção que é combatida no GATT, mas apenas algumas formas, 

denominadas “indesejáveis”, são vetadas da sistemática de comércio 

internacional.22 

A ausência do Princípio de TN permitiria aos Estados-Membros impor 

tributos e outras medidas internas que privilegiassem interesses domésticos em 

prejuízo do comércio multilateral, circunvencionando as regras negociadas no foro 

                                                        
 
22 “[…] the general objective of the regulation of domestic instruments in the GATT is to limit the use of 
domestics instruments for protectionism, while at the same time allowing legitimate use of such 
instruments, even if this causes adverse consequences for trading partners by shielding import-
competing products from foreign competition”. (GROSSMAN, Gene M.; HORN, Henrik; MAVROIDIS, 
Petros C. Legal and Economic Principles of World Trade Law: National Treatment. Disponível em 
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2094286>. Acesso em 18 abr. 2016. p.104.) 
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internacional. Segundo Henry Horn, o TN deve ser percebido como a primeira linha 

de defesa contra o comportamento protecionista dos países.23 

O Princípio do TN foi dimensionado para combater tentativas de burla dos 

regramentos do Sistema Multilateral de Comércio Internacional, abrangendo todos 

os instrumentos domésticos, sejam de natureza tributária ou não. Ele desempenha 

papel de proteção em relação às negociações realizadas entre os membros e evita 

que se tornem ajustes de comércio vazios. Além disto, diferentemente da proteção 

conferida pelo Princípio da NMF a bens similares (like products), o TN engloba os 

bens diretamente concorrentes ou substituíveis (DCS). Esta abrangência mais ampla 

se relaciona, justamente, com o objetivo de evitar a distorção de conceitos e o 

alcance das normas, especialmente caso não haja produção nacional de um 

determinado bem. O TN deve ser aplicado a todos os bens comercializados no 

Estado de destino (ou importador). 

O Princípio do TN, consubstanciado essencialmente no Artigo III do 

GATT, impõe aos Estados-Membros o dever de tratar de modo isonômico os bens 

similares de origem estrangeira e aqueles de origem nacional. Isto significa que as 

obrigações e os direitos que são conferidos a estes devem necessariamente ser 

aplicados àqueles. O protecionismo deve ser a exceção e deve ser aplicado 

observando-se critérios objetivos. 

 

 

2.3 Artigo III do GATT: Escopo, Objetivo e Aplicação 
 

 

Como exposto anteriormente, o Artigo III do GATT cristaliza, desde seu 

título, o Princípio do TN, com enfoque certo: tributação interna e regulamentação 

interna. O título do artigo enuncia o escopo pretendido para a norma: 

 
Article III* 
National Treatment on Internal Taxation and Regulation 
1. The contracting parties recognize that internal taxes and other 
internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the 
internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of 
products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, 
processing or use of products in specified amounts or proportions, should 

                                                        
23  HORN, Henrik. National Treatment in the GATT. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/30034373>. Acesso em 20 jun. 2016. p.394. 
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not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to 
domestic production.* 
2. The products of the territory of any contracting party imported into the 
territory of any other contracting party shall not be subject, directly or 
indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of 
those applied, directly or indirectly, to like domestic products.  Moreover, no 
contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal 
charges to imported or domestic products in a manner contrary to the 
principles set forth in paragraph 1.* […]24/25 

 

Segundo Henry Horn et al, o objetivo do Artigo III é prevenir a 

circunvenção de medidas de liberalização de comércio pelos Estados-Membros: 

 
In our view, [...] the agreed general purpose of the Art. III GATT is to prevent 
WTO Members form circumventing their tariff concessions through 
opportunistic use of domestic instruments. The main purpose of these tariff 
reductions is in turn to prevent negative international externalities from 
unilateral policies.26 

 

Sob esta perspectiva, o Princípio do TN é um instrumento indutor da 

liberalização do comércio internacional, que se opõe à tendência (natural) dos 

Estados de priorizar sua economia doméstica e respectiva indústria nacional em 

detrimento da coletividade e de (possíveis) resultados de melhor distribuição de 

riqueza entre Estados num futuro de opaca visualização na, por definição, anárquica 

sociedade internacional. 

O Artigo III prevê, a partir da abordagem integrativa negativa do GATT 

normas de conduta cujos destinatários únicos são os Estados-Membros.27 Ainda, 

neste sentido, ele tenta equalizar a concorrência dentro de um determinado mercado 

e não entre mercados de diferentes Estados-Membros.28 

Peter van den Bossche, por sua vez, fundamenta a postura não 

protecionista do Artigo III do GATT em casos julgados desde antes da constituição 

                                                        
24 O objeto de estudo do presente trabalho se limita à aplicação dos parágrafos 1 e 2 do Artigo III do 
GATT, de modo que os demais parágrafos não serão abordados, especialmente por não terem 
relação com aspectos tributários. 
25 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. GATT 1947. Disponível em 
<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1885-omc-acordos-
da-omc>. Acesso em 14 abr. 2017. 
26 GROSSMAN, Gene M.; HORN, Henrik; MAVROIDIS, Petros C. Legal and Economic Principles 
of World Trade Law: National Treatment. Disponível em <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2094286>. 
Acesso em 18 abr. 2016. p.137. 
27 BRITO FILHO, 2011. p. 108. 
28 “[...] What matters is that, at the stage when they [Members] regulate, they do not discriminate 
against imported products. The GATT is the a negative integration scheme. Put differently, Art. III 
GATT seeks to equate conditions of competition within and not across markets.” (GROSSMAN, Gene 
M.; HORN, Henrik; MAVROIDIS, Petros C., op. cit., p. 41). 
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da OMC, ressaltando que o objetivo da norma é evitar o protecionismo, demandando 

dos Estados condições isonômicas de competição e protegendo expectativas de 

concorrência equivalente entre as partes.29 Em 1958, no caso Italy – Agricultural 

Machinery, o painel julgador se manifestou no sentido de que a intenção dos 

redatores do acordo era de conferir aos bens importados tratamento igual àquele 

conferido aos bens nacionais, uma vez tendo sido realizada a internalização 

daqueles, de modo a evitar a proteção indireta destes. Com destaque, no caso 

Japan – Taxes on Alcoholic Beverages II, o AB afirmou, sobre a obrigação de TN do 

Artigo III: 

 
The broad and fundamental purpose of Article III is to avoid protectionism in 
the application of internal tax and regulatory measures. More specifically, the 
purpose of Article III "is to ensure that internal measures ‘not be applied to 
imported or domestic products so as to afford protection to domestic 
production’". Toward this end, Article III obliges Members of the WTO to 
provide equality of competitive conditions for imported products in relation to 
domestic products.30 

 

A amplitude da aplicação do Artigo III deve ser grande, ou seja, deve 

alcançar o máximo possível de situações previsíveis, de modo a evitar que as 

negociações realizadas entre os Estados-Membros no aspecto aduaneiro e de 

redução de barreiras não-tarifárias sejam suplantadas por medidas internas 

restritivas. Os instrumentos domésticos não podem ser utilizados como instrumentos 

de proteção doméstica. Neste sentido, Henry Horn et al afirmam: 

 
Recall that Art. III GATT requests from WTO Members not to afford 
protection to domestic production through their domestic instruments; in 
other words, once (imported) goods have paid their tickets to entry (e.g., 
tariff) into a Market, they cannot be subjected to any burden that the 
domestic products with which they are competing are not subjected to; as a 
result, all protection through border instruments in the GATT is a matter of 
negotiation and can take one form only: tariff protection.31 

 

O Artigo III do GATT, no entanto, não obriga os Estados-Membros a 

aplicar tratamento legal idêntico para bens de origens distintas, mas, como exposto 

por Gilson Wessler Michels, as normas aplicadas não podem gerar tratamento 

                                                        
29 VAN DEN BOSSCHE, Peter Van den; ZDOUC, Werner, 2005. p.328. 
30  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 15-6. 
31 GROSSMAN, Gene M.; HORN, Henrik; MAVROIDIS, Petros C., p.41. 



31 
 
desfavorável ao bem importado, que afete a concorrência no mercado interno de 

determinado Estado. 32  A distinção entre normas iguais e condições iguais é 

relevante para compreensão do alcance do Artigo III do GATT. Neste sentido, no 

caso United States – Measures affecting alcoholic and malting beverages, o painel 

decidiu, em 1992: 

 
The purpose of Article III is not to harmonize the internal taxes and 
regulations of contracting parties, which differ from country to country.33  

 

Além disto, é importante frisar que os bens objeto da proteção conferida 

pelo Artigo III não são somente aqueles abrangidos pelas negociações do Artigo II, 

mas, sim, todo e qualquer  bem objeto de troca comercial entre os Estados-

Membros.34  

No que concerne à abrangência do Artigo III, é importante notar que sua 

aplicação é em relação a bens e não aos sujeitos envolvidos nas operações com 

estes bens.35 Esta perspectiva é importante ao se analisar sistemas tributários como 

o do Brasil, que adotam critérios gerais e induzem a confusão jurídica entre coisa e 

sujeito. 

Não fazem parte do escopo do Artigo III medidas relacionadas à 

tributação de fronteira (border measures), as quais são definidas nos Artigos II e XI 

do GATT, basicamente. A tributação de fronteira tem natureza intrinsecamente 

discriminatória, de modo que seria incompatível com o espírito do Artigo III. No 

entanto, é preciso diferenciar tributo ou direito de fronteira daquele que tributo ou 

equivalente interno, mas que é exigido no ato de internalização do bem. O momento 

da cobrança de uma obrigação de natureza interna pode ser antecipado, ocorrendo 

                                                        
32 MICHELS, 2009. p. 128. 
33 Organização Mundial do Comércio. WT/DS23/R-39S/206 (United States – Measures affecting 
alcoholic and malting beverages). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/91alcohm.pdf>.  Acesso em 02 set. 2016. p.75. 
34 “The sheltering scope of Article III is not limited to products that are the subject of tariff concessions 
under Article II. The Article III national treatment obligation is a general prohibition on the use of 
internal taxes and other internal regulatory measures so as to afford protection to domestic production. 
This obligation clearly extends also to products not bound under Article II”. Organização Mundial do 
Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p.15. 
35 “On this point, the Panel first noted that Article III is concerned with ensuring national treatment of 
products, not of producers”. Organização Mundial do Comércio. WT/DS44/R (United States — 
Measures Affecting the Importation, Internal Sale and Use of Tobacco). Disponível em < 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/94tobaco.pdf>. Acesso em 02 set. 2016. p. 34 
(parágrafo 107). 



32 
 
no mesmo ato em que o bem é inserido no território do Estado de destino, sem que 

isto altere a natureza jurídica “interna” da obrigação. São os denominados ajustes 

fiscais de fronteira. A nota interpretativa ao Artigo III dispõe exatamente sobre este 

ponto: 

 
Ad Article III 
Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or 
requirement of the kind referred to in paragraph 1 which applies to an 
imported product and to the like domestic product and is collected or 
enforced in the case of the imported product at the time or point of 
importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other 
internal charge, or a law, regulation or requirement of the kind referred to in 
paragraph 1, and is accordingly subject to the provisions of Article III. [...]36 

 

O OSC da OMC delimitou a abrangência do Artigo III no que concerne ao 

momento da cobrança ou obrigação em casos emblemáticos como I ndia — 

Measures Affecting the Automotive Sector37 e European Communities — Measures 

Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos38, reforçando a noção de que 

não é o local da cobrança que determina se uma obrigação é de fronteira 

(aduaneira) ou interna.39 No caso EEC – Measures on Animal Feed Proteins, o OSC 

externou a distinção entre obrigações aduaneiras e obrigações internas 

considerando não somente a incidência em zona primária, mas também o fato de 

que as primeiras somente recaem sobre bens de origem estrangeira, sem qualquer 

paralelo incidente sobre os bens nacionais.40  

                                                        
36 Organização Mundial do Comércio. GATT-1947: Annex I (notes and supplementary provisions). 
Disponível em <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_03_e.htm>. Acesso em 02 set. 
2016.  
37 Organização Mundial do Comércio. WT/DS146/AB/R (India — Measures Affecting the Automotive 
Sector). Disponível em <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds146_e.htm>. 
Acesso em 02 set. 2016. 
38  Organização Mundial do Comércio. WT/DS135/AB/R (European Communities — Measures 
Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm>. Acesso em 02 set. 2016. 
39 VAN DEN BOSSCHE, Peter Van den; ZDOUC, Werner, 2005. p. 329-30. 
40 4.16 In the light of that review, the Panel noted the following:  
(a) The note Ad Article III states that: "Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation 
or requirement of the kind referred to in paragraph 1 which applies to an imported product and to the 
like domestic product and is collected or enforced in the case of the imported product at the time of 
importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other internal charge, or a law, 
regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1, and is accordingly subject to the 
provision of Article III."  
(b) The Sub-Committee at the Havana Conference considered (Havana Reports pp. 62-63, 
paragraphs 42-43, E/CONF.2/C.3/A/W.30 page 2) that "certain charges ... were import duties and not 
internal taxes because ... (a) they are collected at the time of, and as a condition to, the entry of the 
goods into the importing country, and (b) they apply exclusively to imported products without being 
related in any way to similar charges collected internally on like domestic products".  
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Outro elemento relevante diz respeito à amplitude do termo “tributo”, que 

se refere a qualquer exação imposta a um bem, independentemente do nomen juris 

que se lhe atribua (ex.: taxa, contribuição, imposto etc.). Esta observação é 

relevante principalmente para um sistema tributário como o brasileiro, que adota 

distintas denominações para espécies tributárias e que padece de imprecisão 

terminológica na prática jurídica, o que pode ocasionar erros hermenêuticos e, por 

conseguinte, a adoção de tratamentos ilegais no mundo real. 

A interpretação conferida à distinção entre interno e aduaneiro permite 

conceituar “tributo interno” sob a visão do Artigo III do GATT, como o fez Washington 

Juarez de Brito Filho tributo: 

 
[tributo interno é] [...] qualquer incidência que onere tanto o produto nacional 
quanto o importado similar, não importa onde seja feita a sua exigência, e 
que possua, no núcleo do aspecto material de sua hipótese de incidência, 
as operações de ‘venda, oferta para venda, compra, transporte, distribuição 
ou utilização’.41 

 

Portanto, é possível que tributos de natureza eminentemente interna, 

como é o caso do IPI-Importação, tenham seu momento de pagamento definido no 

procedimento administrativo de despacho aduaneiro, mas isto não altera a natureza 

jurídica do tributo exigido, ou seja, mantém-se como tributo interno e deve observar 

o Art. III. 42 

Como se verificará mais adiante, a delimitação conceitual é útil e auxilia 

na identificação de violações ao referido artigo quando confrontado com o 

ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, o OSC da OMC ainda não formalizou 

                                                                                                                                                                             
(c) The wording of Article II:2(a) which refers to "charges equivalent to internal taxes" is different from 
that of Article III:2 which refers to "internal taxes and other charges of any kind", but it appeared to be 
the common understanding of the drafters of these articles that their scope should be the same as to 
the kind of measures being covered;  
(d) The Panel established to consider charges imposed by Belgium on certain imported products 
(IS/60, paragraph 2) found as follows: "after examining the legal provisions regarding the methods of 
collection of that charge, the panel came to the conclusion that the ... levy was collected only on 
products purchased by public bodies for their own use and not on imports as such, and that the levy 
was charged, not at the time of importation, but when the purchase price was paid by the public body. 
In those circumstances, it would appear that the levy was to be treated as an 'internal charge' within 
the meaning of paragraph 2 of Article III of the General Agreement", and not as an import charge 
within the meaning of paragraph 2 of Article II.  
Organização Mundial do Comércio. L/459-25S/49 (EEC MEASURES ON ANIMAL FEED PROTEINS: 
Report of the Panel adopted on 14 March 1978. Disponivel em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/76feedpr.pdf>. Acesso em 02 set. 2016. p. 16-7. 
41 BRITO FILHO, 2011. p. 111. 
42  Ver nota de rodapé n. 189 em MICHELS, 2009 para exemplo do tributo interno cobrado no 
momento do desembaraço aduaneiro (PIS-Importação e COFINS-Importação). 
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um conceito de “tributo interno”, cabendo à doutrina, com base em julgados já 

emitidos por esse, construir tal conceito. 

Já a definição de tributos indireto e direto e de tributo de importação, que 

se mostrará relevante quando da análise do caso julgado pelo STJ, foi 

expressamente definida pelos Acordos da OMC, especificamente no Acordo sobre 

Subsídios e Medidas Compensatórias, à nota de rodapé n. 58 do Anexo I (grifo 

nosso):  

 
For the purpose of this Agreement: 
The term "direct taxes" shall mean taxes on wages, profits, interests, 
rents, royalties, and all other forms of income, and taxes on the 
ownership of real property; 
The term "import charges" shall mean tariffs, duties, and other fiscal 
charges not elsewhere enumerated in this note that are levied on 
imports; 
The term "indirect taxes" shall mean sales, excise, turnover, value 
added, franchise, stamp, transfer, inventory and equipment taxes, 
border taxes and all taxes other than direct taxes and import charges; 
"Prior-stage" indirect taxes are those levied on goods or services used 
directly or indirectly in making the product; 
"Cumulative" indirect taxes are multi-staged taxes levied where there is no 
mechanism for subsequent crediting of the tax if the goods or services 
subject to tax at one stage of production are used in a succeeding stage of 
production; 
"Remission" of taxes includes the refund or rebate of taxes; 
"Remission or drawback" includes the full or partial exemption or deferral of 
import charges.43 

  

É, portanto, evidente a complexidade da redação do Artigo III do GATT e 

a consequente relevância de uma análise detalhada e contextualizada da norma. 

Para a compreensão e a interpretação do Artigo III, é necessária a inclusão de 

elementos complementares, contidos no próprio GATT ou decorrentes da adoção do 

GATT-1994, com o advento da OMC (adoção de decisões e relatórios produzidos ao 

longo das rodadas de negociação), os quais serão abordados ao longo do presente 

capítulo, especialmente o Working Party on Border Tax Adjustments Report44, de 

1970. 

                                                        
43 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Acordo sobre Subsídios e 
Medidas Compensátorias (versão em ingles). Disponível em 
<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1885-omc-acordos-
da-omc>. Acesso em 07 jun 2016. p.  32. - BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensátorias (versão em português). 
Disponível em <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1885-
omc-acordos-da-omc>. Acesso em 07 jun 2016. p. 39. 
44 Organização Mundial do Comércio. Report of the working party on border tax adjustments 
(adopted on 2 December 1970). Disponível em 
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A redação do Artigo III demanda análise detida a fim de que se possa 

compreender o amplo espectro sobre o qual se projeta e se impõe.  Para tal e tendo 

em conta o objeto de estudo da presente dissertação, dividir-se-á a análise a partir 

dos parágrafos do texto convencional identificados como relevantes: III:1 (princípio 

geral) e III:2 (não discriminação tributária explícita e implícita). Os demais parágrafos 

do Artigo III do GATT não serão objeto de estudo neste trabalho, pois não tem 

relação com o tema proposto. 

 

 

2.3.1 Artigo III:1 

 

 

O Artigo III:1 do GATT apresenta o Princípio do TN em sua forma mais 

ampla e que norteia a interpretação dos parágrafos que o sucedem. Está nele 

contido o denominado “princípio geral”. É um dispositivo com foco na limitação das 

normas concernentes aos tributos e obrigações internas. 45  

Dispõe o Acordo: 

 
The contracting parties recognize that internal taxes and other internal 
charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, 
offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, 
and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use 
of products in specified amounts or proportions, should not be applied to 
imported or domestic products so as to afford protection to domestic 
production.*46 

 

O texto da norma foi complementado pela nota interpretativa do Anexo I, 

cujo objetivo foi esclarecer que o Art. III também se aplica aos ajustes fiscais de 

fronteira. Eis a nota novamente: 

 
Ad Article III 

                                                                                                                                                                             
<http://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/gattpanels/bordertax.pdf>. Acesso em 18 
ago. 2016. 
45 Os tributos aduaneiros são abordados no Artigo I do GATT, diferentemente dos tributos internos, 
objeto do Artigo III.  Como já explanado, isto não significa que todos os tributos cobrados em zona 
primária sejam classificados como tributos aduaneiros.  
46  Organização Mundial do Comércio. GATT-1947 (Annex 1-A). Disponível em 
<https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm>. Acesso em 01 set. 2016. 
Com a devida vênia, adota-se, para fins de análise do texto convencional, a versão no idioma original. 
A versão em português foi internalizada pela Lei n° 313/1984 e pelo Decreto Legislativo n° 43/1950. A 
versão do GATT/94 foi internalizada por meio do Decreto n° 1.355/94. 



36 
 

Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or 
requirement of the kind referred to in paragraph 1 which applies to an 
imported product and to the like domestic product and is collected or 
enforced in the case of the imported product at the time or point of 
importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other 
internal charge, or a law, regulation or requirement of the kind referred to in 
paragraph 1, and is accordingly subject to the provisions of Article III. 
Paragraph 1 
The application of paragraph 1 to internal taxes imposed by local 
governments and authorities with the territory of a contracting party is 
subject to the provisions of the final paragraph of Article XXIV.  The term 
"reasonable measures" in the last-mentioned paragraph would not require, 
for example, the repeal of existing national legislation authorizing local 
governments to impose internal taxes which, although technically 
inconsistent with the letter of Article III, are not in fact inconsistent with its 
spirit, if such repeal would result in a serious financial hardship for the local 
governments or authorities concerned.  With regard to taxation by local 
governments or authorities which is inconsistent with both the letter and 
spirit of Article III, the term "reasonable measures" would permit a 
contracting party to eliminate the inconsistent taxation gradually over a 
transition period, if abrupt action would create serious administrative and 
financial difficulties.47 

 

O OSC da OMC, no caso Japan – Alcoholic Beverages II, delimitou a 

forma de interpretação do Art. III:1 e sua relevância para os demais parágrafos do 

Artigo III (grifo nosso): 

 
The terms of Article III must be given their ordinary meaning – in their 
context and in the light of the overall object and purpose of the WTO 
Agreement. Thus, the words actually used in the Article provide the 
basis for an interpretation that must give meaning and effect to all its 
terms. The proper interpretation of the Article is, first of all, a textual 
interpretation. […] Article III:1 articulates a general principle that 
internal measures should not be applied so as to afford protection to 
domestic production. This general principle informs the rest of Article 
III. The purpose of Article III:1 is to establish this general principle as a guide 
to understanding and interpreting the specific obligations contained in Article 
III:2 and in the other paragraphs of Article III, while respecting, and not 
diminishing in any way, the meaning of the words actually used in the texts 
of those other paragraphs. In short, Article III:1 constitutes part of the context 
of Article III:2, in the same way that it constitutes part of the context of each 
of the other paragraphs in Article III. Any other reading of Article III would 
have the effect of rendering the words of Article III:1 meaningless, 
thereby violating the fundamental principle of effectiveness in treaty 
interpretation.48 

 

                                                        
47 Organização Mundial do Comércio. GATT-1947: Annex I (notes and supplementary provisions). 
Disponível em <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_03_e.htm>. Acesso em 02 set. 
2016. 
48 Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 16. 



37 
 

Portanto, não é possível interpretar os demais parágrafos do Artigo III 

corretamente sem o suporte do texto do Artigo III:1. Apesar de não visar à 

harmonização (horizontalização) das ordens tributárias dos Estados-Membros, o 

Artigo III:1 funciona como elemento limitador do ordenamento jurídico interno destes, 

para evitar a criação de condições desiguais de concorrência entre bens importados 

e nacionais. Esta perspectiva engloba, em situações como a do Brasil, tanto os 

tributos e regulamentos de ordem federal, como aqueles emanados das unidades 

federativas e municípios.  

A interpretação textual e contextual, mencionada no caso Japan – 

Alcoholic Beverage II49, traz à superfície a regra geral anti-protecionista que rege o 

Acordo como um todo. A redação dos parágrafos do Artigo III é complexa e é 

reiteradamente descontruída pela doutrina e pelo próprio OSC na busca pela 

interpretação mais próxima aos princípios e objetivos da OMC. Por esta razão, opta-

se pela análise fragmentada do texto do Artigo III:1, como segue. 

 
The contracting parties recognize that internal taxes and other internal 
charges, and laws, regulations and requirements [...] 

 

Inicialmente, tem-se que a perspectiva analítica é sempre sob o viés da 

importação de bens por um determinado Estado-Membro e o tratamento que este 

importador confere aos bens alienígenas, comparativamente aos nacionais. Soma-

se a isto o fato de o parágrafo 1o delimitar o foco de sua aplicação por distintos 

ângulos. O primeiro deles é sua preocupação exclusiva com tributos internos, leis, 

regulamentos e exigências também internos, os quais possam ser utilizados para 

desfavorecer um bem importado. Os tributos a que se refere o texto normativo são 

todos aqueles que incidam sobre determinado bem importado, na qualidade de 

tributo interno, ainda que incidente no momento da nacionalização (desembaraço 

aduaneiro).  

Ao eleger os tributos internos, a norma desencadeou debates doutrinários 

e no OSC sobre quais seriam as espécies tributárias abrangidas. O primeiro debate 

é sobre a aplicação ou não da norma a tributos aduaneiros, que, como já visto, foi 

solucionado facilmente, uma vez que estes não configuram tributos de natureza 
                                                        
49  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. 
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interna e têm caráter efetivamente discriminatório. A segunda discussão relevante 

versou sobre tributos indiretos e diretos, bem como excise taxes, que é retomada 

adiante, ao se analisar a primeira frase do Artigo III:2. De modo geral, o Working 

Party on Border Tax Adjustments, em seu relatório, definiu que tributos sobre a 

renda não seriam objeto do Artigo III, mas deixou de apresentar uma definição sobre 

os demais gêneros tributários. Ao longo dos trabalhos dos painéis e do OSC, 

adotou-se entendimento de que o Artigo III abrange tributos diretos e indiretos, bem 

como excise taxes, desde que esses estejam relacionados ao bem e sua condição 

de inserção no mercado relativamente ao seu equivalente nacional.50/51 

Neste sentido, leciona Washington Juarez de Brito Filho sobre a 

controvérsia existente na doutrina internacional que, de um lado, entende que o 

Artigo III seria aplicável aos tributos indiretos, na acepção da nota de rodapés n. 58 

do Anexo I do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias, e, de outro lado, 

juristas defendem que os tributos diretos podem ter efeitos discriminatórios na 

comercialização de bens, o que violaria o espírito do Artigo III. 52 Para esta segunda 

corrente, a qual nos filiamos, tanto os tributos indiretos como os diretos podem 

implicar concorrência desigual no mercado doméstico pois o elemento definidor, no 

caso concreto, é o bem objeto da tributação e não o tipo de tributo que se lhe impõe. 

A tributação direta, assim como os tributos em cascata e os excise taxes, pode vir a 

ser um elemento discriminatório autônomo e violar o Artigo III:1 do GATT. 

 
[...] affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, 
distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring 
the mixture, processing or use of products in specified amounts or 
proportions [...] 

 

Os tributos impostos aos bens importados devem ser relacionados com 

situações determinadas, as quais são enumeradas no dispositivo. Assim, os tributos 

internos que se relacionem com inserção de bens na economia e sua subsequente 

circulação devem observar o princípio do TN. Nota-se, no entanto, que não é 

necessária a transferência de titularidade do bem para que a obrigação emerja ao 

                                                        
50 Organização Mundial do Comércio. Report of the working party on border tax adjustments. 
51 “The current regulations relating to the excise, business and municipal taxes on cigarettes are 
consistent with Thailand's obligations under Article III of the General Agreement”. Organização 
Mundial do Comércio. WT/DS10/R (Thailand – restrictions on importation of and internal taxes on 
cigarettes). Disponível em <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/90cigart.pdf>. Acesso em 07 
set. 2016. p.25. 
52 BRITO FILHO, 2011. p. 119-120. 
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Estado-Membro, o que abrange as operações de arrendamento, locação, 

industrialização por encomenda, dentre outras. 

 
[...] should not be applied to imported or domestic products so as to afford 
protection to domestic production. 

 

O trecho final do Artigo III:1 traz a proibição característica do Princípio do 

TN: a tributação interna e os regulamentos internos não podem ser aplicados de 

modo a proteger a produção doméstica. Note-se que o termo utilizado (“applied”) 

assume contornos mais amplos que a mera redação legislativa de uma determinada 

lei doméstica interna, atingindo a forma como a mesma lei é interpretada, ou seja, a 

violação do princípio do TN não se resume à técnica de produção legislativa (seja no 

Poder Legislativo, seja no Poder Executivo, no caso brasileiro), mas avança para a 

forma como esta lei é interpretada e aplicada ao caso concreto. O Artigo III prima por 

um viés prático e efetivo, o que faz com que situações em tese não discriminatórias 

possam ser consideradas violadoras do princípio.  

Outro ponto relevante da regra prevista no GATT é que a violação da 

cláusula de TN não requer que o dano decorrente seja necessariamente 

demonstrado. Conforme o relatório “Brazilian Internal Taxes”, de 30 de junho de 

1949, incorporado pela OMC, o dano é presumido, em razão do caráter preventivo 

do Artigo III e não meramente corretivo. 53  A presunção se justifica ante a 

multiplicidade de ordenamentos jurídicos que se submetem ao GATT e que 

poderiam se valer da dificuldade de demonstração exata do dano para afastar a 

aplicação do Artigo III:1. Este entendimento foi externado pelo OSC no caso Japan – 

Alcoholic Beverage II: “The broad purpose of Article III of avoiding protectionism 

must be remembered when considering the relationship between Article III and other 

provisions of the WTO Agreement”.54 

 

 

2.3.2 Artigo III:2 

                                                        
53  Organização Mundial do Comércio. Brazilian Internal Taxes: First Report adopted by the 
Contracting Parties on 30 June 1949 (GATT/CP.3/42 - II/181). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/49inttax.pdf> Acesso em 06 jun. 2016. p. 3. 
54  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 15 (item F). 
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O Artigo III:2 apresenta o princípio da não discriminação sob aspecto 

tributário55 e é objeto de inúmeros painéis no OSC por complementar o Artigo III:1. O 

texto convencional dispõe: 

 
2. The products of the territory of any contracting party imported into the 
territory of any other contracting party shall not be subject, directly or 
indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of 
those applied, directly or indirectly, to like domestic products.  Moreover, no 
contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal 
charges to imported or domestic products in a manner contrary to the 
principles set forth in paragraph 1.* 

 

Tanto a doutrina como os painéis e OSC da OMC defendem a 

diferenciação entre a primeira e a segunda frases do Artigo III:2. Enquanto a 

primeira frase se ocupa com a discriminação explícita (discriminatória ou de jure), a 

segunda se refere à discriminação implícita (de facto ou tributação protetiva). 

No relatório de 1949 “Brazilian Internal Taxes”, adotou-se entendimento 

de que as disposições do Artigo III:2 são aplicáveis aos Estados-Membros mesmo 

que as importações de determinado bem sejam em pouca ou inexistente 

quantidade.56 Esta posição impede que distorções sejam geradas ao se comparar 

um determinado bem ao seu similar (like product) ou directly competitive or 

substitutable product (DCS), inviabilizando a circunvenção. 

Assim como o Artigo III:1, o Artigo III:2 traz termos complexos em sua 

redação, de modo que se adota, novamente, a análise compartimentada como 

método de estudo, com base no caso Japan – Alcoholic Beverages II. 

 

Artigo III:2, Primeira frase 

 
The products of the territory of any contracting party imported into the 
territory of any other contracting party shall not be subject, directly or 

                                                        
55 O aspecto regulatório, que compõe o espectro do Artigo III:1, é objeto do parágrafo 4, o qual não 
será abordado no presente trabalho. 
56  Organização Mundial do Comércio. Brazilian Internal Taxes: First Report adopted by the 
Contracting Parties on 30 June 1949 (GATT/CP.3/42 - II/181). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/49inttax.pdf> Acesso em 06 jun. 2016. 
Parágrafo 16. 
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indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of 
those applied, directly or indirectly, to like domestic products.57 

 

Mais do que proibir a discriminação entre bens importados e nacionais, 

esta primeira parte protege expectativas de concorrência entre eles, estabelecendo 

as bases para a confiança recíproca e para a segurança jurídica – princípios que 

instruem também o ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se, na primeira frase, da 

discriminação explícita.  

O Artigo III:2, 1a frase foi objeto de análise no caso Japan – Alcoholic 

Beverages II, no qual se delimitou que a sua interpretação é determinada pelo Artigo 

III:1 no sentido de que a aplicação de tributos aos bens importados em excesso 

àqueles bens domésticos similares é uma medida tributária inconsistente com a 

integralidade do Artigo III. O Artigo III:2, 1a frase é, na visão do OSC, a aplicação 

prática do Artigo III:1, fornecendo a metodologia que permite identificar violações à 

norma convencional. 

 
To the contrary, we believe the first sentence of Article III:2 is, in effect, an 
application of this general principle. The ordinary meaning of the words of 
Article III:2, first sentence leads inevitably to this conclusion. Read in their 
context and in the light of the overall object and purpose of the WTO 
Agreement, the words of the first sentence require an examination of the 
conformity of an internal tax measure with Article III by determining, 
first, whether the taxed imported and domestic products are "like" and, 
second, whether the taxes applied to the imported products are "in 
excess of" those applied to the like domestic products. If the imported 
and domestic products are "like products", and if the taxes applied to the 
imported products are "in excess of" those applied to the like domestic 
products, then the measure is inconsistent with Article III:2, first sentence.58 
(grifo nosso) 

 

O exame indicado pelo OSC é conhecido como teste de duas fases e 

fornece critérios simples, mas relevantes, para que se determine se há ou não 

violação do Princípio do TN no caso concreto. Este teste é utilizado pelas cortes 

brasileiras em casos relacionados ao Artigo III com frequência. O teste analisa: 

(i) se os bens importado e doméstico são similares entre si; 

                                                        
57  Organização Mundial do Comércio. GATT-1947 (Annex 1-A). Disponível em 
<https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm>. Acesso em 01 set. 2016. 
58 Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 17. 
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(ii)  se a tributação interna aplicada ao bem importado é superior (em 

excesso) àquela incidente sobre o bem doméstico. 

 

Verificando-se que os bens analisados são similares entre si e que a 

tributação aplicada ao bem importado é superior àquela incidente sobre o bem 

doméstico, conclui-se pela violação da norma do Artigo III:2, 1a frase do GATT. 

 

Bens Similares (like domestic products) 

 

A similaridade59 referida no texto convencional deve ser apurada no caso 

prático e deve ser, como definido no caso Japan Alcoholic Beverages II, interpretada 

de forma restritiva.60/61 O grau de restrição deve ser determinado casuisticamente, 

com base em análise com certo grau de subjetividade.62 Neste sentido, o Working 

Party on Tax Border Adjustments já havia, em 1970, ajustado entre as Partes 

Contratantes do GATT-1947 (parágrafo 18) nos seguintes termos: 

 
The Working Party concluded that problems arising from the interpretation of 
the term should be examined on a case-by-case basis. This would allow a 
fair assessment in each case of the different elements that constitute a 
"similar" product. Some criteria were suggested for determining, on a case-

                                                        
59 The concept of "likeness" is a relative one that evokes the image of an accordion. The accordion of 
"likeness" stretches and squeezes in different places as different provisions of the WTO Agreement 
are applied. The width of the accordion in any one of those places must be determined by the 
particular provision in which the term "like" is encountered as well as by the context and the 
circumstances that prevail in any given case to which that provision may apply. We believe that, in 
Article III:2, first sentence of the GATT 1994, the accordion of "likeness" is meant to be narrowly 
squeezed”. Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages). Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016 p.20-1. 
60 BRITO FILHO, 2011. p.130. 
61 “Because the second sentence of Article III:2 provides for a separate and distinctive consideration of 
the protective aspect of a measure in examining its application to a broader category of products that 
are not "like products" as contemplated by the first sentence, we agree with the Panel that the first 
sentence of Article III:2 must be construed narrowly so as not to condemn measures that its strict 
terms are not meant to condemn. Consequently, we agree with the Panel also that the definition of 
"like products" in Article III:2, first sentence, should be construed narrowly”. Organização Mundial do 
Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016 2016. p.18. 
62 “How narrowly is a matter that should be determined separately for each tax measure in each case. 
We agree with the practice under the GATT 1947 of determining whether imported and domestic 
products are "like" on a case-by-case basis”. Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R 
(Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 20. 
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by-case basis, whether a product is "similar": the product's end-uses in a 
given market; consumers' tastes and habits, which change from country to 
country; the product's properties, nature and quality. It was observed, 
however, that the term "... like or similar products ..." caused some 
uncertainty and that it would be desirable to improve on it; however, no 
improved term was arrived at.63  

 

Com base no relatório citado, Henry HORN et al enumeram os critérios 

mais adotados em painéis da OMC64: 

(i) características físicas do bem (propriedades, natureza e 

qualidade); 

(ii) destinação comum; 

(iii) classificação tarifária 65  (com base no SH – Sistema 

Harmonizado implementado pela OMA, que recebe a 

denominação de NCM no Mercosul). 

 

Em razão da tradução dos termos utilizados no texto convencional, é 

possível que o significado pretendido deva ser buscado nas distintas versões 

oficiais. No caso do termo “similar”, em 1987, observação relevante à interpretação 

do termo foi registrada no caso Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling 

Practices on Importes Wine and Alcoholic Beverages66 (grifo nosso): 

 

                                                        
63  Organização Mundial do Comércio. Brazilian Internal Taxes: First Report adopted by the 
Contracting Parties on 30 June 1949 (GATT/CP.3/42 - II/181). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/49inttax.pdf> Acesso em 06 jun. 2016. p. 07 
(parágrafo 18). 
64 GROSSMAN, Gene M.; HORN, Henrik; MAVROIDIS, Petros C,, p. 53-4. 
65 “A uniform tariff classification of products can be relevant in determining what are "like products". If 
sufficiently detailed, tariff classification can be a helpful sign of product similarity. Tariff classification 
has been used as a criterion for determining "like products" in several previous adopted panel reports.  
[…] Uniform classification in tariff nomenclatures based on the Harmonized System (the "HS") was 
recognized in GATT 1947 practice as providing a useful basis for confirming "likeness" in products. 
However, there is a major difference between tariff classification nomenclature and tariff bindings or 
concessions made by Members of the WTO under Article II of the GATT 1994. There are risks in 
using tariff bindings that are too broad as a measure of product "likeness". […] It is true that there are 
numerous tariff bindings which are in fact extremely precise with regard to product description and 
which, therefore, can provide significant guidance as to the identification of "like products". Clearly 
enough, these determinations need to be made on a case-by-case basis.” Organização Mundial do 
Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 21-2. 
66 Organização Mundial do Comércio. WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice (Part 
II – Chapter III). Disponível em <https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art3_e.pdf>. 
Acesso em 13 mar. 2017. p.156.; Organização Munidal do Comércio. L/6216 (Japan Alcoholic 
Beverages I). Disponível em <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/87beverg.pdf>. 
Acesso em 14 jul. 2016. p. 23 (parágrafo 5.5) 
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5.5 The Panel carefully examined these two divergent interpretations of 
Article III:2 and reached the following conclusions:  
a) The text of the first sentence of Article III:2 clearly indicates that the 
comparison to be made is between internal taxes on imported products 
and those applied... to like domestic products". The wording "like" 
products (in the French text: "products similaires") has been used also 
in other GATT Articles on non-discrimination (e.g. Article I:1) in the 
sense not only of "identical" or "equal" products but covering also 
products with similar qualities (see, for instance, the 1981 Panel Report 
on Tariff Treatment by Spain of Imports of Unroasted Coffee, BISD 28S/102, 
112).  

 

O termo “similar” se refere a bens idênticos ou iguais e a bens de 

qualidade similar (fungíveis entre si). A categoria “similar” é uma espécie do gênero 

“directly competitive or substitutable product” (DCS), indicado no Artigo III:2, 2a frase 

(adiante abordado). Portanto, para determinar se bens são ou não similares entre si, 

a perspectiva adotada é a do mercado (dos consumidores), de modo a verificar sua 

intercambialidade67/68.  

 

Excesso de tributação (in excess of) 

 

O segundo elemento do teste de duas fases é o “excesso” de tributação 

ou a tributação superior do bem importado em comparação ao seu similar 

doméstico. Para constatação de violação do Princípio do TN, qualquer excesso, por 

menor que seja, é suficiente, pois não se considera o efeito econômico da 

tributação, mas apenas a mera imposição da exação. Neste sentido, o OSC definiu 

no caso Japan Alcoholic Beverages II: 

 
The only remaining issue under Article III:2, first sentence, is whether the 
taxes on imported products are "in excess of" those on like domestic 
products. If so, then the Member that has imposed the tax is not in 
compliance with Article III. Even the smallest amount of "excess" is too 
much. "The prohibition of discriminatory taxes in Article III:2, first sentence, 
is not conditional on a ‘trade effects test’ nor is it qualified by a de minimis 
standard."51 We agree with the Panel's legal reasoning and with its 

                                                        
67 Exemplo: Canada – Measures Affecting the Sale of Gold Coins (L/5863, parágrafo 51); United 
States – Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances (L/6175, parágrafo 5.1.1). 
68 “Competitiveness” in this sense is best measured by substitutability of the foreign product – the 
extent to which consumers are willing to choose the foreign product in substitution for the domestic 
product. By the same token, the basic policy of Article III would not be served by a definition of “like 
product” which limited the concept to products that had nearly identical physical characteristics. Such 
a narrow definition of “like product” would allow governments to give less favorable treatment to a 
foreign product that, although competitive with the relevant domestic product, had some different 
physical characteristics”. HUDEC, Robert E. “Like product”: the differences in meaning in GATT 
Articles I and III. Disponivel em <http://www.ivr.uzh.ch/institutsmitglieder/kaufmann/archives/fs14/iel-
1/text_17_robert_Hudec_complete_version.pdf>. Acesso em 02 fev. 2016. p. 4-5. 
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conclusions on this aspect of the interpretation and application of Article III:2, 
first sentence.69 

 

Assim, não é exigida a análise do impacto do excesso na relação 

comercial. É suficiente a constatação de sua existência – o que difere do Artigo III:2, 

2a frase. 

  

Incidência direta ou indireta dos tributos (directly or indirectly) 

 

Outro ponto importante da 1a frase do Artigo III:2 se refere à incidência 

direta ou indireta dos tributos (“directly or indirectly”) sobre os bens.  

A incidência indireta dos tributos, considerada nos termos do Acordo, foi 

discutida durante as negociações do GATT, concluindo-se pela abrangência do 

Artigo III:2, 1a frase em relação a tributos incidentes sobre produtos acabados assim 

como sobre o seu processo produtivo.70 

Portanto, a análise caso-a-caso para determinação da incidência direta ou 

indireta do tributo é relevante para não incluir no âmbito de abrangência do Artigo 

III:2 situações jurídicas que não se relacionam com o bem objeto da tributação em 

si. Neste sentido, o relatório do Working Party on Border Tax Adjustments de 1970 

se posicionou: 

 
On the question of eligibility of taxes for tax adjustment under the present 
rules, the discussion took into account the term "... directly or indirectly ..." 
(inter alia Article III:2). The Working Party concluded that there was 
convergence of views to the effect that taxes directly levied on products 
were eligible for tax adjustment. Examples of such taxes comprised specific 
excise duties, sales taxes and cascade taxes and the tax on value added. It 
was agreed that the TVA, regardless of its technical construction (fractioned 
collection), was equivalent in this respect to a tax levied directly - a retail or 
sales tax. Furthermore, the Working Party concluded that there was 
convergence of views to the effect that certain taxes that were not directly 
levied on products were not eligible for tax adjustment. Examples of such 

                                                        
69  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 23. 
70 “In later discussions in Commission A at London session of the Preparatory Committee, it was 
stated taht the word indirectly woul cover even a tax not on a produtc as such but on the processing of 
the product”. Organização Mundial do Comércio. WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and 
Practice (Part II – Chapter III). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art3_e.pdf>. Acesso em 13 mar. 2017. p. 141. 
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taxes comprised social security charges whether on employers or 
employees and payroll taxes.71 

 

A identificação do tipo de tributo abrangido pelo Artigo III:2 depende 

diretamente do impacto que ele tem diretamente sobre o objeto (bem) que sofre a 

sua incidência. Não há uma regra rígida pré-determinada. 

 

Artigo III:2, Segunda frase 

 
Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other 
internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to 
the principles set forth in paragraph 1.* 

 

A segunda frase do Artigo III:2, diferentemente da anterior, faz menção 

direta ao Artigo III:1, determinando que a tributação (ou regulamentação) interna, 

adotada pelos Estados-Membros, não pode contrariar os princípios do Artigo III:1. 

Assim, a tributação interna não pode ser utilizada “so as to afford protection to 

domestic production” (Artigo III:1).  

Além do texto convencional acima, deve-se considerar a nota explicativa 

ao Artigo III:2, que serve para esclarecer o significado daquele e impõe a 

interpretação conjugada dos dispositivos: 

 
Paragraph 2 
A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 
would be considered to be inconsistent with the provisions of the second 
sentence only in cases where competition was involved between, on the one 
hand, the taxed product and, on the other hand, a directly competitive or 
substitutable product which was not similarly taxed. 

 

Dois casos se destacam, dentre os julgados da OMC, sobre interpretação 

e a aplicação do Artigo III:2, 2a frase. No caso Japan – Alcoholic Beverages II foram 

definidos os três pontos para se determinar se há ou não violação da 2a frase do 

Artigo III:2: 

 
Giving full meaning to the text and to its context, three separate issues must 
be addressed to determine whether an internal tax measure is inconsistent 
with Article III:2, second sentence. These three issues are whether:  

                                                        
71 Organização Mundial do Comércio. Report of the working party on border tax adjustments 
(adopted on 2 December 1970). Disponível em 
<http://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/gattpanels/bordertax.pdf>. Acesso em 18 
ago. 2016. p. 2-3. 
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(1)the imported products and the domestic products are "directly 
competitive or substitutable products" which are in competition with 
each other;  
(2)the directly competitive or substitutable imported and domestic 
products are "not similarly taxed"; and  
(3)the dissimilar taxation of the directly competitive or substitutable 
imported domestic products is "applied ... so as to afford protection to 
domestic production". 
Again, these are three separate issues. Each must be established 
separately by the complainant for a panel to find that a tax measure 
imposed by a Member of the WTO is inconsistent with Article III:2, 
second sentence.72 (grifo nosso) 

 

No caso Canada – Certain Measures Concerning Periodicals, o OSC 

determinou critérios preliminares que indicam se será necessária a análise da 

segunda frase: 

 
As the Panel itself stated, there are two questions which need to be 
answered to determine whether there is a violation of Article III:2 of the 
GATT 1994: (a) whether imported and domestic products are like 
products; and (b) whether the imported products are taxed in excess of 
the domestic products. If the answers to both questions are 
affirmative, there is a violation of Article III:2, first sentence. If the 
answer to one question is negative, there is a need to examine further 
whether the measure is consistent with Article III:2, second sentence. 
[…] A case of perfect substitutability would fall within Article III:2, first 
sentence, while we are examining the broader prohibition of the second 
sentence.73 (grifo nosso) 

 

A determinação de violação do Artigo III:2, 2a frase está vinculada a uma 

análise linear e sequencial da 1a frase do mesmo parágrafo. No caso de resposta 

negativa a uma das perguntas formuladas no caso Canada – Certain Measures 

Concerning Periodicals, passa-se a responder as questões apresentadas pelo OSC 

como critérios para a segunda frase no caso Japan – Alcoholic Beverages II, os 

quais serão abordados separadamente adiante. 

 

                                                        
72  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 24. 
73  Organização Mundial do Comércio. WT/DS31/AB/R (Canada – Certain Measures Concerning 
Periodicals). Disponível em <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=10526&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEngl
ishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True>. Acesso em 28 ago. 2016, p. 
22-3 e 28. 
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[Whether] (1) the imported products and the domestic products are 
"directly competitive or substitutable products" which are in competition with 
each other; 

 

Inicialmente, é necessário determinar se os bens nacional e importado 

comparados entre si são diretamente competitivos ou substituíveis (DCS). No caso 

Canada – Measures Concerning Periodicals, o OSC decidiu que não é necessário 

que os bens sejam perfeitamente substituíveis entre si.74 Segundo o OSC, no caso 

Japan – Alcoholic Beverages II, a análise deve ser conduzida caso-a-caso, assim 

como na primeira frase, mas que a noção de DCS aqui é mais ampla e considera 

elementos como o mercado em que os bens se inserem, para além de suas 

características individuais.75 

Peter van den Bossche ressalta que a definição de DCS foi determinada 

no caso Korea – Alcoholic Beverages, destacando o seguinte trecho da decisão: 

 
"Like" products are a subset of directly competitive or substitutable products: 
all like products are, by definition, directly competitive or substitutable 
products, whereas not all "directly competitive or substitutable" products are 
"like". The notion of like products must be construed narrowly but the 
category of directly competitive or substitutable products is broader. While 
perfectly substitutable products fall within Article III:2, first sentence, 
imperfectly substitutable products can be assessed under Article III:2, 
second sentence.76 

                                                        
74 VAN DEN BOSSCHE, Peter Van den; ZDOUC, Werner, 2005. P. 342. 
75 “However, depending on their nature, and depending on the competitive conditions in the relevant 
market, those same products may well be among the broader category of "directly competitive or 
substitutable products" that fall within the domain of Article III:2, second sentence. How much broader 
that category of "directly competitive or substitutable products" may be in any given case is a matter 
for the panel to determine based on all the relevant facts in that case. As with "like products" under the 
first sentence, the determination of the appropriate range of "directly competitive or substitutable 
products" under the second sentence must be made on a case-by-case basis.  
In this case, the Panel emphasized the need to look not only at such matters as physical 
characteristics, common end-uses, and tariff classifications, but also at the "market place".53 This 
seems appropriate. The GATT 1994 is a commercial agreement, and the WTO is concerned, after 
all, with markets. It does not seem inappropriate to look at competition in the relevant markets 
as one among a number of means of identifying the broader category of products that might be 
described as "directly competitive or substitutable".  
Nor does it seem inappropriate to examine elasticity of substitution as one means of examining those 
relevant markets.” (grifo nosso) Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on 
Alcoholic Beverages). Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 25.  
76  Organização Mundial do Comércio. WT/DS75/AB/R (Korea – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em < https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7085d.pdf>. Acesso em 03 mar. 2017.; 
Organização Mundial do Comércio. WT/DS84/AB/R (Korea – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em < https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7085d.pdf>. Acesso em 03 mar. 2017. 
p. 33-4. 
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Neste julgamento, o OSC reforça posição adotada no caso Japan – 

Alcoholic Beverages II, no sentido de que o Artigo III:2, 2a frase é informado pelo 

Artigo III:1, que proíbe o protecionismo e protege expectativas de competição entre 

bens nacionais e importados.  

Portanto, a noção de DCS está diretamente ligada à possiblidade de bens 

serem intercambiáveis entre si para atender um determinado desejo do mercado, ou 

seja, uma ideia mais ampla da noção de similaridade e deve ser sempre analisada a 

partir das expectativas do mercado e não somente das características físicas dos 

bens. Segundo o OSC, a análise não pode ser estática, mas deve acompanhar a 

dinâmica do próprio mercado, inclusive para evitar que medidas tributárias 

protecionistas possam afetar as escolhas dos consumidores e, por conseguinte, a 

determinação da relação de intercambialidade entre bens nacional e importado.77/78 

 

[Whether] (2) the directly competitive or substitutable imported and 
domestic products are "not similarly taxed"; and  

 

A segunda pergunta foca na forma de tributação, ou seja, a verificação 

deve ser para determinar se os bens diretamente competitivos ou substituíveis 

nacional e importado são tributados de forma similar entre si. A comparação é direta 

                                                        
77  VAN DEN BOSSCHE, Peter; ZDOUC, Werner. The law and policy of the World Trade 
Organization. 2.ed. New York: Cambrigde University Press, 2010. (Capítulo 04). p. 343-4. 
78 “In view of the objectives of avoiding protectionism, requiring equality of competitive conditions and 
protecting expectations of equal competitive relationships, we decline to take a static view of the term 
"directly competitive or substitutable." The object and purpose of Article III confirms that the scope of 
the term "directly competitive or substitutable" cannot be limited to situations where consumers 
already regard products as alternatives. If reliance could be placed only on current instances of 
substitution, the object and purpose of Article III:2 could be defeated by the protective taxation that the 
provision aims to prohibit. Past panels have, in fact, acknowledged that consumer behaviour might be 
influenced, in particular, by protectionist internal taxation. Citing the panel in Japan – Customs Duties, 
Taxes and Labelling Practices on Imported Wines and Alcoholic Beverages ("1987 Japan – 
Alcohol")99, the panel in Japan – Alcoholic Beverages observed that "a tax system that discriminates 
against imports has the consequence of creating and even freezing preferences for domestic 
goods."100 The panel in Japan – Alcoholic Beverages also stated that "consumer surveys in a country 
with ... a [protective] tax system would likely understate the degree of potential competitiveness 
between substitutable products".101 (emphasis added) Accordingly, in some cases, it may be highly 
relevant to examine latent demand”. Organização Mundial do Comércio. WT/DS75/AB/R (Korea – 
Taxes on Alcoholic Beverages). Disponível em < 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7085d.pdf>. Acesso em 03 mar. 2017.; Organização 
Mundial do Comércio. WT/DS84/AB/R (Korea – Taxes on Alcoholic Beverages). Disponível em < 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7085d.pdf>. Acesso em 03 mar. 2017. p. 34-5. 
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entre os bens. O OSC, no caso Japan – Alcoholic Beverages II, decidiu que a 

análise é distinta daquela referente à expressão “in excess of” da primeira frase.  

Para a expressão not similarly taxed, o OSC decidiu que o fato de haver 

tributação excedente para o bem importado, comparativamente ao bem nacional 

DCS, não significa que eles não sejam tributados de modo similar. Isto, por si só, 

não seria suficiente para incorrer em violação do Artigo III:2, 2a frase. Para que se 

verifique a violação da segunda frase, é necessário que haja uma tributação sobre 

os importados maior que um mínimo (de minimis), determinado no caso-a-caso, em 

relação aos nacionais. Neste sentido, Peter van der Bossche leciona: 

 
The ‘not similarly taxed’ requirement is met even if only some imported 
products are not taxed similarly to domestic products, while other imported 
products are taxed similarly. The Appellate Body stated in Canada – 
Periodicals that: “dissimilar taxation of even some imported products as 
compared to directly competitive or substitutable domestic products is 
inconsistent with the provisions of the second sentence of Article III:2”.79  

  

Uma vez se verificando a existência de tributação distinta entre os bens 

nacional e importado, é necessário avançar para que se identifique se esta 

tributação é aplicada de modo a conferir proteção ao produto nacional.80 

 

[Whether] (3) the dissimilar taxation of the directly competitive or 
substitutable imported domestic products is "applied ... so as to afford 
protection to domestic production". 

 

O terceiro ponto analisado da tributação distinta aplicada entre bens 

importado e nacional deve determinar se a tributação foi aplicada com intuito de 

conferir proteção à produção doméstica, quando se estaria diante de um caso de 

violação do Artigo III:2, 2a frase. A análise não leva em conta a intenção do 

legislador ou dos reguladores de determinado estado em conceder ou não proteção 

à produção nacional, mas apenas o mero fato (objetivo) – ou seja, se a tributação 

                                                        
79 VAN DEN BOSSCHE, Peter; ZDOUC, Werner., 2010. p. 346. 
80  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 26-7. 
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“dissimilar” gera proteção ou não à produção doméstica.81 O cerne analítico é se foi 

aplicado (ou não) tratamento distinto no caso concreto. 

Segundo o OSC, no caso Japan – Alcoholic Beverages II, a determinação 

do uso do tributo de maneira protecionista depende de análise ampla e objetiva da 

estrutura e da aplicação do tributo aos bens nacional e importado.  

 
[…] we believe that an examination in any case of whether dissimilar 
taxation has been applied so as to afford protection requires a 
comprehensive and objective analysis of the structure and application of the 
measure in question on domestic as compared to imported products. We 
believe it is possible to examine objectively the underlying criteria used in a 
particular tax measure, its structure, and its overall application to ascertain 
whether it is applied in a way that affords protection to domestic products. 
Although it is true that the aim of a measure may not be easily ascertained, 
nevertheless its protective application can most often be discerned 
from the design, the architecture, and the revealing structure of a 
measure. The very magnitude of the dissimilar taxation in a particular 
case may be evidence of such a protective application, as the Panel 
rightly concluded in this case. Most often, there will be other factors to be 
considered as well. In conducting this inquiry, panels should give full 
consideration to all the relevant facts and all the relevant circumstances in 
any given case.82 (grifo nosso) 

 

Portanto, a vontade do legislador doméstico não é elemento relevante 

para determinar o efeito da norma quando aplicada a bens nacionais e importados. 

A violação da segunda frase do Artigo III:2 depende da identificação destes três 

requisitos, que, conjuntamente, correspondem ao uso protecionista ou 

discriminatório da legislação de um determinado Estado-Membro, em descompasso 

com o Sistema Multilateral de Comércio Internacional. O OSC, no caso Japan – 

Alcoholic Beverages II, concluiu que a noção de tributação desigual da segunda 

                                                        
81 “This third inquiry under Article III:2, second sentence, must determine whether "directly competitive 
or substitutable products" are "not similarly taxed" in a way that affords protection. This is not an issue 
of intent. It is not necessary for a panel to sort through the many reasons legislators and regulators 
often have for what they do and weigh the relative significance of those reasons to establish legislative 
or regulatory intent. If the measure is applied to imported or domestic products so as to afford 
protection to domestic production, then it does not matter that there may not have been any desire to 
engage in protectionism in the minds of the legislators or the regulators who imposed the measure. It 
is irrelevant that protectionism was not an intended objective if the particular tax measure in question 
is nevertheless, to echo Article III:1, "applied to imported or domestic products so as to afford 
protection to domestic production". This is an issue of how the measure in question is applied.”  
Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 27. 
82  Organização Mundial do Comércio. WT/DS8/AB/R (Japan – Taxes on Alcoholic Beverages). 
Disponível em 
<https://docs.wto.org/Dol2FE/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=32900&filename=Q/WT/DS/8AB
R>.pdf. Acesso em 28 ago. 2016. p. 27-8. 
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frase é mais ampla do que aquela da primeira frase, que se refere à tributo em 

excesso (superior). Enquanto a primeira frase proíbe a tributação discriminatória, a 

segunda veda a tributação protetiva.83/84  

Ao analisar a decisão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça nos 

Embargos de Divergência n. 1.403.532/SC, aplicar-se-á o método previsto pela 

OMC para determinação da legalidade das normas brasileiras que regem o IPI na 

saída de mercadorias nacionalizadas e não submetidas à nova industrialização. 

Assim, é necessário discorrer sobre o arcabouço legislativo nacional pertinente ao 

IPI (Capítulo 2) para que se possa identificar as normas do ordenamento jurídico que 

se reportam ao GATT, ou com este se relacionam, e sua força e validade no sistema 

legal brasileiro.  

 

 

  

                                                        
83 BRITO FILHO, 2011. p. 135. 
84 GROSSMAN, Gene M.; HORN, Henrik; MAVROIDIS, Petros C., p. 60. 
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3 CAPÍTULO 2: LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE IPI E SUA (POSSÍVEL) 
INCIDÊNCIA NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS NACIONALIZADAS 

 

 

Este capítulo tem por objeto o estudo da legislação brasileira atinente ao 

IPI especificamente para verificar se é possível a sua incidência nas operações de 

comercialização de mercadorias nacionalizadas acabadas, pelos importadores, sem 

novo processo de industrialização. Para tal empreitada, é necessário construir o 

raciocínio jurídico, aproveitando-se dos elementos apresentados no Capítulo 1 sobre 

o Princípio da Não Discriminação e o Artigo III do GATT, bem como buscando 

orientação hermenêutica (i) nos conceitos inseridos na norma; (ii) no contexto 

legislativo originário; (iii) na hipótese de incidência, seu consequente e seus 

elementos instrutivos (aspectos material, temporal, pessoal e espacial). 

 

 

3.2 Contextualização conceitual 
 

 

O regime jurídico do IPI utiliza conceitos-chave para determinar sua 

incidência sobre determinado fato ou não. A CRB/1988, ao definir a competência 

tributária dos entes da federação, especialmente no artigo 153, IV (“produtos 

industrializados”), não delimitou positivamente os elementos que balizam o IPI. A 

identificação dos conceitos chaves depende da análise conceitual negativa, ou seja, 

definir os termos-chave que se relacionam ao tributo a partir da exclusão de 

conceitos e limites atribuídos a outros tributos, os quais podem se aproximar do IPI, 

especificamente o ICMS e o ISS.85 Por esta razão, inicia-se o presente capítulo com 

a apresentação de conceitos adotados para os seguintes termos: (i) mercadoria e 

                                                        
85 Neste sentido, Maurício Dalri Timm do Vale traz estudo sobre a análise negativa da CRB/1988: 
Apesar de não haver uma definição de produto industrializado no corpo do Texto Constitucional, é 
imperioso reconhecer que deve haver ao menos um conceito do que por ele se entende. Lembremo-
nos que a Constituição Federal de 1988 estabelece que o IPI não incidirá sobre os produtos 
industrializados destinados ao exterior (art. 153, § 3o, III). [...] E, em razão disto, é preciso encontrar o 
conceito constitucional de produto industrializado que se oculta em suas dobras, na medida em que, 
se se admitir que não há conceito constitucional de produto industrializado, será o legislador 
infraconstitucional quem estabelecerá os contornos da imunidade tributária em tela”. DO VALLE, 
2016. p.533. 
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produto industrializado; (ii) circulação e industrialização; (iii) nacional e 

nacionalizado. 

 

 

3.2.1 Mercadoria x Produto Industrializado 

 

 

A distinção entre produto industrializado e mercadoria é indispensável 

para que se possa compreender o espectro de abrangência e o alcance do IPI, do 

ICMS e do ISS. Estes dois últimos não são no objeto do presente trabalho, motivo 

pelo qual não serão analisados, mas somente nos elementos que influem a 

percepção do conceito de “produto industrializado” e do IPI. 

A mercadoria não é uma qualidade intrínseca de um determinado bem e 

depende da destinação que se lhe atribui. Roque Antonio Carrazza delimita o 

conceito de mercadoria como “[...] bem móvel sujeito à mercancia”86, vinculado a 

uma relação jurídica comercial. A mercadoria seria, para o autor, uma das espécies 

de bem móvel corpóreo (gênero). 

 
Só é mercadoria o bem móvel que, integrado ao estoque da empresa, 
destina-se à venda ou revenda.  
Insistimos que somente configura mercadoria, o bem móvel adquirido pelo 
comerciante, industrial ou produtor, para servir de objeto de seu comércio, 
isto é, para ser revendido. 
Daí que a existência de uma mercadoria não está na natureza do bem 
móvel, mas na sua destinação. Se o bem móvel for objeto de comércio, vale 
dizer, se ele se destinar à venda a outro comerciante ou ao consumidor 
final, então, sim, ele é juridicamente uma mercadoria. 
Portanto, toda mercadoria é bem móvel corpóreo (bem material), mas nem 
todo bem móvel corpóreo é mercadoria. Apenas o bem móvel preordenado 
à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria. 
[...] Enfim, nada é mercadoria pela “própria natureza das coisas”. De fato, 
como observa Paulo de Barros Carvalho, a natureza mercantil de um bem 
não deflui de suas propriedades intrínsecas, mas de sua destinação 
específica.87 

 

A destinação mercantil do bem material é, portanto, elemento necessário 

para que se denomine mercadoria e, assim, se submeta ao regime tributário do 

ICMS, nos termos do texto constitucional.. 

                                                        
86 CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010. p. 
95. 
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O produto industrializado pode ser objeto de operação mercantil. Segundo 

Geraldo Ataliba, em consonância com a lição de Rubens Gomes de Sousa, 

mercadoria é uma classificação mais ampla na qual o produto industrializado se 

insere.88 No mesmo artigo, o autor define produto como “[...] a coisa que se obtém 

como resultado de um processo de produção, processo esse que é real e concreto e 

se dá no mundo fenomênico, mas que – para efeito jurídico – deve ser legalmente 

qualificado” e, ainda, industrializado como o que “[...] de acordo com a lei, resulta 

finalmente de uma série de operações mecânicas, físicas e concretas que 

caracterizam a industrialização, tal como legalmente qualificada”.89 

Maurício Dalri Timm do Valle90 e Roque Antonio Carrazza defendem que, 

apesar de não haver um conceito expressamente descrito de “produto 

industrializado” no texto constitucional, não se pode falar em autorização ao 

legislador ordinário para construir sua significação e limites. Carrazza afirma que o 

artigo 153, IV da CRB/ 1988 tem “[...] acepção técnica, que o Direito Tributário não 

pode desconsiderar”, destacando que o artigo 46 do CTN (lei complementar, em 

harmonia com o artigo 146, III, “a” da CRB/1988), em seu parágrafo único, define o 

significado de produto industrializado e que teria sido adotado pelo texto 

constitucional nos seus termos integrais91: 

 
Art. 46. [...] 
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado 
o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique 
a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 

 

Complementarmente ao artigo 46, o Decreto n. 7.212/201092 apresenta, 

em consonância com a Lei n. 4.502/1964, atividades que são consideradas como 

industrialização e aquelas que são excluídas do conceito. Deste modo, o ato de 

industrializar é conceituado na norma e não comporta interpretação distinta pelo 

hermeneuta.  

                                                        
 
89 ATALIBA, Geraldo. Imposto sobre Produtos Industrializados e sua hipótese de incidência. IN: 
Doutrinas essenciais de direito tributário. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. vol. 3. p. 2. 
90 “Eis a primeira distinção: “produto industrializado” difere de “mercadoria”. Como veremos, essa 
diferença exprime-se numa relação de gênero e espécie. Entretanto, por ora, registremos que 
mercadoria e produto industrializado não coincidem.” DO VALLE, 2016. p.534. 
91 CARRAZZA, 2010. p. 144-5. 
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Para fins do IPI, um produto industrializado existirá quando um bem 

material for submetido a um processo de industrialização que provoque alterações 

na sua natureza ou finalidade, resultando em um novo bem (ainda que classificado 

na mesma posição do sistema harmonizado (NCM)). 93  O conceito de produto 

industrializado, conforme defende Maurício Dalri Timm do Valle, não é 

metajurídico94, porque presente na legislação, desde a noção constitucional (que o 

diferencia de mercadoria e de serviço, inclusive para fins de repartição de 

competência tributária).  

Portanto, conclui-se que mercadoria e produto industrializado não se 

referem ao mesmo bem como regra e dependem de pressupostos distintos: aquela 

depende da destinação do bem e este depende do processo produtivo a que se 

submete (do qual resulta).95 

 

 

3.2.2 Industrialização x Circulação 

 

 

O conceito de produto industrializado está diretamente vinculado à 

significação do termo “industrializado”, que deriva de “industrialização”. 

Industrialização e circulação de bens são dois processos que se relacionam com a 

materialidade do IPI.  

O CTN não delimita o conceito de industrialização nos artigos 46 a 51, em 

que dispõe sobre o IPI. Por sua vez, a Lei n. 4.502/1964 define industrialização no 

parágrafo único do artigo 3o, declinando as exclusões expressamente: 

 
Art . 3º Considera-se estabelecimento produtor todo aquêle que 
industrializar produtos sujeitos ao impôsto.  
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se industrialização 
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, 
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo: [...] 

 

O Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI), em seu artigo 4o, dispõe 

sobre o que seria industrialização: 

                                                        
93 CARRAZZA, 2010. p. 145-6; DO VALLE, 2016. p.535-6. 
94 DO VALLE, 2016. p.536-7. 
95 Cf.: DO VALLE, 2016. p.537-545. 



57 
 

 
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei nº 5.172, de 1966, 
art. 46, parágrafo único, e Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único): 
[...] 
Parágrafo único.  São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a 
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados. 

 

Extrai-se que a industrialização é qualquer atividade que altere o bem 

material que lhe é submetido. É irrelevante se o bem é maior ou menor, mais caro 

ou mais barato, tampouco qualquer outro atributo qualitativo. Trata-se de 

constatação objetiva. Para o IPI, no entanto, é indispensável que este processo de 

industrialização ocorra a fim de que se verifique o aspecto material da hipótese de 

incidência.96 

Diferentemente, a circulação a que se refere a CRB/1988, quando define 

os pressupostos do ICMS (Artigo 155, II), independe da ocorrência prévia (imediata 

ou remota) de processo industrial. Ao eleger o conceito “circulação”, o constituinte 

confere significação jurídica ao termo. Neste sentido, Roque Antonio Carrazza 

leciona que a circulação deve ser jurídica e não simplesmente física.97 

Circulação é um processo mercantil, relacionado às mercadorias que são 

objeto de transferência entre pessoas, com destinação comercial. Não há vínculo 

direto e obrigatório com a industrialização. 

A diferenciação entre industrialização e circulação é necessária para que 

se possa definir quais operações serão objeto da incidência do IPI e quais se 

submeterão somente à incidência do ICMS. 

 
                                                        
96 MELO, José Eduardo Soares de. IPI – teoria e prática. São Paulo: Malheiros, 2009. p.73-5. 
97 Ora, a circulação jurídica pressupõe a transferência, evidentemente de uma pessoa a outra e pelos 
meios adequados, da titularidade de mercadoria, vale dizer dos poderes jurídicos de disponibilidade 
sobre ela. [...] 
Ressaltamos que a circulação de mercadorias, apta a desencadear a tributação por meio de ICMS, 
demanda a existência de uma operação (negócio jurídico) onerosa, envolvendo um alienante e um 
adquirente. 
De fato, a Constituição não prevê a tributação de mercadorias, por meio do ICMS, mas, sim, a 
tributação de “operações relativas à circulação de mercadorias”, isto é, de operações que tenham por 
objeto circulação de mercadorias. Os termos circulação e mercadorias qualificam as operações 
tributadas por via de ICMS. Não são todas as operações jurídicas que podem ser tributadas, mas 
apenas as relativas à circulação de mercadorias, que, ainda por cima, sejam onerosas [...]. Operação 
é justamente o fato jurídico que desencadeia o efeito de fazer nascer a obrigação de pagar ICMS.  
Logo, para que um ato configura uma operação mercantil, é mister que: a) seja regido pelo Direito 
Comercial; b) tenha sido praticado num contexto de atividades empresariais [...]; e c) tenha por objeto 
uma mercadoria.” (CARRAZZA, 2010. p. 93-4). 
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3.2.3 Nacionalizado x Nacional 

 

 

Por derradeiro, mas não menos relevante, é importante compreender a 

distinção entre bens nacionais e bens nacionalizados.  

Bens nacionais são todos aqueles bens cuja origem constitutiva 

(surgimento) se dá dentro do território do Estado que assim os classifica. Bem 

nacional, sob a perspectiva brasileira, é todo bem que foi constituído ou criado ou 

alterado materialmente no território brasileiro (aspecto espacial). 

Bens nacionalizados 98  são aqueles bens constituídos, criados ou 

alterados materialmente no estrangeiro que, submetidos a um processo de 

internalização (via de regra por meio do desembaraço aduaneiro 99) ao território 

brasileiro e tendo atendido aos requisitos legais pertinentes, são inseridos na 

economia doméstica, independentemente de sua destinação. Portanto, todo bem 

nacionalizado tem origem no estrangeiro (ficta ou real)100, ainda que não seja uma 

mercadoria acabada, mas apenas um produto intermediário. 

No caso objeto deste trabalho, os bens submetidos à incidência do IPI na 

saída dos estabelecimentos importadores, equiparados a estabelecimentos 

produtores (art. 51, CTN) são bens nacionalizados. 

 

 

3.3 IPI: contexto histórico 
 

 

                                                        
98 “A expressão “mercadoria estrangeira” não constitui redundância, sob o natural pressuposto de 
que, tratando-se de tributo aduaneiro, não haveria de se cogitar de mercadoria “nacional”. Além do 
que, a mercadoria estrangeira, anteriormente ingressada no País mediante regular liberação 
aduaneira, passa a ser considerada como nacionalizada”. MELO, 2009. p.128. 
99 Vide: BRASIL. Decreto-lei n. 37/1966, de 18 de novembro de 1966 (Dispõe sobre o imposto de 
importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências). Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0037.htm>. Acesso 13 mar. 2017.  
100 Existe a possibilidade de um bem nacional exportado para o exterior do Brasil ser reimportado, 
mas é necessário avaliar o modelo de operação e a condição em que foi exportado para determinar o 
tratamento tributário a que se submeterá.  A legislação aduaneira não prevê claramente o regime a 
ser aplicado. Contudo, como regra, o art. 1°, § 1°, do Decreto-Lei n° 37/1966 dispõe que o bem 
nacional exportado, caso venha a ser reimportado, seja equiparado, para fins tributários, a bem de 
origem estrangeira, observadas as exceções legais. 
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A criação do IPI remonta a um contexto econômico-tributário brasileiro 

longínquo e distinto da dinâmica que rege as atuais relações jurídicas e comerciais. 

O caminho percorrido, ao longo da evolução histórico-normativa, pelo IPI é 

importante para determinar (i) o que é este tributo, (ii) sobre que grandeza ele incide, 

(iii) quais são os limites de sua imposição e (iv) a adequação da legislação de 

regência ao instituto tributário. 

A Constituição de 1891 trouxe a primeira menção à tributação de 

importados, consignando em seu texto o imposto de importação (art. 7o, parágrafo 

1o101). O contexto econômico brasileiro, de baixa industrialização, não conduziu a 

política legislativa à construção de arcabouço normativo com foco no processo 

industrial e subsequentes operações com o resultado deste. 

Ligeiramente distinto o cenário que se apresenta com a Constituição de 

1934, sob o primeiro governo de Getúlio Vargas, que conferiu competência à União 

para legislar sobre a tributação sobre o consumo de mercadorias102. Apesar da 

instituição de tributo sobre o consumo de mercadorias, a Constituição de 1934 não 

individualiza o processo industrial como objeto específico de tributação. A 

Constituição de 1937, já no Estado Novo, não inova na matéria.103 

                                                        
101 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 24 de outubro de 1891: 
Art 7º - É da competência exclusiva da União decretar: 
1º) impostos sobre a importação de procedência estrangeira; 
(BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de outubro de 1891. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em 13 
mar. 2017.)  
102 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 16 de julho de 1934: 
Art 5º - Compete privativamente à União:  
[...] XIX - legislar sobre:  
a) direito penal, comercial, civil, aéreo e processual, registros públicos e juntas comerciais; [...] 
i) comércio exterior e interestadual, instituições de crédito; câmbio e transferência de valores para 
fora do País; normas gerais sobre o trabalho, a produção e o consumo, podendo estabelecer 
limitações exigidas pelo bem público; [...] 
Art 6º - Compete, também, privativamente à União:  
I - decretar impostos:  
a) sobre a importação de mercadorias de procedência estrangeira;  
b) de consumo de quaisquer mercadorias, exceto os combustíveis de motor de explosão; [...] 
(BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em 13 
mar. 2017.)  
103  Art 20 - É da competência privativa da União: 
I - decretar impostos:  
a) sobre a importação de mercadorias de procedência estrangeira;  
b) de consumo de quaisquer mercadorias;  
BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em 14 mar. 2017. 
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Por meio do Decreto-lei n. 739 de 1938, o Poder Executivo regulamentou 

o Imposto sobre Consumo, precursor do IPI, determinando sobre quais bens incidiria 

o tributo. A norma prevê clara distinção entre bens produzidos no país (produtos 

nacionais) e bens de procedência estrangeira (produzidos no exterior). A 

nacionalidade do sujeito fabricante, portanto, influencia o regime tributário adotado 

(binomial: nacional vs estrangeiro).  

O Imposto sobre Consumo reunia, em uma única espécie tributária, o IPI 

e o ICMS hoje existentes. O legislador elegeu como hipótese de incidência do 

Imposto sobre o Consumo um conjunto de verbos nucleares que incluem o ato de 

fabricar assim como o ato de (re)vender os  bens, sejam nacionais, sejam 

estrangeiros (art. 54).  

Em 1944, já sob a égide do Estado Novo, o Poder Executivo altera a 

legislação do Imposto sobre Consumo, por meio do Decreto-Lei n. 7.219-A 104 , 

revogando o anterior. Nos artigos 1o e 2o, é possível identificar mudanças na 

legislação, com a definição de um critério geral para o aspecto temporal do tributo, 

com foco na saída dos bens dos locais determinados na norma105. A legislação de 

regência foi novamente alterada por meio do Decreto-Lei n. 7.404 de 1945, que 

esclareceu outros elementos do tributo os quais, nas normas anteriores, eram mal 

redigidos e causavam dúvidas hermenêuticas. O maior aprimoramento ocorreu na 

definição da base de cálculo, do sujeito passivo e do aspecto material. 

Em 1946, houve a promulgação de nova Constituição no país, que 

manteve a competência da União para instituir tributos sobre (i) a importação de 

mercadorias estrangeiras e (ii) o consumo de mercadorias. Não havia, contudo, um 

tributo específico incidente sobre a produção de bens em geral, nos moldes do atual 

IPI, tampouco havia previsão de tributo específico sobre circulação de mercadorias, 

como o é o ICMS. A única previsão de tributação sobre a produção, do art. 15, se 

referia a fontes de energia. 106  Após a promulgação da nova Constituição, os 

                                                        
104BRASIL. Decreto-Lei no 7.219-A, de 30 de dezembro de 1944 (Dispõe sobre o Imposto de 
Consumo). Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7219-a-
30-dezembro-1944-452271-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 14 mar. 2017. 
105 Art. 1º O impôsto de consumo incide sôbre os seguintes produtos nacionais ou estrangeiros, 
discriminados nas Tabelas anexas: [...] 
Art. 2º O impôsto é devido pelos contribuintes definidos nesta lei, antes da saída dos produtos das 
fábricas, estabelecimentos comerciais, Alfândegas e Mesas de Renda, devendo o seu valor ser 
incorporado ao dos produtos e cobrado do consumidor de acôrdo com as disposições que se 
seguem. 
106 Constituição dos Estados Unidos do Brasil (18 de setembro de 1946): 
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Decretos-lei n. 26.149/1948, 43.711/1958 e 45.422/1959 consolidaram o Decreto-lei 

n. 7.404/1945 e as alterações posteriores. Dentre estas, algumas modificações da 

legislação merecem destaque, pois aproximam o então Imposto sobre Consumo do 

atual IPI. Em 1958, a Lei n. 3.520 altera a redação do art. 1o do Decreto-Lei n. 

7.404/45 para incluir o termo “industrializado”, indicando o afunilamento do objeto da 

norma, que seria rebatizada em 1965.  

O Decreto-lei n. 43.711/1958 estabeleceu expressamente outra hipótese 

de incidência do Imposto sobre Consumo sobre produtos de procedência 

estrangeira: quando da revenda no mercado interno (grifo nosso). 

 
Tabela "A" 
Produtos sujeitos ao impôsto "ad valorem" 
1ª O impôsto será calculado: 
a) quando se tratar de produto nacional, sôbre o preço de venda da 
fábrica constante da "Nota Fiscal", [...] 
b) quando se tratar de produto de procedência estrangeira: 
I - Inicialmente, como base no preço de importação, acrescido das 
despesas de frete, seguro e mais direitos aduaneiros, taxas e 
adicionais necessários à entrada do produto no País, procedendo-se à 
conversão em cruzeiros dos valores em moeda estrangeira na forma 
prevista nos parágrafos abaixo: [...] 
II - Posteriormente, os importadores pagarão o impôsto com base nas 
vendas de produtos tributados, realizadas em cada quinzena, deduzido 
o impôsto pago inicialmente na forma do item I (Lei nº 2.974-56). [...] 

 

A incidência do Imposto sobre Consumo, em relação a bens de origem 

estrangeira, é redigida de forma mais clara na legislação: (i) a internalização de 

produto objeto de industrialização no exterior e (ii) a circulação de mercadoria 

nacionalizada no território nacional, inserida na economia doméstica, prevendo 

mecanismo de não cumulatividade. Não há, contudo, a instituição de fato gerador 

similar (sobre a circulação das mercadorias pelo comerciante) para os produtos de 

origem nacional. Estabelece-se, assim, tributação discriminatória (ou protecionista) 

em favor da produção nacional. Esta observação é importante, pois, quando da 

instituição do novo fato gerador para as mercadorias nacionalizadas, o Brasil já 

havia ratificado o GATT-1947 e, por conseguinte, já estava submetido ao Princípio 
                                                                                                                                                                             
Art 15 - Compete à União decretar impostos sobre: 
I - importação de mercadorias de procedência estrangeira;  
II - consumo de mercadorias;  
III - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim importação e exportação de 
lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza, estendendo-se 
esse regime, no que for aplicável, aos minerais do País e à energia elétrica; 
BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de novembro de 1946. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em 15 mar. 2017. 
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da Não Discriminação (vide Capítulo 01). Mais além, a modificação consolidada pelo 

Decreto-Lei n. 43.711/1958 ocorreu após manifestação do GATT-1947 sobre a 

legislação do Imposto sobre Consumo existente no país, em 30 de junho de 1949, 

por meio do Relatório “Brazilian Internal Taxes” (GATT/CP3/42 – II/181)107, cuja 

recomendação foi de harmonização da legislação nacional com o acordo 

internacional. 

O Decreto-Lei n. 45.422 de 1959108 manteve as disposições normativas 

do decreto-lei anterior, consolidando as hipóteses de incidência no art. 154 e não 

mais nas tabelas anexas. 

O Imposto sobre Consumo, instituído em 1938 e alterado até 1964, não 

guarda identidade com o tributo atualmente denominado IPI, como se verificará a 

partir da análise dos aspectos deste tributo. A doutrina, por sua vez, não é pacífica 

sobre este ponto109, o que colabora com os paradoxos analíticos da hipótese de 

incidência e pode gerar erros hermenêuticos e de ordem prática110. 

 
[...] pode-se concluir, em um primeiro momento, que, diferentemente do que 
entendeu a doutrina, o imposto sobre produtos industrializados, criado pela 

                                                        
107  Organização Mundial do Comércio. Brazilian Internal Taxes: First Report adopted by the 
Contracting Parties on 30 June 1949 (GATT/CP.3/42 - II/181). Disponível em 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/49inttax.pdf> Acesso em 06 jun. 2016. 
108  BRASIL. Decreto no 45.422, de 12 de fevereiro de 1959. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/anexo/and45422.pdf>. Acesso em 17 mar. 
2017. 
109 José Eduardo Tellini Toledo, em sua obra IPI – Incidência Tributária e Princípios Constitucionais, 
traz um apanhado da posição doutrinária acerca das origens do IPI: “Diante dessas características, 
grande parte da doutrina já se manifestou no sentido de que o Imposto sobre Produtos 
Industrializados nada mais é do que o Imposto sobre Consumo previsto nas Cartas Magnas 
anteriores. Nas palavras de ALIOMAR BALEEIRO trata-se de “nome novo de imposto velho”. [...] 
Neste sentido, podemos citar SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, (segundo o qual o nome 
originário era Imposto sobre Consumo porque os contribuintes de fato eram os consumidores, já que 
o imposto aderia ao preço do produto, por fora, acrescendo o valor da transação), além de PAULO 
DE BARROS CARVALHO [...]. WALDEMAR DE OLIVEIRA também dispunha que o IPI é a 
denominação com que a Emenda Constitucional 18, de 1965, rebatizou o antigo imposto de 
consumo. Apesar disso, EDVALDO BRITO, ao fazer análise acerca da gênese do IPI, esclarece que 
a Comissão responsável pela elaboração do anteprojeto da Emenda Constitucional no 18, de 1965, 
equivocou-se ao considerar que o imposto resultante da formulação dada pela emenda (imposto 
sobre produtos industrializados) era o mesmo previsto no artigo 15, inciso II, da Constituição de 1946 
(imposto sobre o consumo de mercadorias)”. TOLEDO, José Eduardo Tellini. IPI – incidência 
tributária e princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 28-30. 
110 José Eduardo Tellini Toledo aponta, em sua obra, a falta de precisão da linguagem adotada pelo 
legislador ao construir o espectro de abrangência do Imposto sobre Consumo, confundindo conceitos 
como “mercadorias” e “produtos industrializados”. O erro, segundo o autor, se perpetuou na Lei no 
4.502/1964, o que demanda do intérprete técnica jurídica para, a partir dos elementos formadores da 
hipótese de incidência do gravame, determinar a correta acepção e abrangência do tributo 
denominado IPI. (TOLEDO, 2006. p. 31-2.) 
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Emenda Constitucional no 18, de 1965, não poderia ser considerado como 
sucessor do imposto sobre consumo de mercadorias.111 

 

Em sua origem, o Imposto sobre Consumo elegeu o ato de consumir 

mercadorias (e não produtos)112, estrangeiros ou nacionais, em território doméstico, 

como elemento jurídico relevante. Ao longo dos anos, em decorrência da 

modificação profunda da economia produtiva nacional, houve uma adaptação do 

Imposto sobre Consumo na tentativa de englobar hipóteses antes não previstas na 

norma. Em uma análise retrospectiva, embasada na Teoria do Direito Tributário 

Brasileiro atual, é possível identificar a coexistência, no cerne do Imposto sobre 

Consumo, dos elementos jurídicos que instruem, atualmente, o IPI e o ICMS. 

Portanto, a estrutura jurídica do Imposto sobre Consumo não é a mesma do IPI, mas 

foi, certamente, a partir desse tributo que o IPI se originou. Esta observação é 

importante para que se possa evoluir no estudo dos elementos jurídicos que 

compõem a hipótese de incidência do IPI e determinar se a sua incidência na saída 

(revenda) de mercadorias nacionalizadas pelo importador-comerciante a terceiro não 

contribuinte do IPI está conforme o arcabouço legislativo vigente. 

 

 

3.3.1 IPI – Surgimento e objetivos: Lei 4.502/64 

 

 

A Lei n. 4.502/1964 é anterior ao Código Tributário Nacional (CTN – Lei n. 

5.172/1966) e foi regulamentada, inicialmente, por meio do Decreto n. 56.791 de 

1965. Ela revogou as normas anteriores que regiam o Imposto sobre Consumo e, 

em 1o de janeiro de 1965 passou a reger o tributo e seus limites. A denominação do 

tributo somente foi alterada para IPI com o Decreto-Lei n. 34/1966 113 , após a 

                                                        
111 Ibid., p. 33. 
112 “Uma das principais características do “Imposto sobre Consumo” era a de incidir sobre o consumo 
de mercadorias, e era devido pelo produtor e suportado pelo consumidor final. Inclusive, para todos 
os efeitos legais, considerava-se que a mercadoria era dada para “consumo” quando: (i) ocorria o 
desembaraço aduaneiro, se estrangeira; (ii) ocorria sua saída da fábrica, se nacional; (iii) era 
consumida ou utilizada na própria fábrica”. (TOLEDO, 2006. p. 28.) 
113 Decreto-Lei n. 34/1966 – Art 1º O Impôsto de Consumo, de que trata a Lei nº 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, passa a denominar-se lmpôsto sôbre Produtos Industrializados.   
BRASIL. Decreto-Lei n. 34/1966, de de 18 de novembro de 1966 (Dispõe sôbre nova denominação 
do Impôsto de Consumo, altera a Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, extingue diversas taxas, 
e dá outras providências). Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-
1988/Del0034.htm>. Acesso em 13 mar. 2017. 
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Emenda Constitucional (EC) n. 18 de 1o de dezembro de 1965, já sob regime militar, 

a qual promoveu a reforma do sistema tributário nacional e incluiu expressamente, 

pela primeira vez, a competência da União para legislar sobre produtos 

industrializados. Esta EC distinguiu produto de mercadoria ao atribuir aos Estados a 

competência tributária para instituir imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias. O texto constitucional passou a dispor nos seguintes termos114: 

 
Art. 11. Compete à União o impôsto sôbre produtos industrializados. 
Parágrafo único. O impôsto é seletivo em função da essencialidade dos 
produtos, e não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, o montante 
cobrado nos anteriores. 
Art. 12. Compete aos Estados o impôsto sôbre operações relativas à 
circulação de mercadorias, realizadas por comerciantes, industriais e 
produtores.115 
§ 1º A alíquota do impôsto é uniforme para tôdas as mercadorias, não 
excedendo, nas operações que as destinem a outro Estado, o limite fixado 
em resolução do Senado Federal, nos têrmos do disposto em lei 
complementar. 
§ 2º O impôsto é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos 
têrmos do disposto em lei complementar, o montante cobrado nas 
anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado, e não incidirá sôbre a venda a 
varejo, diretamente ao consumidor, de gêneros de primeira necessidade, 
definidos como tais por ato do Poder Executivo Estadual. 

 

O Imposto sobre Consumo é superado116 e origina dois outros tributos: o 

IPI e o ICM. Note-se, no entanto, que a Lei n. 4.502/64 não foi revogada, mesmo – 

como se verá adiante – em aparente contradição com o sistema tributário instaurado 

com a CRB/1988. O tributo denominado IPI, resultante do novo batismo legal, foi 

utilizado como base para delimitação do atual IPI, mas é preciso cautela ao se 

equiparar um ao outro, pois este último se submete, hierarquicamente, a um 

arcabouço normativo mais rígido e tecnicamente erigido. As imprecisões redacionais 

do antigo tributo, apesar de não terem sido integralmente extirpadas da legislação, 

devem ser analisadas com rigor pelo hermeneuta (na espera dos ajustes legislativos 

necessários).  

                                                        
114 BRASIL. Emenda Constitucional no 18, de 1o de dezembro de 1965. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm>. 
Acesso em 13 mar. 2017.  
115 A instituição de tributos sobre a venda e consignação de mercadorias já for a prevista na Emenda 
Constitucional n. 5 de 1961. 
116 A doutrina se divide entre autores que entendem que o IPI é distinto do Imposto sobre Consumo e 
outros que o compreendem como uma continuação. A partir do estudo da hipótese de incidência, com 
base nos preceitos juridico-científicos do Direito Tributário, filiamo-nos à primeira corrente, 
entendendo, ainda, que a legislação herdada da Lei n. 4.502/1964, colacionada no CTN, ao ser 
confrontada com a CRB/1988 não subsiste em sua integralidade e implica hermenêutica complexa 
entre a técnica jurídica e o texto legislativo. 
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As características circundantes do IPI são delimitadas com a eleição da 

seletividade e da não cumulatividade, bem como com a definição de elementos 

objetivos formadores da hipótese de incidência e do consequente e seus aspectos 

instrutivos (material, pessoal, espacial e temporal). Na redação da Lei no 4.502/1964, 

o artigo 2o delimita o aspecto temporal do tributo, indicando parte dos elementos do 

aspecto espacial também. Os artigos 3o e 4o identificam os sujeitos passivos 

(aspecto pessoal), utilizando-se de recurso à ficção jurídica para definição de 

sujeitos por equiparação. 

Identificados os aspectos do tributo, a Lei n. 4.502/1964 determinou (i) a 

grandeza sobre a qual ele incide (base de cálculo) e (ii) o percentual ou montante 

para cada unidade de produto (alíquota): 

 

 Art . 13. O impôsto será calculado mediante aplicação das alíquotas 
constantes da Tabela anexa sôbre o valor tributável dos produtos na forma 
estabelecida neste Capítulo.  
Art . 14. Salvo disposição especial, constitui valor tributável:  
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo efetuado 
na ocasião do despacho;  
a) o preço da arrematação, no caso de produto vendido em leilão;  
b) o valor que servir de base, ou que serviria se o produto tributado fôsse 
para o cálculo dos tributos aduaneiros, acrescido de valor dêste e dos ágios 
e sobretaxas cambiais pagos pelo importador;  
II - quanto aos de produção nacional, o preço da operação de que decorrer 
a saída do estabelecimento produtor, incluídas tôdas as despesas 
acessórias debitadas ao destinatário ou comprador, salvo, quando escritura 
das em separado, os de transporte e seguro nas condições e limites 
estabelecidos em Regulamento. 

 

Como se observa, o legislador atribuiu bases de cálculo distintas para 

produtos de origem nacional e aqueles de origem estrangeira. Para o momento do 

pagamento do tributo, houve a adoção de prazos distintos: 

 
Art . 24. O impôsto será recolhido por guia, ao órgão arrecadador 
competente, na forma estabelecida nesta lei e em regulamento.  
Art . 25. Para efeito do recolhimento, na forma do art. 27, será deduzido do 
valor resultante do cálculo. 
I - o impôsto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e 
embalagens, adquiridos ou recebidos para emprêgo na industrialização e no 
acondicionamento de produtos tributados. 
II - o impôsto pago por ocasião do despache de produtos de procedência 
estrangeira ou da remessa de produtos nacionais ou estrangeiros para 
estabelecimentos revendedores ou depositários. 
 Art . 26. O recolhimento do impôsto far-se-á:  
I - antes da saída do produto da repartição que processar o despacho - nos 
casos de importação e de arrematação em leilão de produtos de 
procedência estrangeira;  
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II - antes da saída do produto do respectivo estabelecimento produtor - no 
caso de devedor declarado remisso; [...] 

 

Destaca-se, portanto, na Lei n. 4.502/1964, a distinção entre bens 

nacionais e bens estrangeiros (nacionalizados), que se mantém ao longo das 

alterações sofridas pela norma e após a publicação do CTN.  

Desde o Imposto sobre Consumo até o IPI, a diferenciação da tributação 

imposta pela legislação se estabelece em razão da origem do bem sobre o qual 

incide o tributo. Acresça-se a isto a distinção entre sujeitos passivos (industriais, 

produtos e fabricantes e importadores-comerciantes). Por outro lado, os aspectos 

que instruem a hipótese de incidência do IPI indicam outros elementos para 

determinar se há ou não a ocorrência desta no caso concreto.  

As alterações da Lei n. 4.502/1964 não modificaram os elementos 

essenciais do tributo. O CTN tampouco apresentou solução para o paradoxo legal 

estabelecido pela confrontação entre a hipótese de incidência e a ficção jurídica 

criada, como se pode verificar no item subsequente. 

 

 

3.3.2 CTN (Lei 5.172/66) 

 

 

O CTN estabeleceu um marco normativo no Direito Tributário brasileiro, 

instituindo conceitos técnicos e delimitados para determinação da hipótese de 

incidência e consequente dos tributos em geral, bem como enumerando critérios 

rígidos de interpretação e aplicação das normas tributárias. Não obstante, a Lei n. 

4.502/1964 não foi revogada pelo CTN (sendo inclusive recepcionada pela 

CRB/1988).  

Nos artigos 46 a 51, o CTN disciplina o regime legal do IPI. O aspecto 

temporal do tributo foi descrito no artigo 46, em três hipóteses, mantendo-se a 

origem do bem como elemento relevante.  

 
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato gerador: 
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do 
artigo 51; 
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III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a 
leilão. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado 
o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique 
a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 

 

A utilização da ficção jurídica como instrumento legislativo foi mantida no 

artigo 51, assim como a aparente e paradoxal incompatibilidade com os aspectos da 

hipótese de incidência e do consequente do IPI117. A base de cálculo do tributo 

sofreu alargamento e foi descrita com maior precisão redacional (art. 47), 

comparativamente ao disposto na Lei n. 4.502/1964.118 

Os princípios de seletividade e não-cumulatividade passaram a reger o IPI 

em caráter específico (arts. 48 e 49). Outros princípios gerais foram eleitos para o 

sistema tributário nacional e afetam a legislação pertinente ao IPI, inclusive no que 

concerne à hierarquia normativa e à alteração por legislação subsequente (critérios 

de especialidade, cronologia e hierarquia). Neste sentido, destaca-se a redação dos 

artigos 96 a 98 do diploma legal: 

 
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e 
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares 
que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado 
o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

                                                        
117 Art. 51. Contribuinte do imposto é: 
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar; 
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no 
inciso anterior; 
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer 
estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. 
118 Art. 47. A base de cálculo do imposto é: 
I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20, 
acrescido do montante: 
a) do imposto sobre a importação; 
b) das taxas exigidas para entrada do produto no País; 
c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis; 
II - no caso do inciso II do artigo anterior: 
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria; 
b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, 
no mercado atacadista da praça do remetente; 
III - no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação. 
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IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o 
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a 
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, 
ou de dispensa ou redução de penalidades. 
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de 
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 
§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II 
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam 
a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes 
sobrevenha. 

 

O Princípio da Legalidade, inserido no artigo 97 do CTN, é um marco no 

sistema legal brasileiro, pois impõe limites ao poder de tributar do Estado e vem 

assegurar previsibilidade aos sujeitos passivos. Segundo José Eduardo Soares de 

Melo, o princípio da legalidade determina que a legislação federal deve “[...] 

descrever todos os elementos integrantes do tributo, ou seja, os sujeitos ativo e 

passivo, as materialidades, bases de cálculo e alíquotas, bem como os demais 

deveres de cunho acessório [...]”. 119  O doutrinador faz ressalva sobre a 

compatibilidade dos artigos 46 a 51 do CTN, editados em 1966, em relação à 

CRB/1988: 

 
Pondere-se que os conceitos do CTN (arts. 46 a 51) – relativos a fatos 
geradores, bases de cálculos, não-cumulatividade e contribuintes quanto ao 
IPI – devem ser observados com extrema cautela, porque este diploma 
jurídico fora editado em 1966, anteriormente à promulgação da vigente 
Constituição Federal, que introduziu modificações no âmbito do IPI, e cuja 
recepção somente pode ser promovida no que concerne aos preceitos que 
apresentem plena compatibilidade.120 

 

Na esteira do que preceitua o artigo 97, o CTN impõe, no artigo 98, que 

os tratados e convenções internacionais firmados pelo Estado brasileiro e 

devidamente internalizados devem ser observados, produzindo efeitos modificativos 

e mesmo revocatórios de normas jurídicas domésticas que lhes sejam contrárias e, 

em relação à edição futura de normas, obrigando-as a não contrariar os dispositivos 

convencionais. O artigo 98, CTN é norma que regula a relação entre normas no 

direito interno. Pelo fato de estar contida em lei complementar (como assim foi 

                                                        
119 MELO, 2009. p.149. 
120 Ibid., p.150. 
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recepcionado o CTN), a doutrina entende que o dispositivo é válido pois atende o 

requisito do artigo 146, III, “a” da CRB/1988.121 

Aliomar Baleeiro ressalta a importância do artigo 98, CTN em matéria de 

comércio internacional: 

 
Do ponto de vista tributário, precípua é a importância dos tratados de 
comércio com recíprocas concessões em matéria alfandegária, porque, 
nesses casos, as cláusulas negociadas substituem as alíquotas da Tarifa 
Aduaneira, formando a chamada Tarifa Convencional. [...] Em regra, os 
tratados só produzem efeitos entre as partes que os celebram. Contudo, 
além da hipótese de adesão, os tratados de comércio com concessões 
alfandegárias contêm, em geral, há alguns séculos, a “cláusula de nação 
mais favorecida”. [...] O art. 98 do CTN expressa a hierarquia do tratado 
sobre a legislação tributária antecedente ou superveniente.122 

 

Portanto, desde 1966, com base no regramento do CTN indicado, o 

sistema tributário nacional deve observar as disposições firmadas em tratados e 

convenções internacionais, devendo a legislação interna posteriormente editada 

submeter-se ao regime internacional. O GATT se enquadra no arcabouço normativo 

internacional que deve ser observado pelas normas tributárias, inclusive o Artigo III. 

Além da delimitação das fontes de Direito Tributário, nos artigos 108 a 

110, o CTN determina os critérios de interpretação da norma tributária: 

 
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 
indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 
previsto em lei. 
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido. 
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da 
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, 
mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance 
de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir 
ou limitar competências tributárias. 

                                                        
121 Art. 146. Cabe à lei complementar:  
[...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;  [...] 
122 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 2013. 12 ed. rev. amp. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense. p. 970. 
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A hermenêutica aplicada é restritiva, de modo a preservar as garantias do 

sujeito passivo e limitar o poder de tributar do Estado, como se extrai dos parágrafos 

do artigo 108, principalmente ao referir-se à analogia. Sobre este instituto, Aliomar 

Baleeiro reforça que não se pode utilizá-lo para criar novos tributos ou penalidades, 

em razão da rigidez do Direito Tributário, comparando-o à técnica de ficção 

jurídica.123 

O aprofundamento do debate, inclusive para permitir uma interpretação 

adequada dos dispositivos do CTN, demanda a análise do arcabouço constitucional, 

para que se possa apreciar o regime jurídico pertinente ao IPI. 

 

 

3.3.3 Constituição da República de 1988 

 

 

A CRB/1988 inaugurou marco legal pós-regime militar, incluindo 

extensivamente a disciplina tributária em seu texto (art. 145 e seguintes), impondo 

limites ao poder de tributar do Estado e garantias ao contribuinte. É a CRB/1988 que 

condiciona e limita o CTN (lei complementar) e a legislação ordinária (Lei n. 

4.502/1964 e Decreto n. 7.212/2010). 

O artigo 150 do texto constitucional confere certos limites à instituição e à 

modificação de tributos, os quais são importantes para a análise do objeto do 

presente trabalho, pois condicionam o agir estatal. 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; [...] 

 

O princípio da legalidade tributária, do qual a tipicidade cerrada do tributo 

deriva, foi positivado no inciso I do artigo 150 da CRB/1988 e impõe ao ente 

tributante o dever de clareza da norma, previsibilidade ao contribuinte e segurança 

                                                        
123 Ibid., p. 1050. 
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jurídica. A tipicidade tributária do tributo é um dos alcances do princípio e, segundo 

Sacha Calmon Navarro Coêlho, é a feição material da legalidade (grifo nosso): 

 
[...] enquanto a legalidade formal diz respeito ao veículo (lei), a tipicidade 
entronca com o conteúdo da lei (norma). [...] O princípio da legalidade 
originariamente cingia-se a requerer a lei em sentido formal, continente de 
prescrição jurídica abstrata. Exigências ligadas aos princípios éticos da 
certeza e segurança do Direito [...] passaram a requerer que o fato gerador 
e o dever tributário passassem a ser rigorosamente previstos e descritos 
pelo legislador, daí a necessidade de tipificar a relação jurídico-tributária. 
[...] a tipicidade tributária é cerrada para evitar que o administrador ou o juiz, 
mais aquele do que este, interfiram na sua modelação, pela via 
interpretativa ou integrativa. Comparado com a norma de Direito Penal, 
verifica-se que a norma tributária é mais rígida.124 

 

E continua o doutrinador (grifo nosso): 

 
A legalidade da tributação, dizia Pontes de Miranda, significa o povo se 
tributando a si próprio. Traduz-se como o povo autorizando a tributação 
através dos seus representantes eleitos para fazer leis, ficando o príncipe, o 
chefe do Poder Executivo – que cobra os tributos –, a depender do 
Parlamento. 
O princípio vige e vale em todo o território nacional, subordinando os 
legisladores das três ordens de governo da Federação. Nenhum tributo 
(gênero), tirante as exceções expressas, pode ser instituído (criado) ou 
alterado (majorado ou minorado após criado) sem lei. Há princípio da 
legalidade na instituição e na majoração dos tributos, como 
especialmente dita a Constituição.125 

 

O art. 150, I da CRB/1988 confirma o conteúdo do artigo 97 do CTN, 

primando, assim, pela previsibilidade e solidez do sistema tributário.  

Em consonância com o Artigo III do GATT, o inciso II do artigo 150 da 

CRB/1988 consubstancia o princípio da não discriminação tributária, reforçando 

garantia constitucional já prevista no artigo 5o, II da Carta Magna126. O princípio da 

não discriminação ou da isonomia não proíbe que se estabeleça tratamento distinto 

entre pessoas ou situações cujas condições não seja idênticas, mas sim impõe que 

não se pode criar ou aprofundar as diferenças em prejuízo dos sujeitos em situação 

                                                        
124 CÔELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12. ed.rev.atual. Rio 
de Janeiro: Forense, 2010. p.179. 
125 CÔELHO, 2010. p.181. 
126  Para aprofundamento dos princípios, sugere-se a leitura das obras de CÔELHO, 2010; DO 
VALLE, 2016. 
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equivalente. A consequência advinda do tratamento aplicado é importante na 

determinação da igualdade na prática.127 

O IPI está previsto no artigo 153, IV e parágrafo 3o da CRB/1988: 

 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] 
IV - produtos industrializados; [...] 
§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação com o montante cobrado nas anteriores; 
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 
IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

É na previsão constitucional que se deve buscar a grandeza sobre a qual 

incide o tributo. A redação adotada pelo legislador constituinte deve ser interpretada 

no contexto constitucional, pois limita a competência do ente tributante e a aplicação 

da norma. A legislação infraconstitucional derivada do dispositivo 153, IV só é válida 

se se mantiver dentro dos limites informados pela Carta Magna. Assim, o CTN e as 

leis e normas infralegais que dispuseram, antes da promulgação da CRB/1988, 

também devem ter sua intepretação conforme esta, excluindo-se os dispositivos que 

a confrontem. 

Ante a construção evolutiva das normas tributárias, com foco no IPI, 

conclui-se que a análise da validade das normas internas e sua possível e 

respectiva aplicação depende da verificação da legalidade destas face ao que 

disciplina o GATT, especialmente em seu Artigo III. Identificada a incompatibilidade, 

há que ser reputada inválida a norma doméstica e afastada sua aplicação. 

 

 

3.3.4 Lei 7.798/89 

 

 

Desde a edição da Lei n. 4.502/1964, apenas a Lei n. 7.798/1989 tratou 

do regime jurídico do IPI de forma distinta do texto legislativo geral. Esta lei se 

refere a produtos específicos e altera o disposto nos artigos 2o e 4o da Lei n. 
                                                        
127 “Haverá desrespeito ao Princípio da Isonomia se inexistir vínculo entre o “elemento” ou  “fator de 
discriminação” eleito e a diferença de tratamento dele decorrente e, por fim, se esse vínculo for 
incompatível com os valores constitucionais”. DO VALLE, 2016. p. 454. 
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4.502/1964 e artigo 46 do CTN, determinando a incidência única do IPI em razão 

exclusivamente da origem dos produtos industrializados – excluindo a 

diferenciação por sujeito passivo. Disciplina a norma (grifo nosso): 

 
Art. 4o  Os produtos sujeitos aos regimes de que trata esta Lei pagarão 
o imposto uma única vez, ressalvado o disposto no § 1o:  
a) os nacionais, na saída do estabelecimento industrial ou do 
estabelecimento equiparado a industrial;  
b) os estrangeiros, por ocasião do desembaraço aduaneiro.  
§ 1o  Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será 
devido na saída do produto:         
I - do estabelecimento que o industrializar; e        
II - do estabelecimento encomendante, se industrial ou equiparado a 
industrial, que poderá creditar-se do imposto cobrado conforme o inciso I. 
§ 2o  Na hipótese de industrialização por encomenda, o encomendante 
responde solidariamente com o estabelecimento industrial pelo 
cumprimento da obrigação principal e acréscimos legais.    
§ 3o  Sujeita-se ao pagamento do imposto, na condição de responsável, o 
estabelecimento comercial atacadista que possuir ou mantiver produtos 
desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência, 
ou que deles der saída. [...] 
Art. 7º. Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos 
atacadistas que adquirirem os produtos relacionados no Anexo III, de 
estabelecimentos industriais ou dos seguintes estabelecimentos 
equiparados a industrial:  
I - estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira;  
II - filiais e demais estabelecimentos que exerçam o comércio de produtos 
importados ou industrializados por outro estabelecimento da mesma firma;  
III - estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido 
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, 
mediante a remessa, por eles efetuadas, de matérias-primas, produtos 
intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos; e  
IV - estabelecimentos comerciais de produtos do capítulo 22 da TIPI, cuja 
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob 
marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro 
ou do próprio executor da encomenda.  
§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que adquirente e 
remetente sejam empresas interdependentes, controladoras, controladas ou 
coligadas (Lei nº 6.404, art. 243, §§ 1º e 2º) ou interligadas (Decreto-Lei nº. 
1.950, art. 10, § 2º).  
§ 2º. O regime previsto neste artigo será aplicado a partir de 1º. de julho de 
1989. 

 
Esta lei inseriu mais uma distinção entre sujeitos passivos do IPI, mas não 

em razão da condição de industrial ou importador. A diferenciação se deu em razão 

do produto objeto da operação (Anexo I da Lei). 

Conforme dispõe o Artigo III do GATT, o critério eleito para a 

determinação da tributação foi o objeto, distinguindo-se o momento em que será 

considerado devido o tributo em razão da nacionalidade do bem (alíneas a e b do 

artigo 2o). Esta norma diverge da regra geral do IPI, prevista no CTN e na legislação 

ordinária, corroborando para a necessidade de se analisar se há ou não ilegalidade 
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(violação do Artigo III do GATT) e/ou inconstitucionalidade (violação do Artigo 150, II 

da CRB/1988) no regramento jurídico doméstico. 

 

3.4 Regime Jurídico do IPI: Lei 4.502/64 c/c CTN c/c CRB/188 e Artigo III do 
GATT 

 

O regime jurídico do IPI foi construído por meio de distintos marcos legais, 

que não foram harmonizados pelos legisladores em sua linguagem, mas que, se 

coordenadamente interpretados, conduzem à formatação de um tributo completo e 

definido. A imprecisa e complexa linguagem adotada pelos legisladores deve ser 

limitada pelos princípios jurídicos vigentes e é dever do hermeneuta apreciar a 

hierarquia, a cronologia e a especialidade que lhe são peculiares.  

A digressão apresentada nos itens anteriores deste capítulo teve por 

objetivo contextualizar o IPI sob enfoque histórico-legal, de modo a se perceber os 

caminhos percorridos até o regime jurídico atual. A formação de um sistema de 

normas baseado na técnica e dotado de limites claros e objetivos é resultado da 

constante evolução do sistema tributário nacional, que conferiu garantias 

importantes ao contribuinte e à sociedade civil, de modo geral, compelindo o Estado 

a agir de modo previsível e controlado. Os tributos devem observar os princípios 

legais constitucionais que limitam sua existência, abrangência e flexibilidade. A 

composição interna de cada tributo está estruturada na sua hipótese de incidência, 

que será detidamente analisada neste item, com objetivo de identificar os elementos 

necessários para que se realize o fato jurídico tributário que se subsume à norma 

jurídica específica. Além disto, objetiva-se verificar se a hipótese de incidência e o 

consequente originários do tributo foram preservados ou não após a adoção de 

ficções jurídicas pelo legislador e em que medida podem estas implicar a invalidação 

do texto legal. 

A Lei n. 4.502/1964, o CTN e a CRB/1988 delimitaram o regime jurídico 

do IPI, que foi regulamentado por meio de decretos executivos. Estes decretos 

demonstram a evolução da tributação ao longo das décadas e através das normas 

jurídicas, culminando no Decreto n. 7.212/2010, denominado Regulamento do IPI 

(RIPI). Todo este aparato legislativo infraconstitucional deve estar em consonância 

com o GATT (especificamente Artigo III).  
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Para melhor compreensão do objeto, passa-se a análise pormenorizada 

dos aspectos da hipótese de incidência e do consequente do IPI com foco nas 

operações de compra e venda apenas: (i) material; (ii) temporal; (iii) espacial e (iv) 

pessoal (sujeito passivo). 

 

 

3.4.1 O tributo e seus aspectos material, temporal, espacial e pessoal do tributo: 

análise da subsunção normativa128 

 

 

3.4.1.1 Aspecto material 

 

 

O aspecto material descreve o comportamento que, combinado com os 

demais elementos, é necessário e suficiente para fazer incidir o tributo sobre 

determinado fato jurídico. Ele é o núcleo da hipótese de incidência129, no qual estão 

contidos os elementos objetivos do fato.130  

A CRB/1988, no artigo 153, IV, definiu que a União tem competência para 

instituir tributos sobre “produtos industrializados”. A redação conferida ao dispositivo 

é objeto de alargado debate na doutrina, que culmina na interpretação de que não é 

sobre o ato de industrializar ou mesmo sobre o produto industrializado em si que 

recai a tributação. Neste sentido, José Eduardo Soares de Melo argumenta que: 

 
O legislador constitucional foi extremamente lacônico no tocante à 
estatuição do IPI, uma vez que são parcos os dispositivos que tratam do 
imposto, tornando-se difícil a tarefa de desvendar seu aspecto nuclear, a 
verdadeira essência tributária.131 

 

A interpretação da norma constitucional demanda a contextualização do 

tributo, principalmente tendo-se em conta a materialidade do ICMS prevista na Carta 

Magna. José Eduardo Soares de Melo sintetiza este argumento: 

                                                        
128 A arrematação de produtos industrializados não será objeto de análise do presente estudo, visto 
que não tem relação com o escopo delimitado. 
129 DO VALLE, 2016. p. 181. ATALIBA, Geraldo. Hipóteses de incidência tributária. 6.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 
130 TOLEDO, 2006. p. 55 
131 MELO, 2009. p. 52 
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A circunstância de a CF ter expressamente contemplado a figura de 
“operações relativas à circulação de mercadorias”, para fins de incidência 
do ICMS (art. 155, II), e não mencionar o mesmo vocábulo para efeitos de 
IPI (art. 153, IV), não significa o desprezo, ou a sua desconsideração (de 
forma explícita ou implícita) sobre negócios jurídicos (“operações”), e não 
simplesmente sobre produtos, ou fato meramente físicos (saídas, entradas, 
etc.).132 

 

Diferem o ICMS e o IPI em razão do bem objeto dos negócios jurídicos: 

naquele são as mercadorias e neste os produtos industrializados somente. Contudo, 

assim como o ICMS não incide sobre mercadorias pelo simples fato de serem 

mercadorias, o IPI não incide sobre produtos industrializados. Tanto um como outro 

tributo incidem sobre operações (negócios jurídicos) que têm por objeto os bens 

(mercadorias e produtos industrializados, respectivamente). 

Maurício Dalri Timm do Valle define que o IPI incide sobre uma conduta 

posterior ao ato de industrializar. 133 A própria não-cumulatividade seria elemento 

suficiente a demonstrar que a incidência é sobre a operação com produtos 

industrializados, com abatimento do montante cobrado da fase precedente.134  

Aliomar Baleeiro se filia à corrente que entende como aspecto material a 

ocorrência de operação que tem por objeto produtos industrializados, com base nos 

ensinamentos de Cleber Giardino e Geraldo Ataliba.135 Na mesma linha, para Roque 

Antonio Carrazza o IPI incide sobre os negócios jurídicos que têm por objeto um 

produto industrializado (obrigação de dar136): 

 
Ficando com o que é essencial, o IPI deve, por injunção constitucional, ter 
por hipótese de incidência o fato de alguém industrializar o produto e 
impulsioná-lo para fora do estabelecimento produtor, por força de um ato 
jurídico oneroso, que lhe transfira a titularidade. [...] Não basta, é bem de 
ver, haja a industrialização de um produto, para que o IPI seja devido.137 

 

Assim como não é suficiente a existência de um produto industrializado 

para que se verifique a incidência do tributo, não é qualquer operação que 

perfectibiliza o aspecto material.  

 

                                                        
132 Ibid., p. 54. 
133 DO VALLE, 2016. p. 545. 
134 Ibid., p. 546-7. 
135 BALEEIRO, 2013. p. 478-9. 
136 Cf.: CARRAZZA, 2010. p. 143; MELO, 2009. p. 54. 
137 CARRAZZA, 2010. p. 140-1. 
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De mesmo modo, é insuficiente, para que venha exigido que o produto 
industrializado saia do estabelecimento produtor. Para que nasça a 
obrigação de recolher o IPI é necessário que a saída do produto 
industrializado seja causada por um negócio jurídico, real ou ficto.138 

 

Portanto, o aspecto material do IPI se consubstancia, nas palavras de 

Roque Antonio Carrazza, “[...] quando ocorrer o fato de um produto industrializado, 

sair do estabelecimento produtor (estabelecimento industrial ou a ele equiparado), 

em razão de negócio jurídico translativo de sua titularidade. [...]”, ressaltando que o 

estabelecimento produtor é aquele onde o produto “[...] passou por um processo de 

industrialização”.139   

Não ocorrendo todos os elementos que compõem o aspecto material do 

tributo, é impossível a incidência do IPI, sob pena de violação constitucional (art. 

150, I, CRB/1988). 

 
É que não é dado a nenhuma lei transformar em operação jurídica com 
produto industrializado, algum comportamento ou situação que, por faltar-
lhe as características acima apontadas, tipifica outro fato.140 

 

No mesmo sentido, José Eduardo Soares de Melo defende que  

 
Na falta de operação inexiste fato imponível de IPI. Por isso, o que seja 
produto industrializado e eventualmente saída do estabelecimento produtor, 
sem constituir-se em objeto de uma ‘operação’ não é tributável, porque tal 
singela saída, em si mesmo considerada, não configura exteriorização de 
um processo legalmente qualificado: o processo exige: 1) a produção; 2) a 
prática de um ato negocial; e o consequente 3) impulso à circulação (que se 
exteriorizada pela ‘saída’). Na operação assim está o cerne da incidência do 
IPI, como consagrado constitucionalmente.141 

 

Portanto, o artigo 153, IV da CRB/1988 é suficiente para determinar o 

aspecto material do IPI. A previsão da incidência do IPI em outras situações é, na 

verdade, figura jurídica criada pelo legislador com objetivo de alcançar situações 

específicas. É importante verificar se estas figuras jurídicas estão em conformidade 

com o aspecto material já instituído pela Carta Magna, não criando novo aspecto 

material, sob pena de violação de princípios inafastáveis do ordenamento jurídico, 

                                                        
138 Ibid., p. 141. 
139 Ibid., p. 142-3. 
140 Ibid., p. 143-4. 
141 MELO, 2009. p. 53. 
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como reserva de competência tributária (art. 60, parágrafo 4o, I c/c art. 150, I), 

legalidade (art. 150, I), capacidade contributiva e isonomia (art. 150, II). 

O aspecto material do IPI é realizar negócio jurídico, translativo de 
titularidade do bem corpóreo, que deve ser um produto industrializado, 
imediatamente após o encerramento do processo de industrialização. O 

negócio jurídico objeto do IPI implica a inserção econômica do produto 

industrializado, com feições mercantis, similar à condição de mercadoria – objeto do 

ICMS. 

Assim, o aspecto material está disposto de forma rígida, em observância 

ao princípio da tipicidade cerrada, e não pode ser alargado pelo legislador 

infraconstitucional de modo a instituir novo tributo. O aspecto material deve ter 

relação com o aspecto pessoal (ou seja, o sujeito deve praticar o ato descrito na 

materialidade de forma integral), com o aspecto temporal (concretização no tempo 

do ato prescrito) e com o aspecto espacial (em determinada coordenada geográfica, 

observados os limites de atuação do Estado brasileiro – territorialidade tributária). O 

momento (aspecto temporal) em que se verifica a ocorrência do aspecto material 

está previsto no artigo 46 do CTN. Os sujeitos que executam o aspecto material 

estão previstos no artigo 51 do CTN. 

 

 

3.4.1.2 Aspecto espacial 

 

 

O aspecto espacial determina o espectro geográfico necessário para que 

os demais aspectos, conjugados, possam fazer incidir o tributo sobre o fato jurídico. 

No que concerne ao aspecto espacial, Geraldo Ataliba leciona que a delimitação do 

espaço depende da competência tributária do ente legislante. Em se tratando de lei 

federal, de competência da União, como é o caso do IPI, a abrangência da norma é 

nacional, em todo o território brasileiro. 

 
Um determinado fato, ainda que revista todos os caracteres previstos na 
h.i., se não se der em lugar nela previsto implícita – o que é raro e em geral 
dispensável – explicitamente, não será fato imponível. Vale dizer: não 
determinará o nascimento de nenhuma obrigação tributária. Será um fato 
juridicamente irrelevante. [...] Critério geral da circunscrição global dos 
âmbitos das leis tributárias dá a Carta Constitucional ao deixar patente que 
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a lei federal é aplicável em todo o território nacional; as estaduais, no âmbito 
de cada estado; as municipais, no território do respectivo Município.142 

 

No caso do IPI, de competência da União, o alcance da norma deve se 

limitar ao alcance dos poderes da pessoa que a delimita. A União exerce poder 

sobre o território nacional (princípio da territorialidade), limitando-se às fronteiras 

físicas ou fictas previstas na própria CRB/1988.  

A legislação nacional, portanto, não alcança fatos ocorridos fora do 

território nacional. O legislador, por sua vez, com objetivo de fazer impor normas a 

situações fora do alcance soberano direto do Estado brasileiro, utiliza-se de figuras 

jurídicas para transpor este limitador ao poder de tributar. Neste ponto, há que se ter 

cautela, pois o uso de figuras como a analogia e a ficção encontra limites objetivos 

que não podem ser afastados pelo legislador. Neste sentido, leciona Angela Maria 

da Motta Pacheco (grifo nosso): 

 
[A ficção jurídica], como norma de conduta, pretende ampliar o 
espectro de compreensão do tipo (critério material), antecipar a 
consumação do fato (critério temporal), aumentar o campo legítimo da 
incidência (critério espacial), determinar a pauta fiscal (critério 
quantitativo) e substituir o contribuinte (critério pessoal, sujeito 
passivo). 
Estas ficções jurídicas, figuras estranhas e estrangeiras no Território 
Nacional, povoam o Direito Tributário. Existem, enquanto não detectadas 
e expulsas do sistema por serem inválidas, pelo Supremo Tribunal Federal, 
no exercício da função de Corte Constitucional. Se o Estado (diga-se Poder 
Legislativo ou Executivo) pretende aumentar a arrecadação, deverá fazê-lo 
pelos meios corretos, sempre respeitando a Constituição e os direitos do 
cidadão/contribuinte. E não o contrário. 
Se o fenômeno da globalização permite que lucros sejam obtidos além do 
território brasileiro por empresas nacionais, que serviços sejam contratados 
no exterior e pagos por residente em território brasileiro, o cidadão brasileiro 
ou empresa brasileira, ao pagar esses serviços, está tendo um custo ou 
despesas. A soberania do Estado Brasileiro não tem manus longa para 
alcança-los alhures. [...]143 

 

Além do aspecto macro espacial (território nacional, no caso do IPI), há o 

aspecto específico, que se refere ao local físico em que se verifica a conjugação dos 

aspectos da hipótese de incidência, para ocorrência do fato imponível. É o caso do 

estabelecimento ou filial ou sucursal, na lição de Geraldo Ataliba.144 Graficamente, o 

aspecto espacial seria representado como segue: 

                                                        
142 ATALIBA, 2012. p.105. 
143 PACHECO, Angela Maria da Motta. Ficções tributárias: identificação e controle. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 317. 
144 ATALIBA, 2012. p.106. 



80 
 

 

 
(Figura 01) O Brasil é o aspecto espacial macro e o estabelecimento industrial (ou a ele equiparado) é 

o aspecto espacial micro, para fins de IPI. 
 

Especificamente no que concerne ao IPI, o legislador criou ficção jurídica, 

que se consubstancia no artigo 46, I do CTN (referente também ao aspecto 

temporal), prevendo a incidência do IPI no caso de mercadoria estrangeira, 

submetida a processo de nacionalização (desembaraço aduaneiro, nos termos o 

Decreto-Lei n. 37/1966). Analisando-se a hipótese instituída, verifica-se que o 

processo industrial que antecedeu a operação de venda ao importador brasileiro 

ocorreu no estrangeiro, ou seja, fora do alcance do Estado brasileiro. O fluxograma 

abaixo apresenta a situação do artigo 46, I do CTN em uma de suas variáveis 

(quando o exportador é estabelecimento industrial145): 

 

 
Figura 02 

 

O aspecto espacial do IPI não alcança o estabelecimento industrial no 

exterior por se submeter este a outra soberania tributária. Assim, o IPI, como 
                                                        
145 A legislação presume que o exportador é figura industrial, mas este pode ser mero comerciante, 
inclusive em país distinto do local da fase de industrialização. 
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previsto na sua hipótese de incidência constitucional, não incidiria na operação de 

importação (negócio jurídico 146 ) da mercadoria (objeto do negócio jurídico). 

Contudo, o legislador infraconstitucional criou uma ficção jurídica, sob a justificativa 

de não conferir tratamento desfavorável ao produto industrializado nacional, que é 

tributado na saída do estabelecimento (local físico) produtor, trazendo o 

estabelecimento do industrial estrangeiro para o momento do desembaraço 

aduaneiro e, assim, fazendo ocorrer o aspecto espacial fictamente.  

Ao instituir este aspecto espacial fictício, o legislador altera a hipótese de 

incidência do tributo. Estar-se-ia diante de uma inconstitucionalidade, com violação 

da tipicidade cerrada do tributo, bem como afronta aos princípios da reserva legal e 

da capacidade contributiva. 147  Como defende José Eduardo Soares de Melo, o 

legislador constituinte não alargou o tipo tributário do IPI, ou seja, não alcançou as 

operações com produtos industrializados no exterior.148 Este ponto não foi pacificado 

na doutrina, com correntes divergentes, mas que não serão abordadas neste 

trabalho, a fim de que não se destoe do objeto proposto. 

Portanto, o aspecto espacial do IPI é, em sentido macro, o território 
nacional (abrangência da legislação) e, em sentido estrito, o estabelecimento que 
realizar o negócio jurídico translativo de titularidade do bem corpóreo, que 
deve ser um produto industrializado, imediatamente após o encerramento do 
seu processo de industrialização. 

 

 

3.4.1.3 Aspecto temporal 
  

 

O aspecto temporal representa o momento em que se deve considerar 

ocorrido um fato imponível apto a, conjugado com os demais aspectos, fazer incidir 

o tributo. Os artigos 114 e 116 do CTN prescrevem: 

 

                                                        
146 Na operação de importação, as partes podem celebrar um ou mais negócios jurídicos que tenham 
por objeto a mercadoria. Ex.: compra e venda, industrialização por encomenda. 
147  O tópico relativo à legalidade e/ou constitucionalidade da incidência do IPI no desembaraço 
aduaneiro de mercadorias não será abordado em mais detalhes, visto não ser o escopo do presente 
trabalho.  
148 MELO, 2009. p.129. 
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Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos: 
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos 
que normalmente lhe são próprios; 
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos 
em lei ordinária. 

 

Para o IPI, o momento da ocorrência do fato imponível que impele a 

incidência do tributo foi definido no artigo 46 do CTN (e artigo 2o da Lei n. 

4.502/1964)149: 

 
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato gerador: 
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do 
artigo 51; 
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a 
leilão. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado 
o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique 
a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 

 

O inciso II refere-se à situação originária prevista na CRB/1988, no 

aspecto material, apta a perfazer o tipo tributário. A “saída” indicada na norma é uma 

saída qualificada, ou seja, é uma saída (ficta ou real) que corresponde a um negócio 

jurídico entre duas partes, com translação de titularidade do produto industrializado. 

Se a saída não estiver relacionada a um negócio jurídico, não há que se falar na 

ocorrência do fato gerador. O artigo 5o da Lei n. 4.502/1964 enumera as situações 

que devem ser consideradas como saídas qualificadas e, assim, aptas a perfazer o 

aspecto temporal do tributo. José Eduardo Tellini Toledo leciona que, antes da saída 

qualificada, é necessário que haja a prévia operação de industrialização.150 Mais 

além não é a saída qualificada realizada por qualquer sujeito, mas deve ser 

realizada por um sujeito que tenha relação direta com o aspecto material, ou seja, 

                                                        
149  Leciona Aliomar Baleeiro que “a saída, o desembaraço aduaneiro ou a arrematação são 
exteriorizações daquele fato, que denunciam o momento de sua ocorrência”. BALEEIRO, 2013. p. 
479. 
150 TOLEDO, 2006. p. 94. 
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realizada pela mesma pessoa (sujeito passivo) que praticou o ato de 

industrializar.151 

Não é o momento em que ocorre a industrialização no estabelecimento 

produtor (ou a mando deste) que determina a ocorrência do fato imponível. 

Industrializar não é em si o negócio jurídico no sentido do aspecto material do IPI. 

A legislação definiu como momento da ocorrência do fato gerador, para 

produtos industrializados de origem nacional, a saída do estabelecimento industrial 

ou equiparado a industrial e, para os produtos industrializados de origem 

estrangeira, o desembaraço aduaneiro (conclusão do procedimento administrativo 

de despacho aduaneiro, nos termos do Decreto-Lei n. 37/1966). Não há previsão 

para nova incidência no caso de produtos industrializados nacionalizados, por não 

ser possível, na saída destes, já na condição exclusiva de mercadoria, preencher o 

aspecto material do IPI. 

A distinção em razão da origem do bem (nacional ou estrangeiro) já fora 

definida expressamente pelo legislador na Lei n. 4.502/1964, no artigo 2o. 

 
Art. 2º Constitui fato gerador do impôsto:  
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo 
desembaraço aduaneiro;  
II - quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo 
estabelecimento produtor.  
§ 1º 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.  
§ 2º O impôsto 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 

 

O Decreto n. 7.212/2010 (RIPI) explicitou ainda mais a alternatividade, no 

aspecto temporal no artigo 35 (grifo nosso): 

 
Art. 35.  Fato gerador do imposto é (Lei nº 4.502, de 1964, art. 2º): 
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; ou 
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a 
industrial. 
Parágrafo único.  Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á 
ocorrido o respectivo desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar 
como tendo sido importada e cujo extravio ou avaria venham a ser apurados 

                                                        
151 “[…] além do fato da “saída” não estar explicitada no Texto Constitucional, mas no RIPI (art. 34, II) 
por si só, não pode constituir situação exclusiva e fundamental para a compreensão do IPI, pois se 
torna imprescindível a anterior realização do negócio jurídico de natureza industrial”. MELO, 2009. p. 
131. 
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pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime 
suspensivo de tributação (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, § 3o, e Lei no 
10.833, de 2003, art. 80). 

 

O momento de ocorrência da hipótese de incidência é bastante claro e 

está relacionado à origem do produto industrializado. O produto industrializado de 

origem estrangeira, uma vez ocorrido o desembaraço aduaneiro, sofre a incidência 

do IPI (ficção jurídica que carrega o momento da saída do estabelecimento industrial 

estrangeiro para o momento do desembaraço aduaneiro para viabilizar o alcance da 

legislação nacional). Encerrado o procedimento de desembaraço aduaneiro, o 

produto estrangeiro passa a outra condição jurídica: a de produto nacionalizado (e 

não nacional). Por sua vez, o produto nacional sofre a incidência do tributo quando 

ocorrer operação de saída do estabelecimento que o industrializou (nos termos do 

artigo 4o do RIPI).  

Ao se analisar a evolução da norma, principalmente por meio dos 

decretos regulamentadores, percebe-se a inclusão da conjunção alternativa “ou” que 

diferencia as situações previstas no inciso I e II do artigo 35 do RIPI. Até o Decreto 

n. 2.637/1998, a alternatividade não era prevista na norma, conforme se verifica no 

seu artigo 32, tendo sido incluída a partir do Decreto n. 4.544/2002: 

 
Decreto n. 2.637/1998 
Art. 32. Fato gerador do imposto é (Lei nº 4.502, de 1964, art. 2º): 
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; 
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a 
industrial. 
 
Decreto n. 4.544/2002 
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei nº 4.502, de 1964, art. 2º): 
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; ou 
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a 
industrial. 

 

Não houve alteração das legislações complementar e ordinária, mas 

apenas a inclusão da conjunção alternativa na edição do regulamento. É relevante 

notar que o acréscimo da conjunção foi realizado apenas em 2002, mas amoldou, ao 

menos na interpretação isolada do dispositivo 34 (atualmente art. 35 do RIPI), a 

exação ao Princípio do TN previsto no Artigo III do GATT. Isto, pois, em uma leitura 

restrita ao texto deste artigo, o bem importado sofre apenas uma incidência do 

tributo, nos mesmos parâmetros da incidência sobre os bens nacionais.  
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O acréscimo da conjunção não afeta somente o momento da ocorrência 

do fato jurídico para fins de aspecto temporal, mas impacta também a materialidade 

do tributo, diferenciando os bens em razão da origem. Esta diferenciação encontra 

barreira, nos mesmo diplomas legais, quando da equiparação entre estabelecimento 

industrial e importador, no artigo 51 do CTN. 

Assim, o aspecto temporal do IPI é o momento em que ocorre a saída 
qualificada (negócio jurídico translativo de titularidade) do produto 
industrializado do estabelecimento industrial, imediatamente após o 
encerramento do seu processo de industrialização. 

 

 

3.4.1.4 Aspecto pessoal 
 

 

O aspecto pessoal do IPI é um dos pontos críticos decorrentes da 

redação imprecisa da norma, ao equiparar sujeitos que não têm conexão direta (e 

necessária) com a materialidade do tributo. O CTN determina, no artigo 121152, que 

o contribuinte deve guardar relação pessoal e direta com a regra de incidência 

(hipótese de incidência e consequente) do tributo. Assim, o legislador e o 

hermeneuta devem observar esta limitação tanto na confecção da norma como na 

sua aplicação.  

O artigo 51 do CTN delimita os sujeitos passivos e delega competência à 

lei ordinária para que defina as equiparações eventualmente possíveis: 

 
Art. 51. Contribuinte do imposto é: 
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar; 
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos 
contribuintes definidos no inciso anterior; 
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a 
leilão. 

                                                        
152 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei. 
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Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte 
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante 
ou arrematante. 

 

Os conceitos de importador e industrial não foram delimitados pelo CTN, 

mas foram definidos em legislação ordinária. 

A definição de importador está no Decreto-Lei n. 37/1966, no artigo 31 

que dispõe:  

 
Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 
01/09/1988) 
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada 
de mercadoria estrangeira no Território Nacional; 

 

A norma não diferencia a pessoa física da pessoa jurídica ao conceituar 

quem é o importador, mas apenas estabelece como referencial o ato de inserir no 

território nacional mercadoria de origem estrangeira. Para fins de IPI, o importador é 

sujeito passivo da exação quando promover o desembaraço aduaneiro de 

mercadoria estrangeira (art. 46, I c/c art. 51, I, CTN). Esta hipótese, como já 

mencionado anteriormente, traz parte do aspecto material do IPI (realização de 

processo de industrialização imediatamente anterior à saída do produto 

industrializado do estabelecimento industrial), por meio de ficção jurídica, para o 

momento do desembaraço aduaneiro. A escolha do legislador confere ao importador 

o status de substituto tributário do industrial estrangeiro, o qual se encontra fora do 

alcance do ordenamento jurídico brasileiro.  

Adota esta posição Tercio Sampaio Ferraz Júnior (grifo nosso): 

 
[...] é preciso distinguir entre a assimilação feita pelo legislador do CTN, 
quando fala do importador como sujeito passivo do IPI, e a assimilação por 
ele autorizada à lei ordinária para proceder à equiparação do importador 
com sujeitos semelhantes. No primeiro caso temos o uso de uma ficção, no 
segundo, de uma analogia. No primeiro, tendo-se em conta que o IPI é 
imposto sobre a circulação de mercadorias em fase de industrialização, 
considera-se a importação algo que é diferente da industrialização, mas, 
para efeito de se alcançar o produto industrializado no exterior, algo 
assimilável a um último elo do processo de industrialização [...]. Isto é, 
tipicamente, uma ficção (extraterritorialidade como base conhecida 
das ficções). No segundo, realizada a ficção, procede-se por analogia, isto 
é, autorização à lei ordinária a equiparar importador a outros sujeitos que 
realizam operações semelhantes ao do importador naquela condição 
ficta.153 

                                                        
153 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Equiparação – CTN, art. 51. In: Revisa Tributária e de 
Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. v. 28/1999. Jul-Set/1999. p. 3. 
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Diferente é a situação decorrente da combinação do parágrafo único e do 

inciso II, ambos do artigo 51, do CTN. No parágrafo único do artigo 51, o legislador 

previu a figura do contribuinte autônomo, incluindo o importador como sujeito 

passivo do tributo. Mais gravosa é a disciplina pertinente ao inciso II do artigo 51 do 

CTN. O RIPI define, em seu artigo 8o, em consonância com o artigo 3o da Lei n. 

4.502/1964, o conceito de estabelecimento industrial nos seguintes termos: 

“Art. 8o  Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações 

referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou 

isento”. Portanto, estabelecimento industrial é aquele que pratica atos de 

industrialização, descritos no artigo 4o do RIPI. Conforme verificado anteriormente, o 

industrial é o único sujeito que preenche o tipo tributário, ou seja, nas palavras de 

José Eduardo Tellini Toledo, “[...] é o único que efetivamente realiza a operação 

(processo) de industrialização e que realiza ‘atos’ ou ‘negócios jurídicos’ que têm por 

objeto um ‘produto industrializado’.154 

No artigo 4o da Lei n. 4.502/1964, o legislador ordinário enumerou os 

casos de equiparação a industrial, ou seja, pessoas que são consideradas 

contribuintes, mas que não realizam o tipo tributário em sua integralidade. Dispõe a 

norma: 

 
Art . 4º Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos 
desta Lei: 
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência 
estrangeira; 
II - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de 
produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte;  
III - os que enviarem a estabelecimento de terceiro, matéria-prima, produto 
intermediário, moldes, matrizes ou modelos destinados à industrialização de 
produtos de seu comércio. 
IV - os que efetuem vendas por atacado de matérias-primas, produtos 
intermediários, embalagens, equipamentos e outros bens de produção. 
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 34, de 1966) 
V -  (Revogado pela Lei nº 9.532, de 1997) [...] 

 

O RIPI, no artigo 9o, I, repetiu a hipótese de equiparação prevista na 

norma ordinária, substituído o termo “produtor” por “industrial” e acrescentando a 

expressão “que derem saída a esses produtos”, em referência ao texto do artigo 46, 

II do CTN. Não resta dúvida de que a equiparação realizada pelo legislador é do 
                                                        
154TOLEDO, 2006. p. 115. 
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importador ao industrial para as operações em que este der saída, de seu 

estabelecimento, de produtos industrializados. 

Para José Eduardo Soares de Melo, é injurídica a equiparação de outras 

pessoas à estabelecimento industrial, pois inclui sujeitos que não mantêm relação 

com o cerne da hipótese de incidência. Segundo o autor, a CRB/1988 é restritiva 

nas hipóteses de equiparação a contribuinte, com previsão apenas nos artigos 149 

parágrafo 3o e 195, I e IV, que não tem relação com o IPI. Defende o doutrinador 

que aquele que promove apenas a venda ou revenda de bens não é industrial, mas 

comerciante.155 

A equiparação realizada pelo legislador entre importador e industrial é, na 

verdade, uma ficção jurídica156  - instituto que não se equivale àquele – e deve 

observar os limites que a CRB/1988 (art. 146, III, “a” c/c art. 153, IV) e o CTN (art. 97 

e 98 c/c art. 121). O Direito Tributário, em matéria de tipicidade, é, em certa medida, 

mais rígido que o próprio Direito Penal, de modo que não se pode admitir a 

utilização de subterfúgios legislativos para ampliar o ônus tributário imposto ao 

contribuinte. O legislador deve observar os limites que lhe são impostos pelo 

princípio da legalidade, especialmente na sua expressão em tipicidade cerrada do 

tributo e em reserva legal, bem como em decorrência da aplicação do princípio da 

isonomia (inclusive em termos de capacidade tributária).  

Sobre este dispositivo, Tercio Sampaio Ferraz Júnior ressalva não existir 

autorização para ficção, pois o industrial efetivamente pratica o cerne do tipo 

tributário que perfaz a incidência do IPI. A equiparação (por meio da analogia, que 

vem prevista no artigo 108, I do CTN) tem por centro a prática do ato de 

industrializar o produto e colocá-lo em circulação econômica, ou seja, o foco é o 

                                                        
155 MELO, José Eduardo Soares de. IPI – teoria e prática. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 20. 
156 Na lição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “[...] é importante distinguir entre equiparação e ficção, 
esta outra importante técnica de assimilação. [...] equiparar significa pôr em relação de igualdade o 
que é parelho, semelhante. O instrumento básico da equiparação, nesse sentido, é a analogia. No 
caso da equiparação, como técnica legislativa, a analogia pressupõe a igualdade essencial (e a 
desigualdade secundária) em relação a uma categoria. Assim, a equiparação tem por fundamento 
uma similitude essencial, que é também seu limite. A equiparação, portanto, obedece a uma 
necessidade interna, inerente à própria técnica, que constitui também um freio ao voluntarismo do 
poder, à arbitrariedade: a possibilidade de uma similitude essencial entre os elementos a equiparar. 
[...] Diferente da equiparação é a ficção. Esta é sempre uma “desnaturação” do real. [...] Seu 
fundamento, portanto, é uma dissemelhança e um juízo prévio de diferença, a partir do que se 
procede a uma igualação. Ou seja, aqui não há a subsunção a uma categoria (base da equiparação), 
mas um tratamento impositivo de uma desigualdade como se igual fosse”. (FERRAZ JUNIOR, 1999. 
p. 2.). 
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“momento finalítisco”.157 Para Ives Gandra Martins, as ficções jurídicas não podem 

ser incluídas no Direito Tributário justamente em razão da base principiológica que 

informa o sistema tributário nacional. Em sua obra “Ficções tributárias: identificação 

e controle”, Angela Maria da Motta Pacheco aborda o ponto: 

 
A preocupação é maior com a criação de ficções no Direito Tributário. E, 
com razão, por meio delas tem-se tentado superar o sistema rígido de 
criação dos tributos no Estado Brasileiro, agredindo os princípios 
informadores do sistema: estrita legalidade, tipicidade, capacidade 
contributiva, direitos patrimoniais. [...] 
Ives Gandra entende que quer os indícios, quer as presunções, quer as 
ficções não podem ser adotados o Direito Tributário em face dos princípios 
da estrita legalidade, tipicidade fechada, de vedação da integração 
analógica impositiva e de “benigna amplianda”. A “ficção legal” não pode ser 
adotada porque a lei não tem o direito de criar “mentira oficial” em 
desacordo com o retrato constitucional e complementar da imposição”. 158 

 

A ficção jurídica que “equipara” o importador ao industrial ignora o fato de 

que, para a operação de saída de mercadoria nacionalizada, e não de produto 

industrial, se está diante de situação prevista para outro tributo, o ICMS. O 

importador, na condição de mero revendedor, é comerciante e não mais “substituto 

tributário”159 do fabricante estrangeiro (outra ficção jurídica). Graficamente, tem-se 

os seguintes cenários: 

 
Cenário 1: O estabelecimento industrial brasileiro vende para estabelecimento comercial brasileiro 
produto industrializado nacional (hipótese primária do IPI), com a incidência do IPI, nos termos da 
CRB/1988. O estabelecimento comercial brasileiro, por sua vez, ao revender a (agora 
exclusivamente) mercadoria a terceiro (comerciante ou consumidor final) não pratica a hipótese de 
incidência do IPI, mas, sim, a do ICMS (art. 155, II, CF/88). 

                                                        
157 FERRAZ JUNIOR, 1999. p. 4. 
158 PACHECO, 2008. p. 276 e 291. 
159 Neste ponto, empresta-se a lógica da figura do substituto tributário ao importador, em relação ao 
exportador, com objetivo de demonstrar que se estendeu ao importador a obrigação tributária, por 
meio de uma ficção jurídica irregular (responsabilidade do substituto vem prevista no art. 121, II do 
CTN). A figura do substituto tributário neste caso é utilizada para fins exemplificativos e comparativos, 
visto que a soberania brasileira não alcança o exportador, ou seja, não é este contribuinte de direito 
perante o Estado brasileiro, de modo que não poderia, com base no art. 121, II do CTN, o importador 
figurar como seu substituto tributário. Trata-se de crítica, portanto, à aplicação da norma tributária que 
enseja a obrigação ao sujeito passivo. 
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Figura 03 

 
Cenário 2: O estabelecimento industrial estrangeiro vende para estabelecimento comercial 
brasileiro (importador) mercadoria estrangeira, a qual é submetida a procedimento de 
nacionalização. O estabelecimento comercial brasileiro (importador) é, por ficção jurídica, eleito 
contribuinte, em substituição ao exportador estrangeiro, localizado fora do alcance da soberania 
tributária brasileira, de modo que há incidência do IPI, conforme art. 46, I do CTN. O estabelecimento 
comercial brasileiro (importador), por sua vez, ao revender a (agora exclusivamente) mercadoria 
nacionalizada a terceiro (comerciante ou consumidor final) é novamente contribuinte do IPI, por 
ficção jurídica (“equiparação” do artigo 51, II do CTN), mesmo sem preencher o tipo material do IPI. 

 
Figura 04 

 

Comparando-se os cenários, tem-se que o exportador do Cenário 2 

equivale ao industrial do Cenário 1, por meio de ficção jurídica. Ainda que esta não 

seja forma adequada de se delimitar a hipótese de incidência de um tributo, é 

possível, com simples exercício hermenêutico, identificar a relação pessoal e direta 

tanto do exportador como do industrial brasileiro com a situação que constitui a 

hipótese de incidência do IPI (art. 121, parágrafo único, I, CTN).  

Ao se analisar o segundo negócio jurídico, tem-se que o comerciante do 

Cenário 1 e o comerciante-importador do Cenário 2 realizam o mesmo negócio 

jurídico (revenda de mercadoria), diferindo apenas pelo fato que o primeiro tem por 
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objeto mercadoria nacional e, o segundo, mercadoria nacionalizada. Não é possível 

identificar na situação envolvendo o comerciante-importador do Cenário 2 o 

preenchimento do tipo tributário (princípio da legalidade e da tipicidade cerrada) 

pertinente ao IPI. Ausente o fato completo, não há fato imponível e o tributo não será 

devido. Neste sentido leciona Roque Antonio Carrazza: 

 
Uma coisa, porém, é mais do que certa: fatos que não configuram 
operações jurídicas com produtos industrializados são intributáveis por meio 
do IPI, ainda que uma lei (complementar ou ordinária) assim o permita. 
Aliás, lei deste jaez seria inconstitucional, porque estaria ampliando o 
âmbito de abrangência do tributo e – o que é muito pior – atropelando o 
direito que todos os contribuintes têm, de serem tributados apenas pela 
pessoa política competente, observadas as regras-matrizes exacionais, 
postas no Diploma Magno.160  

 

Angela Maria Pacheco adere a este entendimento, asseverando: 

 
Não tendo ocorrido o critério material, não se pode aferir a sua grandeza. 
Não se podendo determinar o critério quantitativo – base de cálculo – como 
consequência lógica da inexistência do critério material, cria-se ficticiamente 
uma pauta fiscal. 
Toda vez que há pauta fiscal, é de se indagar se existiu fato jurídico 
tributário ou se a legislação “forçou” a sua existência, com a introdução no 
sistema de uma norma de ficção jurídica.161/162 

 

Um dos argumentos que é utilizado para equiparação de importador a 

industrial nos termos o art. 46, II, CTN, é a ideia de necessidade de proteção da 

indústria nacional, que encontra óbice expresso no Artigo III do GATT, bem como no 

artigo 150, II c/c artigo 152,  da CRB/1988, pois cria situação artificial ensejadora de 

desigualdade entre contribuintes.  

                                                        
160 CARRAZZA, 2010. p. 143-4. 
161 PACHECO, 2008. p. 316. 
162 Sobre este ponto, a autora aprofunda sua lição (grifo nosso): “Se as ficções podem ser válidas no 
sistema jurídico como um todo, não o serão na maior parte das vezes no subdomínio do Direito 
Tributário. Isto porque o Sistema Tributário no Brasil é rígido, por estar inserido na Constituição, já por 
si rígida, e por estar diretamente atrelado a princípios maiores, direitos fundamentais do homem: a 
capacidade contributiva (como expressão da igualdade), o não confisco (como respeito à propriedade 
e à livre iniciativa) e a legalidade estrita (como expressão da tipicidade). Do ponto de vista de sua 
aplicação, o sistema se apoia no fato jurídico tributário. Faz-se assim necessária a 
completude, no mundo dos fenômenos, de todos os critérios identificadores do fato previsto 
na hipótese de incidência, para a efetiva configuração do fato jurídico tributário. Só dessa 
forma este se juridiciza, dando nascimento à relação jurídica tributária. […] Qualquer forma, 
portanto, que crie, por ficção, um outro tipo (critério material), que não aquele tipo cerrado que foi 
utilizado para a distribuição de competências tributárias em nível constitucional, estará de uma forma 
invasiva, atacando o sistema e criando o tributo ilegítimo, desconsiderando a tipicidade, capacidade 
contributiva e o não confisco”. Ibid., p. 316 
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A ficção jurídica utilizada pelo legislador ordinário não é capaz de alargar 

o aspecto pessoal do tributo e de incluir, no aspecto material, situação alheia à 

hipótese de incidência constitucional. Segundo Gilberto de Ulhôa Canto, “[...] os 

dispositivos que tratam do fato gerador, sujeito passivo e constituição do crédito 

tributário (Livro I) bem como a descrição dos critérios dos fatos geradores de cada 

tributo (Livro II), ambos do CTN [...]” não poderiam ser objeto de criação de ficções, 

pois implicariam violação do princípio da tipicidade cerrada.163 

A legislação infraconstitucional analisada está em contradição com o que 

impõe o texto constitucional e afronta o Artigo III (1ª e 2ª frases) do GATT, pois 

institui tratamento distinto entre bens de origem nacional e de origem estrangeira, 

em prejuízo destes, que se submetem à dupla tributação, independentemente dos 

mecanismos da não-cumulatividade. Sendo prejudicial aos bens de origem 

estrangeira, a exação é ilegal e inválida, de modo que não tem eficácia no mundo 

jurídico, nos termos do GATT/OMC. 

Portanto, o IPI, na sua acepção constitucional, tem por sujeito passivo a 
pessoa que (i) promove a industrialização do bem, que resulta no produto 
industrializado, o qual é objeto do negócio jurídico translativo de titularidade, e 
(ii) realiza o negócio jurídico translativo de titularidade, imediatamente 
subsequente ao processo industrial, consubstanciado na saída (ficta ou real) 
do estabelecimento industrial. A equiparação de outras pessoas ao sujeito 

passivo deve eleger sujeitos que guardem relação com estes dois elementos, sob 

pena de violar disposição constitucional e impor tratamento discriminatório aos bens 

em afronta ao Artigo III do GATT.  

Com base nos apontamentos construídos neste capítulo e no anterior, é 

necessário analisar se a decisão do STJ nos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial n. 1.403.532/SC (Tema 912), que versou no sentido da consentir a 

incidência do IPI nas operações de saída (revenda) de mercadorias nacionalizadas 

do estabelecimento importador está conforme o ordenamento jurídico brasileiro, 

verificando-se as premissas do julgamento e o racional adotado pela corte – tema 

que será abordado no capítulo 4. 

 

 

                                                        
163 Autor citado na obra PACHECO, Angela Maria da Motta. Ficções tributárias: identificação e 
controle. São Paulo: Noeses, 2008. p. 291. 
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4 CAPÍTULO 3: ARTIGO III DO GATT-1947 E AS NORMAS BRASILEIRAS 
APLICÁVEIS À REVENDA DE MERCADORIAS NACIONALIZADAS: 
SUPRALEGALIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA  

 

 

Este capítulo tem por objeto analisar se o Artigo III do GATT ostenta 

posição infraconstitucional ou infralegal ou se não se adequa a estas classificações, 

a partir da análise da legislação vigente, e a possibilidade de modificação ou 

derrogação da norma internacional por meio do Poder Legislativo brasileiro 

(especificamente aquele consubstanciado no Congresso Nacional). A verificação 

deste pontos colaborará com a análise, no capítulo subsequente, do Recurso 

Repetitivo do STJ. 

 

 

4.1 Artigo 5o, §§ 2o, CRB/88 e Artigo 98, CTN: impossibilidade de 
modificação de tratados internacionais pelo Poder Legislativo doméstico 

 

 

A CRB/88, no artigo 5o, §§ 2o e 3o incorporou disciplina sobre tratados 

internacionais que são de relevante expressão para este trabalho, tendo-se em 

conta a análise da aplicação dos Acordos da OMC para o caso concreto e face à 

norma doméstica. Os tratados internacionais receberam tratamento expresso, mas, 

especialmente em relação aos tratados comuns, não tratamento específico. A 

generalidade da CRB/88 demanda interpretação sistemática da legislação para que 

se identifique o real objetivo do constituinte. 

O artigo 5o da CRB/88 dispõe sobre o tema nos seguintes termos: 

 
Art. 5o [...] 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)  
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O parágrafo 3o se refere a tratados de direitos humanos, atribuindo-lhes 

status constitucional. Já o parágrafo 2o remete aos tratados internacionais comuns, 

ou seja, que discorrem sobre outros temas que não sejam afeitos a direitos 

humanos.  

É da República Federativa do Brasil a competência para celebrar tratados 

internacionais e não da União. Esta é a primeira nota que merece atenção no texto 

constitucional, cuja interpretação determina o escopo de alcance do artigo 98 do 

CTN, enquanto legislação nacional (e não federal), principalmente no que tange à 

modificação do conteúdo da legislação doméstica em razão dos tratados e a 

impossibilidade destes serem alterados pelo Poder Legislativo da União. 

A celebração de tratados internacionais, como competência exclusiva da 

República Federativa do Brasil, é atribuição do País e não dos entes públicos, 

adotados por meio da CRB/88, para lhe representar e organizar. O Brasil participa 

do foro internacional enquanto Estado soberano, considerado como uma unidade de 

poder, completa e coesa em si mesma. Não são consideradas as 

compartimentalizações internas (unidades federativas, pessoas políticas, poderes 

divididos etc.). O titular signatário dos tratados internacionais precede a existência 

da própria CRB/88, pois é nesta que ele materializa os limites do estado brasileiro. 

Por conseguinte, os compromissos firmados no exterior são compromissos firmados 

pela Nação brasileira e devem ser observados pelos que implementam o 

ordenamento jurídico interno, ou seja, os tratados internacionais limitam o Poder 

Legislativo da União, dos Estados e dos Municípios.  

Alberto Xavier pontua a criticidade da compreensão do alcance dos 

tratados: (i) identificar como as normas internacionais são incorporadas no direito 

interno e (ii) qual sua posição hierárquica em relação às normas domésticas.  

 
Embora se tratem de questões conceitualmente distintas, elas se encontram 
profundamente interligadas. Com efeito, as correntes que entendem que os 
tratados internacionais valem, na ordem interna, como tal, têm como 
corolário lógico a respectiva superioridade hierárquica, na medida em que, 
só podendo ser modificados, revogados ou denunciados pelos mecanismos 
próprios do Direito dos Tratados, são inatingíveis por leis internas 
supervenientes. Ora, é precisamente nesta “força de resistência passiva” 
que as hierarquia consiste. 
Ao invés, para as correntes que só admitem a vigência dos tratados 
internacionais uma vez transformados em lei interna, a paridade hierárquica 
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também se impor como corolário logico, pois o tratado passaria a vigorar 
com a mesma força da lei transformadora. 164 

 

À exceção dos tratados que versam sobre direitos humanos, os tratados 

internacionais comuns necessitam da aprovação pelo Congresso Nacional de seu 

conteúdo, com a consequente vinculação a um decreto legislativo específico (artigo 

49, I, CRB/88). 165  Portanto, a incorporação de um tratado internacional ao 

ordenamento jurídico brasileiro depende da atuação de três esferas: (i) a República 

Federativa do Brasil (representada pela União na Sociedade Internacional) 166  

negocia e celebra, internacionalmente, o acordo, independentemente de previsão 

específica em lei; (ii) a União Federal que ratifica o documento (Art. 84, VIII, 

CRB/88); e (iii) o Congresso Nacional, que o revisa e autoriza sua incorporação ao 

sistema jurídico nacional. Esta complexa sistemática demonstra a importância de se 

verificar se um tratado pode ter seu conteúdo modificado por somente um destes 

atores, o Congresso Nacional (Poder Legislativo). 

A União é mandatária do Estado brasileiro (Nação), mas não se equivale 

a ele. A União é pessoa pública de direito interno, estabelecida para harmonizar e 

coordenar a relação entre si, os Estados-Membros, Municípios, Territórios e Distrito 

Federal. Ela não se sobrepõe à vontade e aos interesses da Nação, que é a real 

titular da Constituição da República. Esta distinção entre Estado (-Nação, soberano) 

e União é clara na própria redação da CRB/88, quando o legislador constituinte 

(diverso do legislador federal), impôs regras no Sistema Tributário Nacional: 

 
Constituição da República 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; [...]  
Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 
implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos 
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País; 

                                                        
164 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
p. 77. 
165 GRUPPENMACHER, Betina Treiger. Tratados internacionais em matéria tributária e a ordem 
interna. São Paulo: Dialética, 1999. p.80-1. 
166 Ibid., p.73. 
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II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos 
respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas 
obrigações e para seus agentes; 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios. 
Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, 
em razão de sua procedência ou destino. 
(grifo nosso) 

 

A Constituição da República proíbe, aos entes da federação, que 

instituam tratamento desigual (Art. 150, II). A proibição é clara: abrange a 

União, os Estados,  Distrito Federal e os Municípios. Portanto, evidente que a 

União – ficção jurídica – deve se submeter ao que determinar o Estado 

brasileiro. Mais além, é a própria CRB/88 que define como se organiza o 

estado internamente (grifo nosso): 

 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

A existência destas cinco pessoas públicas é adotada no entendimento do 

próprio STF (RE 229.096/SC): (i) Estado soberano; (ii) União; (iii) Estados; (iv) 

Distrito Federal; e (v) Municípios.167 

Alberto Xavier defende – e a ele nos filiamos – que, diferentemente da 

vontade que norteia a produção legislativa interna, que é aquela do Poder 

Legislativo ordinário (federal), a vontade que rege a celebração de um tratado é a da 

Nação168, denominada República Federativa do Brasil e meramente representada 

pela União, mas que com ela não se confunde. Assim, nota-se, o tratado 

internacional, uma vez incorporado, não se convola em lei interna, mas mantém sua 

                                                        
167 Consta do voto do Ministro Celso de Mello, no RE 229.096/RS: “[…] o Estado Federal brasileiro 
– expressão institucional da comunidade jurídica total, que detém “o monopólio da personalidade 
internacional” [...] não se confunde com a União, pessoa jurídica de direito público interno, que se 
qualifica, nessa condição, como simples ordem ou comunidade meramente central [...]. Sob tal 
perspectiva nada impede que o Estado Federal brasileiro celebre tratados internacionais que 
veiculem cláusulas de exoneração tributária, em matéria de ICMS, pois a República Federativa do 
Brasil, ao exercer o seu treaty-making power, estará praticando ato legítimo que se inclui na 
esfera de suas prerrogativas como pessoa jurídica de direito internacional público, que detém – 
em face das unidades meramente federadas – o monopólio da soberania e da personalidade 
internacional. (STF. Recurso Extraordinário: RE 229.096 RS 595104365. Relator: Ilmar Galvão. DJ: 
16/08/2007. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=520131>. Acesso em 25 jul. 
2017. p. 1005 e 1013-1014). 
168 XAVIER, 2010. p. 84. 
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natureza de norma internacional (supralegislativa em relação à ordem jurídica 

nacional), impedindo que seu conteúdo e sua aplicação sejam alterados ou 

afastados por qualquer norma produzida pelo Poder Legislativo doméstico.  

Hugo de Brito Machado, ao abordar o tema, é firme no entendimento de 

que não seria possível a alteração de tratado internacional pelo Congresso Nacional, 

seja porque este participou do processo que o internalizou, nos moldes 

constitucionais, seja porque há via própria, em cada tratado, para que se busque a 

alteração do texto adotado coletivamente.169 Sacha Calmon Navarro Coêlho resume 

brevemente os pontos principais do tema:  

 
[...] 
a) a Constituição reconhece o tratado como fonte de direitos; 
b) o tratado, assinado pelo Presidente ou Ministro plenipotenciário e 
autorizado pelo Congresso, empenha a vontade de todos os brasileiros, 
independentemente do estado em que residam; 
c) o CTN assegura a prevalência do tratado sobre as legislações da União, 
dos Estados e Municípios; [...] 
e) o interesse nacional sobreleva os interesses estaduais e municipais e 
orienta a exegese dos tratados; [...]170 

 

Em consonância com a doutrina, alinhou-se a posição do Supremo 

Tribunal Federal, no RE 229.096/RS, que foi ementado assim (grifo nosso): 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. 
ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO 
INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
ARTIGO 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A isenção de tributos 
estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as 
mercadorias importadas dos países signatários quando o similar nacional 
tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 
1988. 2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional "possui caráter 

                                                        
169 “Os tratados internacionais, portanto, devem ser respeitados pelo Congresso Nacional, que os 
referenda, e somente devem ser alterados pela via própria. Não por leis internas.  
Por outro lado, a alteração, por lei interna, de um tratado internacional, não tem apoio nos princípio 
das moralidade, que devem presidir também as relações internacionais. Alterando, por lei interna, 
regras de tratado internacional, o país perde credibilidade. 
Assim, temos fortalecido o nosso entendimento, no sentido de que os tratados internacionais não 
podem ser revogados por lei interna. Tanto no plano da ciência do Direito, como no plano ético. 
Constituem os tratados internacionais valioso instrumento para a disciplina das relações tributárias 
com implicações no âmbito internacional. A propósito da renda, por exemplo, o Brasil já celebrou 
diversos tratados visando a evitar a evasão de tributo e a bitributação internacional. (MACHADO, 
Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. 19 ed. São Pailo: Malheiros, 2001. p. 74). 
170 Coêlho, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. p. 550-1. 



99 
 

nacional, com eficácia para a União, os Estados e os Municípios" (voto 
do eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas 
a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados 
(art. 52, § 2º, da Constituição da República), dela não dispondo a 
União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da 
República não subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como 
Chefe de Estado, o que descaracteriza a existência de uma isenção 
heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição. 4. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. 
(RE 229096, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, DJe-065 DIVULG 
10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 EMENT VOL-02314-05 PP-00985 RTJ 
VOL-00204-02 PP-00858 RJTJRS v. 45, n. 275, 2010, p. 29-42) 

 

O julgado consolida a hermenêutica da doutrina e da Corte Constitucional 

sobre a hierarquia normativa dos tratados internacionais e a aplicação do artigo 98 

do CTN. O STF, em voto da Ministra Rosa Weber no Agravo Regimento no Agravo 

de Instrumento 764.951/BA, de 2013 171 , que debateu a autoridade de tratados 

internacionais em matéria tributária, especialmente do GATT, reitera a 

constitucionalidade de tratado internacional, celebrado pela República Federativa do 

Brasil (a Nação em lato sensu).172  

O CTN, tendo sido recepcionado pela CRB/88, foi recepcionado pelo 

Estado e está acima de toda a produção legislativa da União, dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal. Em outras palavras, o CTN não é norma federal, 

mas norma nacional, que compele aqueles que compõem a estrutura estatal 

observá-lo, inclusive a União, ao legislar sobre a tributação interna.173 

A CRB/88 contempla, em seu texto, duas constituições, portanto. A um 

tempo, é a “constituição total”, nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello174, 

                                                        
171 STF. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento: AgRg em AI 764.951 BA 143832003. 
Relator: Rosa Weber. DJ: 13/03/2013. Disponivel em 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=127937164&ext=.pdf>. Acesso em 26 jul. 
2017. 
172 Ver também STF. RE 577.889-AgR/BA, Rel. Ministro Dias Toffoli (DJe 10/05/2012); AgReg no RE 
com Agravo 831.170/PE, Rel. Ministro Luiz Fux (DJe 07/04/2015). 
173  “As normas gerais de direito financeiro e tributário são, por definição e pela sistemática 
constitucional, leis nacionais; leis que não se circunscrevem ao âmbito de qualquer pessoa política, 
mas os transcendem aos três. Não se confundem com a lei federal, estadual ou municipal e têm seu 
campo próprio e específico, excludente das outras três reciprocamente. [...] A distinção entre norma 
nacional (geral, global, total) e norma simplesmente federal (parcial, central) é melhor compreendida 
da meditação sobre a argumentação de KELSEN, contra a tese de que a supremacia da 
competência, no estado federal, se radica na União. [...]” ATALIBA, Geraldo. Apud STF. Recurso 
Extraordinário: RE 229.096 RS 595104365. Relator: Ilmar Galvão. DJ: 16/08/2007. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=520131. Acesso em 25 jul. 2017. 
p. 990. 
174  STF. Recurso Extraordinário: RE 229.096 RS 595104365. Relator: Ilmar Galvão. DJ: 
16/08/2007. Disponível em 
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ou seja, a constituição da Nação brasileira (Estado soberano), e, num segundo 

momento, é a constituição federal da União Federal, ou seja, aquela que rege a 

pessoa jurídica de Direito Público, conferindo-lhe limites e contornos específicos, 

essencialmente diferenciando-a da primeira e dos demais entes estatais. É a 

“constituição total” que recepciona o CTN como norma nacional.  

A incorporação, em caráter supralegal, do princípio da não-discriminação, 

contido no Artigo III do GATT, ocorreu também no STJ, que, no REsp 426.945/PR, 

trouxe atual debate internacional sobre a natureza do Direito Tributário: um novo 

Direito Humano.175 O debate circunda a ideia de que, por meio do Direito Tributário, 

diversos direitos e garantias fundamentais das pessoas são viabilizados (ou 

prejudicados), na linha de que não pode o Estado violar a esfera patrimonial 

particular sob risco de lhe causar redução não autorizada e que implique prejuízo ao 

destinatário da norma. 

O artigo 98, portanto, imprime regra geral inclusive sobre o próprio CTN, 

impondo-lhe que adote os tratados internacionais, mesmo quando estes alterem a 

sua própria redação. Isto, pois, são normas internacionais derivadas da vontade do 

Estado soberano. À exceção dos tratados que versem sobre direitos humanos, cujo 

status é equivalente à emenda constitucional, os tratados denominados “comuns” 

são objeto de divergência na doutrina com relação a sua posição hierárquica no 

ordenamento nacional.176 No entender de Valério de Oliveira Mazzuoli (grifo nosso): 

 
[...] os tratados internacionais comuns (que versam temas alheios aos 
direitos humanos) também têm status superior ao das leis internas [...]. Se 

                                                                                                                                                                             
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=520131. Acesso em 25 jul. 2017. 
p. 990-2. 
175 Extrai-se do julgado: “O art. 98 do CTN não foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, permanecendo válido. É lógico que deve ser interpretado de acordo com o momento 
contemporâneo porque o Direito evolui, passa por diversas fases e tem que absorver as 
transformações ocorrentes, não somente na ordem interna, mas, também, na global. Considerado 
como valorização da dignidade humana no campo da tributação, o chamado princípio internacional da 
discriminação tributária está sendo tratado no campo do Direito Tributário como parte do campo dos 
direitos humanos. Recordo-me bem que a doutrina defende que, em face dos fenômenos 
globalizantes, deve ser evitada a dupla tributação que, por si só, já representa aquilo que alguém 
chama de confisco internacional. ” (STJ. Recurso Especial: REsp nº 426945 / PR 2002/0043098-0. 
Relator: Teori Albino Zavascki. DJ: 25/08/2004. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=429138&
num_registro=200200430980&data=20040825&formato=PDF>. Acesso em 20 jul. 2017. p. 11). 
176 Para aprofundamento na discussão doutrinária, sugere-se a leitura de BUSTAMANTE, Thomas da 
Rosa de. Tratados internacional tributário. Emendas constitucionais e leis complementares após a EC 
45/2004. Mudou alguma coisa?. IN: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; BAPTISTA, Luiz Olavo. 
Doutrinas essenciais de direito internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. V. 1. p. 467 
a 497. 
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bem que, não equiparados às normas constitucionais, os instrumentos 
convencionais comuns têm status supralegal no Brasil, posto não 
poderem ser revogados por lei interna posterior, como estão a 
demonstrar vários dispositivos da própria legislação infraconstitucional, 
entre eles o art. 98 do Código Tributário Nacional [...]. Neste último caso, 
tais tratados (comuns) também servem de paradigma ao controle das 
normas infraconstitucionais, posto estarem situados acima delas, com 
a única diferença (em relação aos tratados de direitos humanos) que não 
servirão de paradigma para o controle de convencionalidade (expressão 
reservada aos tratados com nível constitucional), mas do controle de 
legalidade das normas infraconstitucionais.177 

 

As normas infraconstitucionais (leis lato sensu) devem amoldar-se às 

disposições dos tratados internacionais, em observância aos princípios da boa fé 

(decorrente da pacta sunt servanda), da reciprocidade e da supremacia do direito 

internacional e da prevalência das suas normas, que governam o Direito 

Internacional Público.178  

O artigo 98 do CTN está em consonância com a disposição constitucional 

do artigo 5o, §§ 2o e 3o e, assim, determina que os tratados internacionais servem 

como limitador ao legislador infraconstitucional, tanto da legislação vigente à época 

da internalização daqueles como da legislação superveniente 179 . O critério 

cronológico não é aplicado no caso de legislação infraconstitucional interna, por não 

ter, o legislador doméstico, poder para alterar o texto convencional. Não há 

delegação de poder ao legislador brasileiro, por parte da Sociedade Internacional, 

para que este, unilateralmente, promova modificações no texto de tratados 

internacionais. Os tratados internacionais dispõem de mecanismos próprios para 

revisão, assim como delimitam a possibilidade ou não de reservas em relação ao 

seu conteúdo normativo e a forma de denúncia do instrumento, caso a parte 

                                                        
177 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria geral do controle de convencionalidade no direito 
brasileiro. IN: Revista de informação legislativa, v. 46, n. 181, jan./mar. 2009. Disponível em 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/194897. Acesso em 24 ago. 2016. p. 114. 
178  GOMES, Eduardo Biacchi. Tratados internacionais. IN: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira ; 
BAPTISTA, Luiz Olavo. Doutrinas essenciais de direito internacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. V. 1. p. 118.  
179 “[…] o Código tributário Nacional, como lei complementar, integra as normas oriundas dos tratados 
no Sistema Tributário Nacional, privilegiando-as no ordenamento jurídico interno, dirimindo eventuais 
conflitos que pudessem ocorrer com as normas ordinárias em contradição. Esse preceito está 
também em consonância com as normas do DIP, já consagradas, que não aceitam que uma parte 
invoque as disposições do seu direito interno ara justificar a não-execução de um tratado, 
consagrando a primazia do dirito externo sobre o interno. No que concerne os efeitos práticos, essa 
norma vai permitir que o Estado brasileiro preserve os compromissos internacionais em matéria 
tributária celebrados, impedindo que lei oridnária suspenda-os, no âmbito interno”. CAMINHA, Maria 
do Carmo Puccini. Os tratados internacionais tributário e a eficácia de suas normas no 
ordenamento jurídico brasileiro. IN: Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. v. 41/2001. Nov-Dez/2001. p. 3. 
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signatária não tenha interesse ou não possa, em razão de seu ordenamento jurídico 

ou outro motivo diverso, manter-se vinculada ao compromisso internacional 

(conforme Convenção de Viena – I e II).  

. Uma vez internalizado o tratado internacional, não há sua conversão em 

lei interna, mas sim sua mera inserção no ordenamento jurídico nacional. Portanto, a 

reforma do tratado internacional pelo legislador interno não é uma faculdade que 

possa ser conferida pela legislação doméstica. Conforme dispõe a CRB/88, a 

competência para celebrar tratados internacionais é privativa do Presidente da 

República – que cumula o cargo de chefe de estado e chefe de governo –, não 

estendendo a mesma competência ao Congresso Nacional. Não há, por exemplo, 

previsão para que este, unilateralmente, desfaça compromisso assumido por 

aquele.180 

Valério de Oliveira Mazzuoli leciona que todas as normas 

infraconstitucionais produzidas no Brasil devem ser submetidas a controle (i) de 

constitucionalidade, para verificar sua compatibilidade com a CRB/1988 e tratados 

de direitos humanos internalizados, e (ii) de legalidade, em relação aos tratados 

internacionais comuns ratificados e em vigor no Brasil (compatibilidade vertical).181 

Assim, é possível que uma norma seja vigente, sob aspecto constitucional, mas ela 

deve também ser válida, ou seja, estar de acordo com os tratados internacionais em 

vigor no país. 

O GATT-1947182 e o GATT-1994 foram internalizados regularmente pelo 

Brasil e são aplicados frequentemente em julgamentos das Cortes Superiores 

brasileiras. Em 1994, por meio do Decreto no 1.355, de 30/12/1994, o Brasil ratificou 

os Acordos da OMC e ingressou no bojo da organização internacional, 

comprometendo-se a aplicar integralmente as disposições do GATT, como 

apresentado no capítulo 1. O Artigo III do GATT dispõe sobre regra de não 

discriminação, com ingerência expressa sobre a tributação doméstica. Deste modo, 

a análise da compatibilidade da legislação interna com o GATT é necessária para 

                                                        
180 XAVIER, 2010. p. 90. 
181 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria geral do controle de convencionalidade no direito 
brasileiro. IN: Revista de informação legislativa, v. 46, n. 181, jan./mar. 2009. Disponível em 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/194897. Acesso em 24 ago. 2016. p. 114. 
182  BRASIL. Lei no 313, de 30 de julho de 1948. Autoriza o Poder Executivo a aplicar, 
provisòriamente, o Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio; reajusta a Tarifa das 
Alfândegas, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-
1949/L313.htm?TSPD_101_R0=5b0af8cf8f9b331e602a3463211c2fb4c470000000000000000924a53
bbffff00000000000000000000000000005ae497ab0000f85431>. Acesso em 12 abr. 2017. 
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que se possa atribuir validade ou não à norma interna. Pelo critério hierárquico das 

normas, o GATT é diploma supralegal, inclusive conforme artigo 98 do CTN, e se 

sobrepõe à legislação (complementar, ordinária ou infralegal), devendo esta a ele se 

amoldar. O critério hierárquico encontra baliza no artigo 27 da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados de 1969 (Viena I)183, que impede o uso do direito 

interno (inclusive a própria CRB) como barreira à aplicação de tratado internacional. 

Portanto, a União, pessoa jurídica de direito interno, não pode, ao legislar 

sobre o IPI, conforme lhe foi conferida a competência pelo Estado brasileiro, 

afrontar, por meio de qualquer dos seus Poderes (Legislativo, Executivo ou 

Judiciário), o compromisso internacional assumido pela Nação em acordo 

internacional, como o é o GATT. Deve prevalecer, sobre a legislação federal, o 

Artigo III do GATT, afastando-se qualquer dispositivo normativo que disponha em 

contrário (perda de validade da norma doméstica). 

 

 

4.2 O GATT e as Cortes Superiores 
 

 

Mesmo antes da promulgação da CRB/88, o GATT-1947 já havia sido 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei n. 313/1948, e já era 

aplicado pelas Cortes Superiores em casos relacionados à isonomia entre bens de 

origem nacional e aqueles de origem alienígena. Não houve alteração na 

interpretação adotada pelas Cortes Superiores após a CRB/88, recepcionando-se os 

Acordos da OMC em 1994. 

                                                        
183 Article 27 (Internal law and observance of treaties): A party may not invoke the provisions of its 
internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46. 
(Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, ratificada e internalizada por meio do 
Decreto no 7.030/09 e do Decreto Legislativo no 496/09). Organização das Nações Unidas. Vienna 
Convention on the law of treaties. Disponível em 
<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>. 
Acesso em 24 nov. 2016. / BRASIL. Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva 
aos Artigos 25 e 66. Disponivel em  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d7030.htm?TSPD_101_R0=f3071711b1dd07735f8339d18002e965wp6000000000
0000000924a53bbffff00000000000000000000000000005ae49879006d9706cb>. Acesso em 14 abr. 
2017. / BRASIL. Decreto Legislativo n. 496, de 22 de abril de 1992. Aprova o texto da Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em Viena, em 23 de maio de 1969, ressalvados os arts. 
25 e 66. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-496-17-
julho-2009-589661-convencao-114586-pl.html>. Acesso em 14 abr. 2017. 
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O STJ reiteradamente confirma a supralegalidade do GATT sobre as 

normas de Direito Tributário nacionais. Alguns julgados merecem menção expressa, 

por condensarem (i) a linha adotada pela corte superior, independentemente de sua 

formação e (ii) compêndio doutrinário incorporado pelo corte, que insculpe no 

jurisdicionado a certeza do direito (precedentes judiciais). O STF aplica este 

entendimento nos casos tributários desde antes da atual CRB, tendo já sumulado a 

questão no enunciado n. 575184 (DJ 03/01/1977). O STJ também firmou posição 

sobre o caso de isenções tributárias, nas Súmulas 20185 e 71186. 

A Corte Superior definiu que o GATT prevalece, nos termos do artigo 98 

do CTN, sobre a norma jurídica nacional, inclusive aquela que lhe é superveniente. 

A interpretação foi formalizada no REsp 141.611/RJ, com base no RE 114.379, no 

sentido de que “[...] um Tratado internacional nos obriga perante os Estados soberanos 

copactuantes, a honrar um sistema igualitário, dando tratamento privilegiado a certos produtos 

oriundos desses Países quando concedemos igual favor ao similar nacional [...]” e concluiu 

afirmando que os tratados prevalecem sobre a legislação nacional. Com efeito, os 

tratados internacionais são fonte de Direito Tributário, com eficácia interna, sem que 

seja possível ao Poder Legislativo legislar em modo contrário.187 

                                                        
184  Súmula 575 - À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, 
estende-se a isenção do imposto de circulação de concedida a similar nacional. (STF. Súmula: 
Súmula 575. DJ 03/01/1977. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=575.NUME.%20NAO%20S.FL
SV.&base=baseSumulas>. Acesso em 23 abr. 2017. 
185  Súmula 20 - A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM, quando 
contemplado com esse favor o similar nacional. STJ. Súmula: Súmula 20. DJ 07/12/1990. Disponível 
em http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%2720%27. Acesso em 23 abr. 2017. 
186 Súmula 71 - O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICMS. (STJ. Súmula: 
Súmula 71. DJ: 04/02/1993. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-
revista-sumulas-2009_5_capSumula71.pdf. Acesso em 23 abr. 2017). 
187 Este racional foi construído e mantido pelo STJ ao longo de distintos casos julgados, como se 
extrai dos julgados colacionados (grifo nosso): 
(A) TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE DERIVADO DE VITAMINA E - 
ACETATO DE TOCOFEROL, DE PAIS SIGNATÁRIO DO "GATT". REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IPI. PREVALÊNCIA DO ACORDO INTERNACIONAL 
DEVIDAMENTE INTEGRADO AO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUA REVOGAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA SUPERVENIENTE (ART. 98 DO CTN). 
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (STJ. Recurso Especial: REsp 167.758 SP 
1988/019382-0. Relator: ADHEMAR MACIEL. DJ 03/08/1998. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199800193820&dt_publicacao
=03-08-1998&cod_tipo_documento=&formato=PDF>.  Acesso em 03 mai. 2017. p. 211) 
(B) TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VITAMINA "E" (ACETATO DE TOCOFEROL). 
ALÍQUOTA ZERO. ACORDO DO GATT. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. [...] 
não podendo prevalecer a legislação tributária posterior sobre o tratado internacional, como previsto 
no art. 98-CTN, já se encontra pacificada nesta Corte [...]. (STJ. Recurso Especial: REsp 218.556 SP 
199/0050753-3. Relator: FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. DJ 03/11/1999. Disponívels em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199900507533&dt_publicaca
o=03-11-1999&cod_tipo_documento=&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017 p. 108)  



105 
 

Em voto sobre a incidência de ICMS nas operações de importação de 

bacalhau estrangeiro, no REsp 302.190/RJ 188 / 189 , a Corte Superior firmou 

entendimento sobre a forma de aplicação do GATT, especificamente no que 

concerne à relação do Artigo III e a norma tributária interna de cada país signatário 

do Acordo (fls. 11, grifo nosso): 

 
A regra [do Artigo III do GATT] tem feição antiprotecionista. Objetiva 
estabelecer tratamento igualitário (não mais favorável) entre o produto 
nacional e o estrangeiro proveniente de país signatário do Acordo, 
quando entre eles houver similaridade. Assim, três são os requisitos para 

                                                                                                                                                                             
(C) TRIBUTARIO. MAQUINA IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO GATT PARA INTEGRAR O 
ATIVO FIXO DA EMPRESA. MERCADORIA SIMILAR NACIONAL FAVORECIDA EM VIRTUDE DA 
REDUÇÃO DE 50% DA BASE DE CALCULO DO ICM. EXTENSÃO DO BENEFICIO AO BEM 
IMPORTADO: OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS RECEBIDOS. I- A CLAUSULA 
2 DO ART. III, PARTE II, DO GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE PROIBE QUE A 
MERCADORIA IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO ACORDO TENHA MAIOR TRIBUTAÇÃO 
DO QUE OS PRODUTOS SIMILARES DO PAIS IMPORTADOR. POR CONSEQUENCIA, O BEM 
IMPORTADO (IN CASU, MAQUINA PRODUTORA DE ESCOVA DE DENTES) DE PAIS 
SIGNATARIO DO GATT (BELGICA) FAZ JUS A REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO TRIBUTO 
(ICM), NO MESMO PERCENTUAL COM QUE E FAVORECIDA A MERCADORIA NACIONAL (50%, 
CONFORME O ESTABELECIDO NA ALINEA "B" DA CLAUSULA 3A. DO CONVENIO ICM 20/84). E 
A INTELIGENCIA DOS ARTS. 96 E 98 DO CTN, BEM COMO A APLICAÇÃO, MUTATIS 
MUTANDIS, DA ORIENTAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO ENUNCIADO N. 575 DA SUMULA DO 
STF [...]. (STJ. Embargos de Divergência no Recurso Especial: EREsp 12.419 SP 1994/0012385-
0. Relator: ADHEMAR MACIEL. DJ 01/12/1997. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199400123850&dt_publicaca
o=01-12-1997&cod_tipo_documento=&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017. p. 62658)  
(D) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. PAÍS SIGNATÁRIO DO 
GATT. ZIRCONITA ESTRANGEIRA: ISENÇÃO DE ICM. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 575 DO STF. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - As normas - sejam elas constitucionais ou 
infraconstitucionais - não podem ser interpretadas isoladamente. A boa hermenêutica nos 
aconselha uma interpretação conjunta. O CTN, em seu art. 98, em plena harmonia com a Carta de 
69, já firmava que "os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação 
tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha". Se a zirconita brasileira fica 
somente sujeita ao ICM, também a proveniente de país signatário do GATT deve receber o mesmo 
tratamento fiscal. II - Recurso especial conhecido e provido. (STJ. Recurso Especial: REsp 7.517 SP 
1991/0966-0. Relator: ADHEMAR MACIEL. DJ 23/11/1998. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199100009660&dt_publicaca
o=23-11-1998&cod_tipo_documento=&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017. p. 159) 
188 STJ. Recurso Especial: REsp 302.190 RJ 2001/0010244-1. Relator: FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS. DJ: 25/04/2008. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=605225&
num_registro=200100102441&data=20080425&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017.  
189 Neste sentido, cita-se REsp 295.148/SP, de relatoria do Ministro CASTRO MEIRA: 
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERLUZA. PAÍSES SIGNATÁRIOS 
DO GATT. 1. O produto estrangeiro, importado de país signatário do GATT, deve ter o mesmo 
tratamento fiscal dispensado aos produtos nacionais similares. [...] Para que bem se possa 
equacionar a questão, necessária a análise de dois instrumentos normativos que disciplinam a 
matéria: em primeiro lugar, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT, do qual o Brasil é 
signatário, de aplicação autorizada ao Poder Executivo pela Lei nº 313, de 30 de julho de 1.948; [...] 
(STJ. Recurso Especial: REsp 295.148 SP 2000/0138771-5. Relator: CASTRO MEIRA. DJ 
09/08/2004. Disponivel em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=477277&
num_registro=200001387715&data=20040809&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017. p. 201) 
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que um produto importado esteja fora do campo de tributação: a) seja 
proveniente de país signatário do GATT; b) exista um similar nacional; c) 
esteja o similar sob regime de isenção. 
Quanto à sua aplicabilidade, a cláusula do Acordo condiciona-se ao 
regramento interno de cada país signatário. Vale dizer, o tratamento 
fiscal favorecido depende daquilo que dispuser a norma tributária do país 
convenente. Assim, se o produto goza, nas operações internas, de isenção, 
redução de alíquota ou base de cálculo, crédito presumido ou qualquer 
outro incentivo ou benefício, o mesmo tratamento fiscal deverá ser 
dispensado à mercadoria similar importada. Por outro lado, se o produto 
nacional não goza de qualquer desses benefícios fiscais, não se poderá 
concedê-lo ao produto estrangeiro, sob pena de estabelecer-se um 
privilégio à importação em detrimento da produção e do mercado nacional.  

 

A intepretação conferida pela Corte Superior, que está em harmonia com 

o STF, é pela aplicação do GATT como limitador negativo do ente tributante 

nacional, impondo-lhe o dever de não criar distinção por meio de instrumentos 

legais internos.  

Com efeito, a jurisprudência adota a supralegalidade do GATT, mas 

analisa os casos a partir do bem objeto da tributação e não do sujeito. A alteração 

da ótica analítica, que afeta a análise do objeto deste trabalho, não menospreza que, 

ao final, deve prevalecer a isonomia entre bens nacionais e bens estrangeiros 

(nacionalizados). Assim, a Corte adotou o “teste de duas fases”, extraído do Artigo III 

do GATT, ao determinar a necessidade de que se considere a similaridade entre os 

bens para determinar se há ou não dever de tratamento igualitário na espécie. O 

acórdão, de lavra do Ministro Mauro Campbell Marques (assim como o Recurso 

Repetitivo) introduz premissas norteadoras da interpretação do Artigo III que têm 

relação com objeto do presente trabalho e foi assim ementado190/191 (grifo nosso): 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 7º DO TRATADO DE ASSUNÇÃO 
(MERCOSUL). DECRETO N. 350/91. AUTO-APLICABILIDADE DA 
"CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL". 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A APLICAÇÃO DO "TESTE 
DE DUAS FASES". 
[...] 4. A cláusula de "Obrigação de Tratamento Nacional" é norma auto-
aplicável pois tem como condicionante apenas o "Teste de duas Fases", ou 
seja: 1º) A verificação da similaridade entre os produtos doméstico e 

                                                        
190  STJ. Recurso Especial: REsp 1205393 RJ 2010/0138530-1. Relator: MAURO CAMPBELL 
MARQUES. DJ: 16/04/2013. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1222090
&num_registro=201001385301&data=20130416&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017. 
191 Ver também: STJ. Recurso Especial: REsp 1.437.172 SC 2014/0036934-6. Relator: MAURO 
CAMPBELL MARQUES. DJ: 15/02/2016. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1307157
&num_registro=201400369346&data=20160215&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017. 
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importado e, 2º) A verificação da ocorrência da tributação superior do 
produto importado em relação ao doméstico. 
Nesse sentido, a aplicação da cláusula no âmbito do GATT 1994 já foi 
reconhecida por diversas vezes pela jurisprudência do STF e deste 
STJ gerando os seguintes precedentes: Súmula n. 575/STF; Súmula n. 
20/STJ; Súmula n. 71/STJ; e recurso representativo da controvérsia 
RESP. N. 871.760/BA, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
11.03.2009. No âmbito do MERCOSUL já houve aplicação da cláusula nos 
seguintes precedentes do STJ: REsp. n. 480.563-RS, Primeira Turma, Rel. 
Min. Luiz Fux, julgado em 6.09.2005; REsp. n. 1.002.069/CE, Segunda 
Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.04.2008. 
5. Tendo em vista que a Corte de Origem julgou o processo afastando a 
auto-aplicabilidade da referida cláusula, restam sem solução diversas 
questões fáticas condicionantes de sua aplicação que não podem ser 
apreciadas em sede de recurso especial, cabendo à Corte de Origem 
enfrentá-las no "Teste de Duas Fases", consoante a prova dos autos. 
6. Recurso especial provido para que os autos retornem à origem. 
(REsp 1205393/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013) 

 

No arresto, é evidente a incorporação do Artigo III do GATT ao 

ordenamento jurídico nacional, com status superior ao das normas tributárias 

infraconstitucionais, visto que em conformidade com o princípio da isonomia (art. 

150, II, CRB/88). A regra convencional é recepcionada como norma auto-aplicável, 

devendo ser observada pelo legislador infraconstitucional e suprimindo da legislação 

que lhe é anterior a possibilidade de instituir a discriminação protecionista.192 O STJ 

definiu que se deve determinar três pontos: (i) se houve a aplicação de tributação 

interna sobre produtos importados; (ii) se os produtos importado e nacional são 

similares; e (iii) se os produtos importados são tributados em excesso em relação ao 

                                                        
192 Merece destaque a interpretação da Corte Superior no ponto (grifos do original): “A cláusula de 
"Obrigação de Tratamento Nacional" (artigo III do GATT 1994), ao lado da cláusula de 
"Tratamento da Nação Mais Favorecida" (artigo I do GATT 1994 e art. 8o, "d" do Tratado de 
Assunção) é uma das formas de concretização do "Princípio da não-discriminação", tido como pedra 
angular de todo e qualquer sistema multilateral de comércio exterior, dando-lhe justiça e 
previsibilidade. Tal princípio consiste em não tratar de maneira menos favorável quaisquer produtos 
em relação a todos os produtos “similares”, independentemente de sua origem ou se eles são 
importados ou produzidos localmente.  
Com efeito, a cartilha oficial para solução de controvérsias produzida pela OMC (Organização 
Mundial do Comércio) no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD. Solução de 
Controvérsias. Disponível em: <http://unctad.org/pt/docs/edmmisc232add33_pt.pdf>. Acesso em: 
02.04.2013) trouxe como parâmetros para a aplicação da referida cláusula apenas a aplicação do 
chamado "Teste de Duas Fases". A primeira fase consiste em verificar se há similaridade entre os 
produtos doméstico e importado. A segunda fase é a verificação da ocorrência da tributação 
superior do produto importado em relação ao doméstico. Fez também a observação de que por 
tributos internos devem ser compreendidos o IVA, os impostos sobre vendas e os impostos sobre o 
consumo (campos onde inegavelmente se encontra o IPI brasileiro), dando evidente auto-
aplicabilidade ao dispositivo.” STJ. Recurso Especial: REsp 1205393 RJ 2010/0138530-1. Relator: 
MAURO CAMPBELL MARQUES. DJ: 16/04/2013. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1222090
&num_registro=201001385301&data=20130416&formato=PDF>. Acesso em 03 mai. 2017.. 



108 
 
produto nacional similar. A resposta afirmativa para as três questões impõe a 

conclusão de protecionismo pelo ente tributante, violando norma constitucional (art. 

150, I, CRB/88) e norma convencional (Artigo III, GATT, recepcionado pela Lei n. 

313/1948 e Decreto n. 1.355/1994193). 

Os elementos interpretativos incorporados pelas Cortes Superiores 

funcionam como pontos de referência para os jurisdicionados, conferindo 

previsibilidade ao sistema jurídico nacional, devidamente alinhado com o princípio da 

segurança jurídica e da boa fé. Portanto, no caso em estudo, é importante analisar 

se há coerência entre as posições dos precedentes do STJ e o Recurso Repetitivo.  

 

 

4.3 A Hipótese de Incidência do IPI – Interpretação Judicial Pendente 
 

 

A delimitação da hipótese de incidência do IPI é essencial para que se 

possa avaliar a constitucionalidade e a legalidade das equiparações instituídas pelas 

normas infraconstitucionais. O tema ainda pende de decisão judicial, no STF, e teve 

repercussão geral reconhecida em 2011, no RE 627.280 194 , cuja relatoria foi 

designada ao Ministro Roberto Barroso (antes Ministro Joaquim Barbosa). O tema 

foi ementado nos seguintes termos: 

 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. 
BACALHAU (PEIXE SECO E SALGADO). TRATAMENTO. ALCANCE DE 
ACORDO INTERNACIONAL. GENERAL AGREEMENT ON TRADE AND 
TARIFFS. DECRETO LEGISLATIVO 30/1994 E DECRETO 301.355/1994. 
PROPOSTA PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA 
MATÉRIA. 
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência do IPI sobre 
operações com bacalhau (peixe seco e salgado), à luz do GATT, dos 
princípios da isonomia, da seletividade e da extrafiscalidade e do conceito 
de industrialização. 

 

                                                        
193 BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os 
Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm?TSPD_101_R0=a1fc6cbf97bd771711
62576330f39a02yhS0000000000000000924a53bbffff00000000000000000000000000005ae4aa6600
108527a6>. Acesso em 20 ago. 2017. 
194 STF. Recurso Extraordinário: RE 627.280 RJ 2006/51110007979. Relator: Roberto Barroso. DJ: 
24/08/2011. Disponível em 
<http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=37&dataPublicacaoDj=23/02/2012
&incidente=4163884&codCapitulo=2&numMateria=3&codMateria=7>. Acesso em 20 ago. 2017. 
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A decisão que reconheceu a repercussão geral do tema assentou posição 

sobre a celebração de tratados internacionais e seu impacto em matéria tributária. A 

corrente adotada pela Corte Constitucional é evidenciada nos trechos abaixo 

transcritos: 

 
A celebração de um acordo internacional em matéria tributária tem efeitos 
que transcendem os interesses localizados de entes federados e 
contribuintes individuais, pois, nessas hipóteses, a União atua em nome de 
toda a Federação (e.g., o estabelecimento de isenções de tributos de 
competência de outros entes federados; c.f., por todos, o RE 543.943-AgR, 
rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15.02.2011). 
Assim, os acordos internacionais em matéria tributária projetam 
expectativas legítimas para Estados, instituições e empresas estrangeiras 
que, se frustradas, podem expor toda a Nação a situações delicadas no 
plano internacional (cf., e.g., os temores pelo risco de retaliação comercial 
na OMC, presentes na manifestação da União apresentada no julgamento 
do RE 564.413, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ e de 03.12.2010, agora 
repetidos em razão do aumento do IPI para veículos importados). 
Como a Constituição é a base imediata tanto da competência   tributária   
como   das   regras   que   regem   a conduta nacional perante os demais 
Estados soberanos, entendo que a discussão sobre a violação do GATT 
tem alçada constitucional. 
Ademais,   lembro   que   esta   Corte   já   havia   firmado jurisprudência em 
caso que também envolvia o GATT (À MERCADORIA IMPORTADA DE 
PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT, OU MEMBRO DA ALALC, ESTENDE-SE A 
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
CONCEDIDA A SIMILAR NACIONAL – Súmula 575/STF). 
Por   outro   lado,   os   autos   trazem   outro   aspecto relevante para a 
jurisdição constitucional no campo tributário,   que   são   os   limites   para   
definição   das hipóteses de incidência do IPI. 

 

No entendimento do Plenário do STF, dois pontos se destacam no caso: 

(i) a análise de violação ao GATT é matéria de ordem constitucional e lhes deve ser 

submetida; e (ii) há necessidade de, na esfera constitucional, delimitar-se a as 

hipóteses de incidência do IPI. Tanto um como o outro são temas que impactam 

diretamente no caso do Recurso Repetitivo.  

Apesar da pendência do julgamento do RE 627.280/RJ, o Plenário do 

STF, no RE 723.651/PR195, em que julgou a incidência do IPI na importação de 

veículos automotores por pessoa física não contribuinte do tributo, adentra a 

questão da hipótese de incidência, esclarecendo o ponto. Consignou o relator Marco 

Aurélio (grifo nosso): 

 

                                                        
195 STF. Recurso Extraordinário: RE 723.652 PR 5005354-77.2012.4.04.7201. Relator: MARCO 
AURÉLIO. DJ:  05/08/2016. Disponível em 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310065038&ext=.pdf>. Acesso em 20 ago. 
2017. p. 5-7. 
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O Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar pela 
Carta de 1988, no que não se mostre com esta incompatível, prevê, em 
atendimento ao disposto no artigo 146 nela contido, os parâmetros 
necessários a ter-se como legítima, como regular, a incidência do IPI em 
bens importados presente a definição do fato gerador, da base de cálculo e 
do contribuinte. Lê-se, no artigo 46 do Código, que o imposto, de 
competência da União, recai em produtos (resultado da produção) 
industrializados e, no caso, tem como fato gerador o desembaraço 
aduaneiro, quando de procedência estrangeira – inciso I. O parágrafo 
único do citado artigo define produto industrializado, considerada, até 
mesmo, a ordem natural das coisas, como aquele submetido a qualquer 
operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para 
consumo. [...] 
Surgem, ainda, questões afetas ao almejado tratamento igualitário e à 
harmonia de valores. Em primeiro lugar, considere-se que, ocorrendo a 
produção em território nacional, há a incidência do tributo. Políticas de 
mercado, visando a isonomia, devem ser conducentes a homenagear, 
tanto quanto possível, a circulação dos produtos nacionais, sem 
prejuízo, evidentemente, do fenômeno no tocante aos estrangeiros. A 
situação estaria invertida se, simplesmente, desprezando-se a regência 
constitucional e legal, fosse assentado que não incide o imposto em 
produtos industrializados de origem estrangeira, fabricados fora do país e 
neste introduzido via importação. [...] 
Frise-se que descabe presumir o recolhimento anterior do Imposto sobre 
Produto Industrializado, já que não se pode afirmar peremptoriamente que, 
no país em que o foi, incidiu idêntico tributo. Mesmo que haja tributo 
semelhante, concorre, afastando a duplicidade de cobrança, a distinção 
entre os sujeitos ativos. Em síntese, o valor dispendido com o produto 
importado surge como próprio à tributação, sem distinção dos elementos 
que, porventura, o tenham norteado.  

 

Analisando-se o voto, é possível verificar que a previsão do inciso I do 

artigo 46 do CTN foi interpretada como pertinente aos produtos de origem 

estrangeira, comportando-se o importador como substituto tributário do fabricante 

estrangeiro. A lógica por trás do raciocínio é a de isonomia em relação ao produto 

nacional, que sofre a incidência do IPI na saída do estabelecimento industrial 

(consoante hipótese do artigo 46, II do CTN). Se a isonomia se confirma ao aplicar-

se o IPI no desembaraço aduaneiro, convém questionar desde logo a que serve a 

incidência do IPI na saída da mercadoria nacionalizada pelo importador, sem nova 

industrialização, a terceiro não contribuinte.  

No voto-vista, o Ministro Roberto Barroso deixa mais evidente a 

interpretação (grifo nosso): 

 
9. A reconstrução histórica do imposto permite que se chegue à seguinte 
conclusão: o IPI pode incidir em uma aquisição ou pode incidir em uma 
venda. É o que se extraí da análise do Código Tributário Nacional, que 
reproduziu as incidências previstas para o imposto de consumo. Desde a 
sua origem, o imposto incide na aquisição do bem industrializado, 
quando vem do exterior, ou na saída do estabelecimento, nas 
operações internas. Sob a ótica constitucional, para fins de incidência, 
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produto industrializado pode ser interpretado sob duas perspectivas 
distintas. Relativamente ao IPI-importação, basta que o bem adquirido 
seja industrializado. Por outro lado, quanto ao IPI que incide em 
operações internas, é preciso que o sujeito passivo submeta o bem a 
processo de industrialização. 
[...] 
27. Sob outro ponto de observação, o resultado da interpretação levada a 
efeito pela jurisprudência tradicional desta Corte conduz a um resultado 
que, em minha opinião, viola a isonomia tributária, princípio previsto no 
art. 150, II, da Constituição. Isso porque tal dispositivo expressamente 
veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente. A permanecer a posição até aqui sustentada por 
este Tribunal em julgamentos pretéritos, haverá uma clara diferenciação 
entre aqueles não contribuintes do imposto que adquirem produtos 
industrializados do exterior e os que o fazem no mercado nacional, em 
flagrante prejuízo aos últimos. Ressalto que, nas duas hipóteses, ambos 
manifestam a mesma capacidade econômica ao adquirirem produtos 
industrializados. Possivelmente, em verdade, aqueles que promovem a 
importação demonstram capacidade ainda maior, tendo em vista todos os 
demais custos envolvidos em operações dessa natureza. Não obstante tal 
fato, a interpretação prevista na linha da jurisprudência tradicional do 
Supremo os coloca em situação mais favorável em relação aos que 
adquirem produtos no mercado interno. Também é assim em relação à 
posição dos alienantes nacionais e estrangeiros, que ficam em posição de 
desigualdade face ao custo tributário da operação, com clara vantagem 
para os últimos. O que caminha também em sentido diametralmente oposto 
ao caráter extrafiscal que marcadamente o IPI possui, como mecanismo de 
proteção do mercado interno. […] 
29. Outro aspecto que considero merecer destaque é a preservação do 
equilíbrio da concorrência entre os mercados interno e externo. Parece 
claro que toda a estrutura constitucional montada para o Imposto de 
Importação-II, Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI e o Imposto de 
Exportação-IE aponta para sua dimensão extrafiscal. Por essa razão, são 
impostos que excepcionam os princípios da legalidade e da anterioridade 
para majoração e diminuição de alíquotas, exceção feita ao IPI, que se 
submete à anterioridade nonagesimal. Nesse modelo de tributação do 
comércio exterior, baseado na tributação de mercadorias e produtos 
sempre no país de destino, a incidência do IPI objetiva equalizar as 
aquisições feitas no mercado interno e as operações de importação. 
Com isso, permite-se que o II desempenhe o seu papel de instrumento 
extrafiscal de regulação da balança comercial. Retirar o IPI dessa equação 
anula os efeitos do II nas importações de produtos industrializados, reduz o 
espaço legítimo para o Executivo regular o comércio exterior e causa uma 
importante distorção na livre concorrência entre os vendedores nacionais e 
estrangeiros.  
[…] 
30. Registro, ainda, que em termos de comércio internacional, se adota o 
princípio da tributação do país de destino como regra, o que importa na 
desoneração das exportações e, consequentemente, na concentração da 
tributação na importação (destino). Em relação ao IPI, a adoção desse 
princípio fica muito clara quando se observa que há norma expressa na 
Constituição desonerando as exportações (art. 153, IV, §3o,III, CF). Essa 
desoneração não significa que para ser permitida a incidência na 
importação por pessoas físicas e não contribuintes deveria existir regra 
expressa. Pelo contrário, em verdade, essa regra implicitamente 
constitucionaliza o princípio do país de destino, reforçando a necessidade 
de tributação na entrada desses bens industrializados no país, 
independente da destinação. Sobre o tema o professor Ricardo Lobo Torres 
ressalta a importância dos impostos de consumo na tributação do comércio 
internacional, destacando o caráter compensatório que possuem por 
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incidirem no momento terminal de um ciclo de incidência internacional sobre 
a circulação de tais produtos. 196 

 

O Ministro Edson Fachin consigna, em seu voto, objetiva descrição da 

materialidade do tributo (grifo nosso):  

 
Conforme o supracitado artigo 153, IV, da Constituição Federal, o tributo 
incide sobre as operações jurídicas praticadas com produtos 
industrializados, isto é, sua hipótese de incidência seria o fato de uma 
pessoa industrializar produto e celebrar negócio jurídico translativo de 
sua posse ou propriedade.197 

 

A mesma pessoa que pratica o ato de industrializar o bem deve ser a 

pessoa que promove o negócio jurídico que tem por objeto este bem (já 

industrializado) com terceiro. Eis a hipótese de incidência que origina o debate em 

questão. Com base nos arestos indicados, é possível verificar que há um caminho 

hermenêutico em construção, no sentido da hipótese de incidência apontada no 

Capítulo 2 deste trabalho, mas, paralelamente, tem-se uma coletânea de julgados 

que oferecem interpretação à la carte para os casos que foram submetidos às 

Cortes Superiores.  

A alternância das decisões proferidas pelo STJ ao analisar a incidência do 

IPI nas operações de saída de mercadorias nacionalizadas, pelo importador-

comerciante, causa insegurança jurídica no ordenamento brasileiro, principalmente 

pela ausência de modificação da norma, que se norteia por um tratado internacional 

estável, válido e vigente. Como se verificará no capítulo subsequente, o STJ, ao 

definir o precedente aplicável, deixou de analisar a legislação doméstica em 

contraponto ao Artigo III do GATT, aplicando entendimento que este dispositivo não 

se referiria à tributação interna, mas apenas à internalização dos bens 

(desembaraço aduaneiro). 

Para a análise do Recurso Repetitivo, porém, adotar-se-á a hipótese de 

incidência descrita no Capítulo 2, visto que parece ser o molde constitucional correto 

nas operações de compra e venda, para, então, proceder-se à verificação (i) da 
                                                        
196 STF. Recurso Extraordinário: RE 723.652 PR 5005354-77.2012.4.04.7201. Relator: MARCO 
AURÉLIO. DJ: 05/08/2016. Disponível em 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310065038&ext=.pdf>. Acesso em 20 ago. 
2017. p. 24 e 34-37. 
197 STF. Recurso Extraordinário: RE 723.652 PR 5005354-77.2012.4.04.7201. Relator: MARCO 
AURÉLIO. DJ: 05/08/2016. Disponível em 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310065038&ext=.pdf>. Acesso em 20 ago. 
2017. p. 54. 
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conformidade do julgado à legislação vigente e (ii) da conformidade do julgado com 

o Artigo III do GATT, em especial. 
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5 CAPÍTULO 4: A POSIÇÃO DO STJ NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
EM RECURSO ESPECIAL N° 1.403.532/SC QUANTO AO IPI E SUA (EVENTUAL) 
INCIDÊNCIA NA REVENDA DE MERCADORIAS NACIONALIZADAS E  ARTIGO 
III DO GATT 

 

 

Este capítulo tem por objeto analisar se a posição adotada pelo STJ 

acerca da incidência do IPI na operação de saída (revenda) de mercadorias 

nacionalizadas do estabelecimento importador de fato está em conformidade com a 

legislação nacional, especialmente ante as limitações impostas pelo Artigo III do 

GATT. Graficamente, é possível identificar com clareza o escopo indicado:  

 

 
Figura 05 

 

 
Figura 06 
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O objeto de estudo deste trabalho está destacado em vermelho nas 

figuras acima. A situação indicada na Figura 02 foi objeto de julgamento pelo STJ 

nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.403.532/SC (Tema 912, 

doravante denominado Recurso Repetitivo), com decisão no sentido da legalidade 

da incidência do IPI nas operações de saída (revenda) de mercadorias 

nacionalizadas realizadas pelo estabelecimento importador.  

Neste capítulo, passa-se a analisar a decisão proferida pela 1a Seção do 

STJ no Recurso Repetitivo está em conformidade com o ordenamento jurídico 

nacional para determinar se houve observância do Artigo III do GATT na apreciação 

do caso. Esta análise é norteada pelos questionamentos apostos na introdução 

deste estudo e que se pretende sejam respondidos.  

Por questão metodológica, opta-se pela análise (i) do Recurso Repetitivo, 

(ii) de posições da 1a Seção do STJ sobre o objeto de decisões anteriores, (iii) de 

posições do STJ sobre a aplicação do GATT no Brasil, em matéria tributária. Esta 

construção permitirá verificar se o Recurso Repetitivo está em conformidade com a 

legislação vigente e indicar possíveis posturas que possam ser adotadas pelo STF, 

no julgamento do RE 946.648/SC, que versa sobre o mesmo objeto, em sede 

constitucional, além de outros pontos que possam ser evidenciados após a análise. 

 

 

5.1 Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.403.532/SC (Tema 
912) 

 

 

Em 14 de outubro de 2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) julgou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.403.532/SC sob o regime do artigo 543-C do antigo CPC (Recurso Repetitivo), 

pacificando o posicionamento do tribunal sobre o objeto julgado. O recurso foi 

interposto pelo contribuinte (Athletic Indústria de Equipamentos de Fisioterapia Ltda) 

e, uma vez conhecido, não foi provido pela Corte Superior. 

O cerne da questão submetida à Corte é a (não) incidência do IPI nas 

operações de comercialização de mercadorias nacionalizadas, por estabelecimento 

importador-comerciante (não industrial) a pessoa não industrial (ou seja, 

comerciante ou consumidor final).  
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5.1.1 Decisões do STJ precursoras do Recurso Repetitivo no caso, entre as 

mesmas partes litigantes: Recurso Especial (decisão monocrática) e Agravo 

Regimental em Recurso Especial, n. 1.403.532/PR; Questão de Ordem 

 

 

Ao interpor recurso especial ao STJ contra decisão Tribunal Regional 

Federal da 4a Região, o contribuinte sustentou haver ofensa aos artigos 51, inciso II 

e 46, inciso II do CTN e divergência entre a decisão do tribunal e o REsp 

841.269/BA. A relatoria do caso coube ao Ministro Og Fernandes, que, em decisão 

monocrática, a partir de precedente firmado na 2a Turma do STJ (REsp 

1.385.952/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013), negou 

provimento ao apelo recursal. O contribuinte interpôs agravo regimental à 2a Turma 

do STJ, o qual foi improvido por unanimidade dos ministros.  

Em janeiro de 2014, o contribuinte opôs recurso de Embargos de 

Divergência à 1a Seção do STJ, cuja relatoria coube ao Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho. A definição do julgamento sob o rito do artigo 535-C do CPC ocorreu em 

06/05/2015, admitindo-se o caso como “representativo de controvérsia”. Na questão 

de ordem debatida na Corte Especial do STJ, o objeto dos Embargos de Divergência 

em Recurso Espacial foi definido como “[...] a discussão sobre a exigência do IPI 
na comercialização interna de mercadorias importadas do exterior e 
devidamente desembaraçadas [...]” (fls. 4). Restou acolhida a questão de ordem e 

o recursos foi julgado sob rito especial, convolando-se em Recurso Repetitivo. 

 

 

5.1.2 Caso Divergente: REsp 841.269/BA 

 

 

Os Embargos de Divergência em Recurso Especial opostos pelo 

contribuinte delimitaram a existência de julgamentos contraditórios e que 

demandavam a uniformização do entendimento da Corte Superior. No relatório 

apresentado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, foi evidenciado como caso-
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paradigma o REsp 841.269/BA, da 1a Turma, de relatoria do Ministro Francisco 

Falcão, cuja ementa é: 

 
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. 
(REsp 841.269/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 298) 

 

No REsp 841.269/BA, a 1a Turma decidiu, por unanimidade, que as 

situações prescritas no artigo 46 do CTN eram alternativas entre si. Restou 

assentado, neste julgado, que a hipótese de incidência do IPI é a “[...] realização de 
operações com produtos industrializados, sejam os contribuintes importadores, 

industriais, comerciantes ou ainda arrematantes em leilão” (grifo nosso, fls. 03). Na 

posição adotada pela 1a Turma, os inciso I e II do Artigo 46 se referem, 

respectivamente, a produtos de origem estrangeira e produtos de origem nacional. 

Além disto, concluiu pela ocorrência de bitributação caso ocorra a incidência do IPI 

sobre mercadorias nacionalizadas na hipótese do artigo 46, inciso II, o que malferiria 

o princípio da isonomia e o princípio da competência tributária, impondo ônus 

ilegal ao importador, que já “[...] sofre bis in idem na entrada da mercadoria, com o 

recolhimento de Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto de Importação” 

(fls. 03). 

 

 

5.1.3 Parecer do MPF sobre o objeto do Recurso Repetitivo 

 

 

O Ministério Público Federal, no Parecer n° 11.638/2014, manifesta-se 

pelo provimento do Recurso Repetitivo. A posição da Procuradoria se embasa em 

doutrina de Hugo de Brito Machado acerca das limitações do poder de tributar e em 

entendimento do STJ, que foi considerado pacificado pelo órgão, materializado nos 
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Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1.411.749/PR, de relatoria para o 

acórdão do Ministro Ari Pargendler. 

A Procuradoria entende, ao final de sua manifestação, que 

 
[...] em se tratando de empresa importadora, o fato gerador ocorre no 
desembaraço aduaneiro, não sendo possível nova cobrança de IPI na saída 
do produto quando de sua comercialização, ante a necessária observância 
ao princípio da não cumulatividade como forma de evitar a bitributação.198 

 

 

5.1.4 Argumentos dos Votos dos Ministros da Primeira Seção favoráveis à tese da 

Fazenda Nacional 

 

 

O Ministro Mauro Campbell Marques foi o relator para o acórdão, 

acompanhado dos Ministros Sérgio Kukina, Herman Benjamin, Assusete Magalhães 

e Olindo Menezes (Desembargador Convocado). O acórdão inicia fazendo 

referência ao EREsp 1.411.749/PR, de relatoria do Ministro Ari Pargendler, que 

julgou a mesma matéria, na 1a Seção, mas em sentido contrário ao Recurso 

Repetitivo, em 11/06/2014. A decisão do acórdão é de que incide IPI na revenda 

interna de mercadoria nacionalizadas pelo estabelecimento importador. 

Sustenta a posição o entendimento de que (01)199 a incidência do IPI 

exige tão somente que ocorra, em algum momento, uma operação que tenha 

industrializado o produto objeto da saída, pois a “[...] circulação que se tributa é de 

um produto industrializado, mas não que ela tenha que ocorrer simultaneamente a 

cada vez que se realize uma hipótese de incidência do tributo (fato gerador)” (fls. 

30). Exemplifica com o fato de que, ao incidir no desembaraço, não se requer que a 

industrialização tenha sido realizada pelo exportador, mas apenas que tenha 

ocorrido em momento pretérito ao desembaraço aduaneiro. 

Mais adiante, afirma (02) não considerar suficiente a tese de que o sujeito 

passivo é aquele participa do processo de industrialização e (03) refuta a 

                                                        
198 STJ. Embargos de Divergência em Recurso Especial: EREsp n° 1.411.749 PR 2014/0010870-
8. Relator: HUMBERTO MARTINS. DJ: 18/12/2014. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1303839
&num_registro=201400108708&data=20141218&formato=PDF>. Acesso em 22 ago. 2016. p. 795-99.  
199 Os argumentos identificados são considerados relevantes para a determinação da hipótese de 
incidência e impacto do artigo III do GATT, sendo enumerados, pois serão analisados em tópico 
posterior. 
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necessidade de nova operação de industrialização específica a cada incidência do 

IPI sob o aspecto infraconstitucional (fls. 31). 

Ao analisar o texto legislativo, os ministros interpretaram que a (04) não 

repetição expressa pelo CTN, no artigo 46, das expressões “produtos de 

procedência estrangeira” e “aos de produção nacional”, constantes da Lei n. 

4.502/1964, alterou a incidência do IPI para incluir, na hipótese do artigo 46, II, 

aqueles produtos nacionalizados. A equiparação autorizada pelo artigo 51, II e 

também em seu parágrafo único é demonstração da modificação realizada pelo 

legislador, como exemplificam outras situações, na norma, alcançadas pela 

equiparação (05) (MP 2.158-35/2001, art. 79, e Lei n. 11.281/2006, art. 13, que 

tratam das operações de importação por encomenda e por conta e ordem).  

Ressalva que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos 

analisados e que (06) a Lei n. 4.502/1964 foi superada pela legislação 

superveniente. 

Além dos pontos ressaltados, o julgamento conclui pela (07) não 

ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou bitributação, em razão da existência 

de dois fatos geradores na norma: 

 
[...] a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro 
proveniente da operação de compra do 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 de venda, onde já 
embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora [...]. (fls. 34) 

 

Outro fundamento para a incidência do IPI é (08) que não há onerosidade 

além do razoável, dada a aplicação do princípio da não-cumulatividade, que permite 

o abatimento do valor do IPI recolhido no desembaraço daquele recolhido na saída 

do estabelecimento importador. 

A decisão entende ter havido equívoco do Ministro Francisco Falcão, no 

REsp 841.269/BA, (09) quando este considera que o legislador haveria cometido 

“falha técnica” na redação do art. 46, II do CTN ao fazer referência ao parágrafo 

único do art. 51. 

Especificamente sobre  (10) a bitributação entre o IPI e o ICMS na 

hipótese, o acórdão afasta o entendimento de que a incidência configuraria um 

“ICMS Federal”, fundamentando o entendimento na Lei Kandir (LC 87/1996), a qual 
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prevê hipóteses de tributação simultânea, e no art. 152, parágrafo 2o, XI da 

CRB/1988. 

O argumento final trazido no acórdão diz respeito à (11) aplicação do 

GATT:  

 
Quanto ao argumento de violação ao GATT, registro que a cláusula de 
obrigação de tratamento nacional tem aplicação somente na primeira 
operação (a de importação). A segunda operação já é interna. Há dois fatos 
geradores. Desse modo, a igualdade ao tratamento nacional resta 
preservado [sic] para a primeira operação. Dizer que houve qualquer 
violação da cláusula significa tratar dois fatos geradores como se fossem 
um só. O raciocínio é, data vênia, falacioso. 

 

 

5.1.5 Argumentos dos Votos dos Ministros da Primeira Seção favoráveis à tese do 

contribuinte 

 

 

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho foi o relator do recurso, mas restou 

vencido pela maioria. Acompanharam o voto do relator os Ministros Og Fernandes, 

Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa.  

O relator também inicia seu voto mencionando o EREsp 1.411.749/PR e 

destaca (12) a mudança de posição da corte sem a antecedente modificação da 

legislação. O voto apresenta o respeito ao (13) princípio da proibição do retrocesso 

como argumento de suporte, no sentido de que, uma vez já definida posição mais 

favorável ao contribuinte, não seria possível, com base na mesma legislação, 

inverter a interpretação aplicável. Segundo o voto, o princípio deve ser interpretado 

restritivamente, em benefício da proteção das garantias individuais (segurança 

jurídica e confiança). Este princípio aplica-se também ao Poder Judiciário, quando 

da interpretação de normas tributárias, pois a determinação ou não da exigibilidade 

de determinado tributo equivale à criação de uma nova exação, sem a interferência 

do Poder Legislativo (fls. 13, parágrafos 10 a 13). 

Dois argumentos são abordados com mais detalhe no voto: (a) a vedação 

ao protecionismo e (b) a obediência a tratados internacionais. (14) Nas fls. 11 e 12, o 

relator aborda o tema da proteção do mercado interno e manifesta posição de 

divergência ao uso da tributação como mecanismo protecionista, destacando a 

existência de situações específicas e mecanismos autorizados para tal fim (medidas 
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antidumping e situações de crise potencial ou efetiva). Afirma que a medida buscada 

pela Fazenda Publica no processo em julgamento “[...] seria compatível aos tempos 

iniciais da industrialização do País, quando a substituição de importações era a 

palavra de ordem [...]”. O relator afirma que (15) a incidência no IPI no caso tem 

conotação de aparente xenofobia, conforme raciocínio apresentado no parágrafo 15 

(fls. 14): 

 
[...] uma vez que, ao impor nova incidência do IPI no momento da 
comercialização da mercadoria importada, depois do pagamento do II e do 
IPI incidentes por ocasião do desembaraço aduaneiro, o importador ficará 
em franca desvantagem com o comerciante de mercadoria nacional, 
porquanto irá suportar, nessa nova operação de mera comercialização, 
dupla incidência (IPI e ICMS), ao passo que este último (o comerciante de 
mercadoria adquirida no País) somente arcará com o ICMS. 

 

O voto continua (16) com a análise do caso a partir dos tratados 

internacionais, afirmando que a proteção à indústria nacional deve ser implementada 

com base nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, de modo evitar 

sanções futuras. Para a matéria da lide, indica a (17) aplicação do GATT, 

especificamente do princípio da não-discriminação.  

O julgador assenta que a (18) discriminação tributária em razão da origem 

do produto é proibida no Brasil, com base nos artigos 150, II (isonomia) e 152 da 

CRB/1988 – este último, apesar de prever disposição sobre o ICMS, aplicar-se-ia ao 

IPI integralmente. Além disto, refuta o argumento da (19) aplicação do princípio da 

não-cumulatividade como fundamento para a incidência do IPI, por entender que o 

importador-comerciante sempre será submetido à carga extra de tributação (valor 

residual a recolher após o creditamento). 

A adoção da tese de incidência do IPI no caso implica, para o relator, (20) 

a “equiparação ficta e forçada”, de todo tipo de estabelecimento comercial que 

realize saída de mercadorias, com “[...] a figura do industrial, mas sem qualquer 

identificação com a atividade fabril, o que demonstra que se trata de equiparação 

apenas e somente para fins fiscais [...]” (fls. 19, parágrafo 22). Funda-se o raciocínio 

nos argumentos de que a interpretação da norma não pode ser realizada 

isoladamente, devendo observar o sentido e a finalidade da norma, e que a 

equiparação não pode ser arbitrária ou fortuita. Neste sentido, deve haver relação 

entre a “[...] atividade desenvolvida pelo sujeito passivo com a atividade de 

industrialização” (fls. 19-20, parágrafo 25). Assim, (21) a linha interpretativa adotada 
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no voto é de que se deve combinar, na sequência trazida pelo legislador, os incisos 

dos artigos 46 e 51 do CTN, de modo que o inciso I do artigo 46 se refere ao inciso I 

do artigo 51; o inciso II do art. 46 se refere aos incisos II e III do artigo 51; e o inciso 

III do artigo 46 tem relação com o inciso IV do art. 51. A inserção do inciso III do 

artigo 51, segundo o voto, garante a preservação da não cumulatividade e é 

evidência de que comerciante não é contribuinte do IPI:  

 
[...] seria discriminatório que o comerciante se sujeitasse ao pagamento do 
IPI na comercialização de produtos importados quando o seu concorrente 
que comercializa produtos nacionais não se submete a essa exigência, 
sugerindo a prática de atitude xenofóbica, quando se saber que o processo 
de desembaraço acarreta a nacionalização das mercadorias importadas, 
cessando, quanto a elas, a nota de sua procedência estrangeira. (fls. 22, 
parágrafo 32). 

 

O julgador conclui que (22) a equiparação do importador-comerciante ao 

industrial viola o artigo 110 do CTN. Para justificar sua posição, explica que a 

equiparação do inciso I do artigo 46 do CTN foi instituída para evitar que houvesse 

tratamento discriminatório entre produtos industrializados no exterior e produtos 

industrializados no Brasil, preservando a isonomia. Assim, permitindo-se a nova 

incidência sobre as mercadorias nacionalizadas, haveria inversão da desigualdade, 

em prejuízo do bem nacionalizado, com violação dos princípios da isonomia, 

igualdade tributária e não discriminação pela origem da mercadoria.  

Em apartado voto, o Ministro Og Fernandes assenta, com base na 

doutrina de Luis Eduardo Schoueri, que (23) tributo não incide sobre coisa, como 

outrora já ocorreu, mas sim sobre uma relação obrigacional (fls. 38 e 39 do voto).  

Para o julgador, o objeto material do IPI é o  

 
[...] ato de promover sua industrialização e submetê-lo [o produto 
industrializado] “para além do estabelecimento produtor, por força da 
celebração de um negócio jurídico translativo de sua posse ou propriedade”, 
levando a crer que “são necessários, portanto, para caracteriza o aspecto 
material da hipótese de incidência do imposto definida constitucionalmente 
a produção; a prática de um ato negocial; e o impulso à circulação do 
produto [...] para cada incidência do IPI, exige-se, necessariamente, que 
seu objeto (produto industrializado) tenha se submetido a um processo (ou 
operação) de industrialização. 

 

No que concerne à (24) violação de competência, o ministro Og 

Fernandes alerta que permitir a tributação de mercadoria nacionalizada, na hipótese 

do caso, pelo IPI em razão da mera circulação implicaria bitributação, por se tratar 
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de fato imponível do ICMS. Ele assenta “a definição do sujeito passivo de uma obrigação 

tributária por intermédio da sistemática legislativa de equiparação em nada deve interferir na hipótese 

material de incidência do tributo” (fls. 40-1 do voto). Já sobre a (25) aplicação do princípio 

da não-cumulatividade, o ministro assenta que não seria fundamento capaz de 

permitir a nova incidência do IPI, pois teria a técnica foi prevista para situações em 

que há acréscimo de valor por nova industrialização.  

Ele finaliza o voto com argumento de que o (26) CTN é norma geral 

tributária e a Lei n. 4.502/1964 é norma instituidora de tributo, conforme artigo 146, 

III, “a” da CRB/1988. Entende que, caso houvesse a intenção do CTN em alterar a 

distinção por origem dos produtos (nacional e estrangeira), este deveria tê-lo feito 

expressamente incluindo os produtos industrializados de origem estrangeira no 

inciso II do artigo 46 a fim de evitar interpretação conflitante. Não o fazendo, conclui 

o ministro, prevaleceria a distinção (fls .44-5 do voto). 

 

*  *  * 

 

A mera exposição dos argumentos das duas teses confrontadas evidencia 

a instável interpretação da norma jurídica. Percorrendo os votos proferidos no 

Recurso Repetitivo, identifica-se (i) a adoção de premissas jurídicas conflitantes, 

especialmente no que concerne à eleição do critério determinante (sujeito ou objeto), 

(ii) o impasse na determinação da validade das normas existentes, bem como de 

sua relação em termos cronológico, de especificidade e hierarquia, (iii) a dissonância 

entre os julgadores quanto ao aspecto material do IPI e os elementos necessários à 

sua ocorrência no mundo fático, (iv) a ausência de modificação do ordenamento 

jurídico ao longo da discussão na Corte Superior, (v) a interpretação do princípio da 

não cumulatividade e (vi) a delimitação do espectro de incidência do Artigo III do 

GATT enquanto norma jurídica válida e aplicável em matéria tributária. 

A linguagem da norma tributária colabora com a complexidade 

hermenêutica. No entanto, é papel do Poder Judiciário atribuir-lhe interpretação 

harmoniosa e coerente com sistema jurídico vigente. A hermenêutica jurídica é 

construída gradualmente e demanda estabilidade para que a sociedade possa se 

desenvolver sobre bases sólidas e previsíveis. 
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No presente caso, a análise da postura do STJ em casos pretéritos sobre 

o mesmo objeto permite compreender os princípios que norteiam a corte e como a 

legislação é valorada judicialmente.  

 

 

5.2 Retrospectiva da posição STJ 
 

 

5.2.1 Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.411.749/PR 

 

 

A 1a Seção do STJ já havia decidido pela não incidência do IPI nas 

operações revenda de mercadorias nacionalizadas, sem nova industrialização, pelo 

estabelecimento importador, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.411.749/PR, em 18/12/2014, com acórdão relatado pelo Ministro Ari Pargendler, 

que foi apreciado sem a aplicação do regime previsto no artigo 535-C do antigo 

CPC. A votação contou com composição parcialmente equivalente àquela que votou 

no Recurso Repetitivo, o que colaborou para a mudança de posição do tribunal. 

Os argumentos trazidos nos votos são, essencialmente, similares aos 

àqueles aduzidos pelos ministros no Recurso Repetitivo. Contudo, é importante 

destacar o racional adotado na ocasião, pois o resultado foi diametralmente oposto 

neste último. 

Dos argumentos favoráveis à incidência do IPI na hipótese analisada, 

posição vencida na ocasião, destacam-se a intepretação de que o legislador 

considerou o importador, no artigo 46, II, como contribuinte autônomo, no termos do 

artigo 51, parágrafo único do CTN. Além deste ponto, o Ministro Sérgio Kukina 

defendeu que o objeto material do tributo era a operação que tivesse por objeto um 

produto já industrializado e que as hipóteses não seriam excludentes entre si (fls. 09 

do EREsp 1.411.749/PR). 

Em favor da não incidência do tributo, o Ministro Ari Pargendler, relator 

para o acórdão, pondera que a definição de industrialização constante do parágrafo 

único do artigo 46 do CTN traz a “[...] essência do fato gerador do imposto sobre 

produtos industrializados [...]” (fls. 15 do EREsp), de modo que entendimento 

contrário provocaria a invasão do IPI em matéria de incidência do ICMS. 
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Acompanhando o relator para o acórdão, o Ministro Arnaldo Esteves Lima afirma 

que a autoridade tributária exige o tributo do contribuinte com base no valor 

agregado a cada operação, cujo núcleo objetivo seria a industrialização. Segundo o 

ministro: 

 
O importador é sujeito passivo do IPI porque os limites da soberania não 
autorizam que se tribute o industrial estrangeiro. [...] se apenas se dá a 
circulação da mercadoria importada, como ocorre de forma ordinária, não se 
pode ter como ocorrido o fato gerador em tela.  
[...] à míngua de industrialização na operação de revenda do produto 
estrangeiro no mercado interno, não verifico a existência de um segundo 
fato gerador a atrair a incidência do tributo. O IPI não tributa margem de 
lucro. 
Se, para estabelecer parâmetros de igualdade, tributa-se a saída da 
mercadoria do estabelecimento do importador pelo IPI, indaga-se, nesse 
contexto, a finalidade do imposto de importação, impondo-se reconhecer 
que este teria apenas função arrecadatória, o que não encontraria respaldo 
na jurisprudência e na doutrina consolidadas há longa data sobre o tema. 
(fls. 36 do EREsp) 

 

Os votos proferidos neste julgamento se fundamentam em premissas 

praticamente idênticas àquelas que embasam o Recurso Repetitivo. Considerando a 

ausência de modificação na legislação entre a prolação de uma e da outra decisão, 

assim como o curto espaço de tempo entre elas, a reversão da posição 

jurisprudencial, com imposição onerosa ao contribuinte, merece atenção. Mais além, 

considerando-se a existência de argumentos objeto de impasse (como a hipótese de 

incidência do tributo), bem como outros que não foram objeto do debate do tribunal, 

a confrontação do tema com a contextualização dos capítulos antecedentes permite 

verificar se o Recurso Repetitivo está conforme a ordem jurídica vigente. 

 

 

5.3 Sobre a Conformidade do Recurso Repetitivo com o Artigo III do GATT 
 

 

O cerne do presente trabalho é a verificação da aplicação do Artigo III do 

GATT pelo STJ no Recurso Repetitivo em dois tempos: (i) se o dispositivo deveria 

ser aplicado e (ii) se foi aplicado pela Corte Superior. Desta verificação decorre a 

análise de conformidade (i) da legislação e (ii) do julgado com o Artigo III do GATT. 

Não obstante a ausência de alteração legislativa sobre a matéria no 

período entre 2014 e 2015, a Primeira Seção do STJ modificou posição adotada no 
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EREsp n. 1.411.749/PR (em que decidiu pela não incidência do IPI no caso) para, 

sob rito do artigo 543-C do antigo CPC, reconhecer a legalidade da incidência do IPI 

nas operações de comercialização de mercadorias nacionalizadas, sem a nova fase 

industrial antecedente (argumentos 12 e 13). Independentemente da posição 

adotada no novo julgamento, a mera renovação da manifestação judicial em sentido 

contrário é suficiente para gerar instabilidade no ordenamento jurídico, em prejuízo 

dos jurisdicionados e do próprio Estado (quebra de previsibilidade).   

Inicialmente, o STJ analisou a hipótese de incidência do IPI para o caso 

em apreço, elencando elementos-chave para determinar os requisitos suficientes e 

necessários à subsunção tributária. O voto vencedor consignou ser suficiente a mera 

ocorrência de uma operação com produto industrializado, desvinculada da 

imediatamente anterior fase industrial (argumento 01), tampouco sendo necessária a 

participação do sujeito industrial na fase comercial e da ocorrência nesta de 

acréscimo produtivo decorrente de nova industrialização ao bem (argumentos 02 e 

03). A análise detida do voto não permite identificar uma construção técnica da 

hipótese de incidência do tributo, tampouco os elementos que conectam os fatos 

jurídicos à norma tributária nos seus aspectos, principalmente material e pessoal.  

Como extensamente discorrido no capítulo 2, a hipótese de incidência do 

tributo está vinculada ao princípio da legalidade (tipicidade cerrada do tributo) e 

impede que se crie, por ficção jurídica ou por interpretação judicial, novos elementos 

ao tributo. Ao não apresentar as bases normativas e teóricas que levaram às 

conclusões acima enumeradas, o voto vencedor é incompleto e amplia a 

insegurança jurídica em torno do tema – que já foi objeto de controvertidos 

julgamentos na mesma corte. 

A análise normativa dos votos do Recurso Repetitivo partiu de diplomas 

legislativos similares, mas cada corrente valorou de forma distinta a relevância 

hierárquica e a validade das normas indicadas. O voto vencedor concluiu que a Lei 

n. 4.502/1964 foi superada por legislação superveniente, ao menos no ponto em que 

diferencia bem nacional de bem estrangeiro, pois o relator se recorre de outros 

trechos da norma para fundamentar a posição vencedora (argumento 06). Em 

posição diametralmente oposta, a posição dos ministros vencidos foi no sentido de 

que a referida lei é ainda a lei instituidora do IPI, em consonância com a CRB/1988 

(argumento 26). Objetivamente, a Lei n. 4.502/1964 não foi revogada pelo CTN, 

tampouco deixou de reger o tributo que institui. Contudo, como explanado nos 
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capítulos 2 e 3, há que se observar a sistemática adotada com o advento da 

CRB/1988, que inaugurou pilares constitucionais distintos daqueles que regiam a 

norma na década de 1960. 

O debate é afunilado nos votos ao se buscar identificar a vontade do 

legislador ordinário ao redigir o CTN, posterior à Lei n. 4.502/1964, quando deixou 

de fazer constar as expressões do artigo 2o deste lei.  

 
Lei n. 4.502/1964 
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:  
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo 
desembaraço aduaneiro;  
II - quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento 
produtor. [… 
 
CTN 
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato gerador: 
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;  
II - a sua saída do estabelecimento a que se refere o parágrafo único do 
artigo 51;    
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a 
leilão.  […] 

 

O voto vencedor concluiu que a supressão da expressão “quanto aos de 

produção nacional” no inciso II do art. 46 do CTN significa a escolha do legislador 

em fazer incidir o tributo sobre todos os bens, independentemente de origem 

(argumentos 04 e 09). Tal escolha se confirma, segundo o relator, com a inclusão 

dos equiparados a industrial do art. 51 do CTN e outras situações de equiparação 

que têm efeito similar (argumento 05). 

O voto vencido do Ministro Napoleão Nunes Mais Filho adota posição 

distinta, por sua vez, refutando equiparação proposta pelo legislador no texto 

normativo, tendo por base a CRB/1988 e os princípios que com ela se firmaram na 

ordem tributária nacional. O racional adotado (argumento 20 e 22) prima pela 

preservação da regra matriz de incidência do tributo, com a correta e rígida 

identificação dos aspectos tributários, tendo-se a ficção jurídica como exceção (a 

exemplo do art. 46, I, do CTN). A proposta de interpretação cadenciada entre os 

incisos do artigo 46 e do artigo 51 do CTN contida no voto vencido está alinhada 

com a lógica jurídico-tributária que formatada o Direito Tributário brasileiro atual 

(argumento 21). 
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A sistemática da não-cumulatividade utilizada tanto em um como em outro 

voto como elemento justificador evidenciou novamente o descompasso analítico 

entre os julgadores, essencialmente sobre conceitos basilares do caso. O voto 

vencido negou a aplicação do princípio da não-cumulatividade como argumento para 

autorizar a incidência do IPI (argumento 19), dado que o bem nacionalizado sempre 

será onerado com o valor residual de tributação, em benefício do bem nacional. 

Segundo esta corrente, à qual nos filiamos, a regra da não-cumulatividade, para fins 

de IPI, está relacionado a operações sequenciais que acrescem valor (não preço) ao 

bem. A operação que acresce valor ao bem não é a mera comercialização da 

mercadoria, mas sim o processo industrial que antecede a comercialização, no caso 

do IPI. Ausente a fase industrial, não há que se falar em direito à compensação 

escritural do tributo recolhido. Há, sim, custo incorporado ao bem e que será 

suportado pelos demais sujeitos da cadeia, mas não mais como IPI, mas como parte 

do preço que é atribuído ao bem.200 

A interpretação da regra da não-cumulatividade no voto vencedor utiliza 

outro critério (argumento 08): a onerosidade econômica. Neste caso, entende-se que 

a compensação de parcela do valor recolhido na fase anterior seria suficiente para 

eliminar qualquer desigualdade existente. Não há a análise do rigor jurídico quanto à 

incidência da tributação. A técnica da não-cumulatividade é jurídica, apesar de seus 

efeitos econômicos. A inserção de elementos não jurídicos para interpretação da 

norma implica aumento da insegurança jurídica e da incerteza do direito. Estes são 

dois efeitos incompatíveis o princípio da legalidade em matéria tributária. Portanto, a 

regra da não-cumulatividade não é suficiente para justificar a incidência do IPI na 

hipótese sob análise. 

Outro ponto que foi analisado sob premissas distintas e, por conseguinte, 

resultou em conclusões opostas refere-se à ocorrência (ou não) de bitributação, 

dupla tributação ou bis in idem (argumentos 07 e 10) e à violação de competência 

tributária (argumento 24). Ao se analisar o caso a partir dos fatos jurídicos, e não do 

tributo (IPI), a corrente vencida no Recurso Repetitivo concluiu pela ocorrência de 

bitributação, uma vez que “operação de comercialização de mercadoria” é aspecto 

material de outro tributo, o ICMS. Haveria, assim, violação de competência tributária 

constitucional, com a invasão da União no escopo de atuação legislativa dos 

                                                        
200 Para aprofundamento na regra da não-cumulatividade, sugere-se a leitura do RE 723.651 do STF. 
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Estados. Contudo, o voto vencedor não apreciou o tema a partir da comparação 

entre ICMS e IPI, mas, sim, entre os incisos I e II do artigo 46 do CTN. Segundo o 

relator Ministro Mauro Campbell Marques, não há que se falar em bitributação, mas 

apenas em duas situações fáticas distintas que, previstas na norma, referem-se a 

dois fatos geradores não coincidentes. Logo, estaria afastada a bitributação.  

Mesmo sob foco analítico distinto, a posição adotada pela tese 

predominante do Recurso Repetitivo não é suficiente para justificar a incidência do 

tributo no caso em comento. A mera classificação dos incisos I e II do artigo 46 do 

CTN como fatos geradores distintos denota a análise superficial do tema e do 

arcabouço normativo respectivo. Como abordado no capítulo 2, os incisos do artigo 

46 são desdobramentos da mesma hipótese de incidência. O inciso II concentra a 

hipótese de incidência (aspecto material) primária, ou seja, é como se verifica 

plenamente a incidência do tributo. Os demais incisos correspondem a ficções 

jurídicas construídas para evitar, no contexto considerado pelo legislador, a quebra 

isonômica na tributação e, por conseguinte, o protecionismo ilegal. Portanto, não há 

fatos geradores distintos, como entendeu a corrente majoritária no Recurso 

Repetitivo. Há imposição de tributação em duplicidade sem que haja o 

preenchimento do tipo tributário descrito na norma primária integralmente. 

A inconsistência do STJ na definição da hipótese de incidência do IPI 

afeta a segurança jurídica e a confiança do jurisdicionado. Em ocasiões anteriores, o 

STJ já teve que se manifestar sobre situações afeitas ao IPI e definiu, de modo 

pacífico, postura sobre a hipótese de incidência do tributo, como no REsp 

435.575/SP, de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJe 04/04/2005), que versa 

sobre creditamento do tributo e dispõe (grifo nosso): 

 
TRIBUTÁRIO – IPI – DESCONTOS INCONDICIONAIS – REVENDA DE 
VEÍCULOS – CREDITAMENTO X REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SUJEITO 
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - LEGITIMIDADE ATIVA AD 
CAUSAM – ART. 166 DO CTN. 
[...] 3. A hipótese de incidência do IPI, ao contrário do ICMS, ocorre em 
ciclo único, no momento da saída da mercadoria do estabelecimento 
do fabricante, onde ela sofre o processo de industrialização. [...] 
Não obstante, entendo que a questão do sujeito passivo do IPI merece ser 
melhor examinada na hipótese vertente. 
De fato, desde que a mercadoria sai da montadora/fabricante até 
chegar ao consumidor final do veículo, ocorre mais de uma operação. 
Na primeira, o produto é repassado a um concessionário (revenda) e, 
na segunda, é vendido por este ao comprador. Naquela, há hipótese de 
incidência do IPI, porque a mercadoria sai do estabelecimento do 
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fabricante, onde sofreu processo de industrialização. Na segunda, não 
incidirá mais o IPI, porque o produto apenas circula no mercado. 
Ao contrário do ICMS, que pode incidir mais de uma vez no ciclo 
produtivo sobre a mesma mercadoria, no IPI não há mais de um 
momento em que ocorre sua incidência. Conquanto não sofra novo 
processo de beneficiamento industrial, em qualquer das espécies 
previstas na lei, por ser um imposto monofásico ou unifásico, incide 
apenas uma vez na saída do produto do estabelecimento, sendo este o 
seu único fato gerador. 
Advirto que não se deve confundir o princípio da não-cumulatividade 
com a forma de incidência do tributo. 
Pois bem, verificado o fato gerador e o momento em que ocorre a hipótese 
de incidência, passemos à identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária. [...] 
Há que se distinguir as diferentes relações jurídico-tributárias que ocorrem 
no decorrer do ciclo produtivo, para que não se pense que o único 
contribuinte de fato é o adquirente final da mercadoria. Por óbvio que, ao fim 
e ao cabo, em um sistema capitalista, quem está na ponta deste ciclo é que, 
do ponto de vista econômico, acaba recebendo todos, ou pelo menos, a 
maior parte dos encargos dele decorrentes. Mas esses são conceitos da 
ciência econômica, que não interessam para a solução da lide, baseada em 
conceitos jurídicos. 
 (REsp 435.575/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 19/10/2004, DJ 04/04/2005, p. 245) 

 

A hipótese de incidência originária do IPI, portanto, é a operação de 

saída, de produto industrializado, do estabelecimento que o industrializou, com 

transferência de titularidade do bem. O foco da tributação é a relação jurídica e não 

o produto industrializado. Há que se distinguir o bem jurídico do bem industrializado, 

pois imprimem consequências diferentes na interpretação da norma. Neste sentido, 

o Ministro Og Fernandes, em voto apartado, na corrente vencida, apontou que a 

tributação não mais incide sobre coisa, mas sim sobre relação obrigacional 

(argumento 23). Como abordado no capítulo 2, o tributo incide sobre um agir do 

sujeito passivo, que desencadeia fatos jurídicos previstos na norma tributária.  

Este agir está vinculado na norma e não pode ser, sob pena de violação 

do princípio da legalidade, alargado por meio de interpretação judicial. Assim como 

não é o mero circular mercadoria que faz ocorrer a incidência do ICMS nas 

operações, não é o ato de industrializar tampouco o ato de circular produto que faz 

incidir o IPI. A complexidade da hipótese de incidência primária (que se desdobra 

em ficções jurídicas, por técnica do legislador) deve ser considerada no caso e deve 

tomar por balizador o Artigo III do GATT. 

Geraldo Ataliba leciona sobre a hipótese de incidência do IPI: 

 
É, em princípio, hipótese de incidência do IPI, o fato de um produto, sendo 
industrializado, sair do estabelecimento produtor, em razão de um negócio 
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jurídico translativo da posse ou da propriedade do mesmo. Esta definição é 
jurídica e se despreocupa quer dos ângulos econômicos do fenômeno 
subjacente, quer da motivação do legislador ou de seus desígnios. [...] 
A saída, destarte, juridicamente relevante – porque apta a causar o 
resultado jurídico previsto – é a que exterioriza um negócio jurídico e faz 
presumir consumado tanto o negócio quanto processo de produção 
(industrialização). [...] 
De tudo ficou bem saliente que o produto tributado é sempre e 
necessariamente o objeto do negócio jurídico que dá causa à sua saída. [...] 
esta saída – aspecto temporal da hipótese de incidência – é a 
exteriorização, ao mesmo tempo de um negócio (“b” – razão jurídica da 
saída) e faz presumir o momento da consumação do processo (operação 
mecânica-física) que redundou no produto (industrialização). [...] 
Em outras palavras, sendo a saída mero aspecto temporal da hipótese de 
incidência, sua simples verificação fática não constitui fato imponível. É que 
só a configuração completa e conjunta dos quatro aspectos da hipótese de 
incidência perfaz um fato imponível. Não há fato imponível se e enquanto 
não se realizam completamente os quatro aspectos da hipótese de 
incidência (pessoal, material, espacial e temporal).201 

 

Não fosse o negócio jurídico o objeto da tributação e, sim, o produto em 

si, ter-se-ia que falar em outra base tributável que não o preço do bem. A base 

tributável seria o custo de produção do bem. Não é o que se verifica na legislação. O 

Recurso Repetitivo não analisou todos os aspectos da hipótese de incidência e se 

embasou em presunções e equiparações normativas cuja legalidade merece nova 

análise do Poder Judiciário. 

Apesar da digressão sobre a vontade do legislador e as técnicas de 

tributação, nem o voto vencedor nem os demais votos que compõem o Recurso 

Repetitivo tomaram como referencial analítico o legislador convencional, que redigiu 

os Acordos da OMC, ou seja, não consideraram o Artigo III do GATT, que é lei 

federal vigente, válida e que impõe observância interna. A interpretação da 

legislação à luz do Artigo III do GATT impede que se faça a diferenciação entre bens 

nacionais e estrangeiros uma vez todos submetidos ao sistema tributário brasileiro.  

Ao final do voto do relator para o acórdão, há expressa manifestação no 

sentido da não aplicação do Artigo III do GATT para tributação interna (argumento 

11). O argumento se funda na premissa de que a obrigação de TN do GATT se 

restringe à operação de importação, ou seja, afeta apenas o desembaraço 

aduaneiro, e não se aplica na operação interna (aquela que dá saída da mercadoria 

nacionalizada pelo importador-comerciante). 

                                                        
201 ATALIBA, Geraldo. Imposto sobre Produtos Industrializados e sua hipótese de incidência. IN: 
Doutrinas essenciais de direito tributário. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. vol. 3. p. 1-4.  
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Como analisado no capítulo 1, o Artigo III consubstancia a dimensão 

interna do Princípio do TN e incide justamente como limitador da legislação interna, 

inclusive tributária, de modo a evitar que esta se torne uma barreira protecionista ao 

comércio internacional. A redação do dispositivo convencional é expressa ao indicar 

seu escopo (“[...] internal taxes [...]”), com objetivo de evitar que as medidas 

liberalizantes, decorrentes do Princípio da NMF, sejam anuladas por normas 

incompatíveis com o Sistema Multilateral de Comércio Internacional. O Artigo III do 

GATT não proíbe apenas a imposição de alíquotas distintas para tributos internos 

incidentes sobre bens de origem nacional e estrangeira. A vedação é também de 

imposição de tributos distintos para situações similares com estes produtos de 

origem nacional e estrangeira, ou seja, não pode o bem nacional ser submetido, em 

negócio jurídico idêntico, a dois tributos e o bem estrangeiro ser submetido a um – o 

inverso se aplica. A tributação pode incidir de forma a equiparar as cargas para que 

não haja concorrência desleal, mas não pode se fundar em pressupostos distintos e 

com objetivo de protecionismo.  

O Artigo III do GATT elegeu a origem do bem como elemento conectivo 

suficiente para fazer incidir a norma convencional. A legislação nacional utiliza 

redação que induz foco sobre o sujeito que realiza as operações com os bens. Esta 

distinção pode confundir o intérprete menos habituado à sistemática normativa 

internacional.  

Em contraponto ao argumento pela não aplicação do Artigo III do GATT, o 

voto vencido do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho defende que a incidência do IPI 

nas operações de mera revenda de mercadorias nacionalizadas impõe ônus 

desigual aos bens de origem estrangeira, em desobediência aos acordos 

internacionais (argumentos 14 e 15).  

O sistema estruturado na OMC prevê formas específicas de combate a 

medidas protecionistas, mas não autoriza o uso de tributação regular, como o é o 

IPI, com fins de proteção da industrial nacional. Deve prevalecer o princípio da não 

discriminação, como preceituado no Artigo III do GATT. Neste sentido, a 

argumentação construída no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, vencido, 

está em consonância com as disposições do Artigo III, primando pela aplicação do 

princípio da isonomia, previsto também na CRB/1988 (art. 150, II e art. 152) 

(argumentos 16, 17 e 18). O princípio da igualdade tributária é oposto a práticas 

xenófobas e incorpora integralmente o princípio do TN do GATT. 
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Percorrendo os argumentos aduzidos no voto majoritário do Recurso 

Repetitivo, não é possível identificar a aplicação do Artigo III do GATT tampouco sua 

utilização como parâmetro interpretativo da norma tributária. A interpretação judicial 

das normas produzidas pelo legislador doméstico não tomou por limites os critérios 

apresentados pelos Acordos da OMC, apesar da previsão normativa inscrita na 

CRB/1988 (arts. 5o, parágrafos 2o e 3o, 150, II e 152) e CTN (arts. 96 a 98). A não 

aplicação do dispositivo impõe a conclusão pela negativa de aplicação de lei vigente, 

válida e eficaz, o que macula a validade do julgado no ordenamento jurídico e 

autoriza sua cassação pelas vias adequadas (ex.: ação rescisória). 

 

5.4 STF: Repercussão Geral no RE 946.648/SC 
 

Os autos processuais referentes ao Recurso Repetitivo objeto deste 

trabalho foram sobrestados em 31/10/2017, nos termos da decisão abaixo 

colacionada: 

 
A agravante alega que o recurso representativo da controvérsia julgado 
neste STJ, EREsp. n. 1.403.532/SC, não abordou o tema sob a ótica do 
princípio da isonomia tributária e da não discriminação contido no art. III, do 
GATT. Afirma que se apenas o atacadista importador deverá pagar IPI 
sobre as suas saídas, enquanto que o atacadista de produtos nacionais não 
tem essa mesma obrigação, há um tratamento diferenciado entre os 
produtos nacionais e estrangeiros, o que não pode ser admitido. 
O tema está em julgamento em sede de repercussão geral no STF, RE n. 
946.648 RG / SC, sob a ótica apontada da violação ao princípio da isonomia 
(Tema 906), [...] 
Ante o exposto, considerando os efeitos infringentes perseguidos pela 
embargante, o disposto nos arts. 1.037, II e 1.040, III, do CPC/2015, e o 
contido no art. 256, V, §1º, do RISTJ, para preservar o interesse das partes 
e a uniformidade na prestação jurisdicional, determino o sobrestamento do 
feito até a publicação da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal 
acerca do Tema n. 906/STF da sistemática da repercussão geral.202 

 

O Tema 906 indicado na decisão refere-se ao RE 946.648/SC, que teve 

reconhecida a repercussão geral da matéria (DJe em 05/10/2016), em voto do 

Ministro Marco Aurélio de Melo, acompanhado pela maioria do plenário da corte. A 

ementa publicada foi: 

 

                                                        
202 STJ. Embargos de Declaração: EDcl nos embargo de Divergência 1.403.532 SC 201/0034746-0. 
Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES. DJ: 31/10/2017. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=777604
24&num_registro=201400347460&data=20171031&formato=PDF>. Acesso em 04/01/2018. 
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IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI – 
DESEMBARAÇO ADUANEIRO – SAÍDA DO ESTABELECIMENTO 
IMPORTADOR – INCIDÊNCIA – ARTIGO 150, INCISO II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ISONOMIA – ALCANCE – RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui 
repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI na saída do estabelecimento importador de 
mercadoria para a revenda, no mercado interno, considerada a ausência de 
novo beneficiamento no campo industrial. (DJe 05/10/2016) 

 

O STF deverá se manifestar acerca da existência ou não de violação do 

princípio da isonomia, na forma do artigo 150, II da Constituição da República de 

1988 no seguinte ponto: 

 
Cabe ao Tribunal definir se há violação ao princípio da isonomia, na forma 
do artigo 150, inciso II, da Carta Federal, no tocante à incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de bem 
industrializado e na saída do estabelecimento importador para 
comercialização no mercado interno, ante a equiparação do importador ao 
industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo industrial. (fls. 03). 

 

O escopo a ser apreciado pelo STF é estreito e não contempla 

especificamente a apreciação do Artigo III do GATT para análise da matéria.  

Sob o aspecto do princípio da isonomia tributária, o STF pode rever o 

julgamento proferido pelo STJ no Recurso Repetitivo. Contudo, é improvável que a 

aplicação do Artigo III do GATT seja objeto de manifestação do STF no caso 

afetado, pois o dispositivo não foi objeto de prequestionamento pelas partes 

litigantes. A ação judicial de autoria da sociedade empresária Polividros Comercial 

Ltda, que originou o Tema 906, versa exclusivamente sobre a análise do princípio da 

isonomia previsto no artigo 150, II da CRB e seu impacto na interpretação dos 

artigos pertinentes ao regime jurídico do IPI na legislação ordinária. Não há 

fundamentação ou pedido, ao longo de toda a demanda judicial, seja da parte do 

contribuinte, seja da parte da Fazenda Nacional, que se refira ao Artigo III do GATT. 

A argumentação aduzida no Tema 906 poderá impactar o resultado 

proferido pelo STJ no Recurso Repetitivo, tendo em conta que o princípio 

constitucional da isonomia tributária (art. 150, II, CRB/1988) é afetado pela posição 

adotada pela Corte Superior. No entanto, o escopo do Tema 906 é insuficiente para 

resolver a questão, pois deixa de apreciar norma jurídica válida e vigente no 

ordenamento brasileiro: Artigo III do GATT. 
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Pertinente registrar crítica ao modelo de seleção de casos para afetação 

pelas Cortes, mesmo com o advento do Novo CPC, pois a vinculação de decisões 

sobre temas de alta complexidade, como é o caso do IPI ora debatido, sem que se 

tenha apreciado ampla e completamente a legislação que permeia a matéria, implica 

a rediscussão do tema em oportunidade subsequente, submetendo-se a sociedade 

civil à insegurança jurídica. O fato de o Tema 906 não englobar o Artigo III do GATT 

sob seu aspecto analítico significa manter a possibilidade de nova apreciação da 

situação jurídica posta seja pelo STJ, seja pelo STF, com o risco (elevado) de 

prolação de decisão contrária à última que venha a ser proferida pela Corte 

Suprema. A existência de um argumento não apreciado da magnitude do Artigo III 

do GATT evidencia a fragilidade e imaturidade das Cortes Superiores, apesar das 

imposições legais de segurança jurídica, previsibilidade do Direito e legalidade. 

A adoção do sistema de precedentes pelo Novo CPC representa, ao 

mesmo tempo, um avanço, por viabilizar uma estrutura de estabilização do 

repertório judicial, e, por outro lado, em razão da prática jurídica que afeta as cortes 

brasileiras, uma seara de incerteza e de modulação do Direito conforme o cenário 

político-econômico à época da formação decisória. O papel proeminente que o 

Poder Judiciário tem desempenhado na última década, com maior visibilidade à 

sociedade, implicou (incorretamente) em diversos casos a prolação de decisões 

afastadas do rigor jurídico que a Ciência Jurídica impõe aos seus operadores. Mais 

além, o Poder Judiciário desempenha, em determinadas situações, papel parcial na 

aplicação do Direito, usurpando função e atribuição de outros poderes da República, 

como o Poder Executivo (ex.: defesa comercial em matéria de comércio exterior, 

com combate à importação).  

O sobrestamento do Tema 912 do STJ em decorrência do Tema 906 do 

STF poderá representar (i) análise insuficiente do tema pelo STF (por não abordar 

matéria já declaramente reconhecida como de ordem constitucional, ou seja, o 

Artigo III do GATT), (ii) a modificação do resultado prático decorrente do Recurso 

Repetitivo, em favor do contribuinte, mas sem apreciação completa das normas 

jurídicas, e/ou (iii) a não apreciação, no STJ, do argumento convencional 

apresentado no Tema 912, conforme registrou a decisão que sobrestou a demanda. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

O STJ, ao firmar entendimento no Recurso Repetitivo (Tema 912), decidiu 

pela legalidade da incidência no IPI nas operações de revenda de mercadorias 

nacionalizadas, realizadas pelos importadores-comerciantes,  independentemente 

da ocorrência de fase industrializante entre o desembaraço aduaneiro de importação 

e a operação de revenda já no mercado nacional. A análise de caso indicou a 

incoerência da decisão relativamente à legislação tributária vigente no país, 

especialmente considerando-se a aplicação do Artigo III do GATT. A inadequada 

interpretação legal conferida pelo STJ autoriza que os contribuintes busquem, por 

meios adequados, a invalidação da decisão do Tema 912.  

O Princípio da Não Discriminação, consubstanciado no Artigo III do 

GATT, na forma do Princípio do TN, tem por objetivo impedir que os Estados-

Membros utilizem mecanismos legislativos e interpretativos das normas domésticas 

de modo a conferir tratamento desfavorável a bens de origem estrangeira em seu 

território, comparativamente aos bens de produção nacional.  

O Artigo III:1 apresenta o princípio geral do TN, que rege e limita a 

interpretação dos demais parágrafos desse, bem como influencia a interpretação 

dos acordos da OMC em geral, a partir de uma abordagem integrativa negativa. Ele 

delimita a sua abrangência aos tributos internos, excluindo os tributos aduaneiros, 

cuja função é eminentemente discriminatória. O momento da incidência do tributo 

interno é irrelevante para se determinar se há ou não violação da regra 

convencional, podendo ocorrer concomitantemente com os tributos aduaneiros.  

A nomenclatura dos tributos, assim como a sua incidência direta ou 

indireta sobre os bens, são elementos considerados irrelevantes na análise da 

existência ou não de postura protecionista do Estado-Membro que os aplica. O foco 

analítico recai justamente sobre o termo “applied” (aplicado) do Artigo III:1, visto que 

a determinação da violação depende da identificação da aplicação de tributos 

discriminatórios – seja em decorrência da redação legislativa ou da interpretação 

que se lhe confere o aplicador da norma. O critério é objetivo, dispensando ainda a 

necessidade de comprovação de dano decorrente da aplicação da norma doméstica. 

No Artigo III:2, o GATT apresenta o aspecto tributário da norma 

convencional, endereçando-se expressamente aos tributos internos aplicados pelos 
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Estados-Membros. Este parágrafo apresenta dois tipos de discriminação: (i) na 1a 

frase aborda a discriminação explícita e (ii) na 2a frase, a discriminação implícita ou 

protetiva.  

A 1a frase do Artigo III:2 protege expectativas concorrenciais, o que 

permite estabelecer a segurança jurídica e a confiança recíproca no sistema 

multilateral de comércio. Sua interpretação está ligada diretamente ao conteúdo do 

Artigo III:1, no sentido de que qualquer excesso de tributação a um bem importado 

em relação ao seu similar nacional é suficiente para que se verifique a violação da 

norma convencional. O OSC estabeleceu um procedimento, denominado “teste de 

duas fases”, que já foi aplicado pelas cortes judiciais brasileiras203, composto da 

análise de dois quesitos: (i) se os bens importado e doméstico são similares entre si 

e (ii) se a tributação interna aplicada ao bem importado é superior (em excesso) 

àquela incidente sobre o bem doméstico.  

O teste de duas fase traz dois elementos que determinam a interpretação 

da norma convencional: “like products” e “in excess of”. Para o primeiro, é 

necessário compreender a abrangência da expressão “like products”, cuja 

interpretação deve ser restritiva e casuística. Para que se verifique se um bem é 

similar a outro, deve-se observar (i) suas características físicas do bem 

(propriedades, natureza e qualidade); (ii) destinação comum; e (iii) classificação 

tarifária  (com base no SH – Sistema Harmonizado implementado pela OMA, que 

recebe a denominação de NCM no Mercosul). Bens similares são bens idênticos ou 

fungíveis entre si. Além disto, o OSC definiu que sua intercambialidade, a partir da 

perspectiva do consumidor (mercado de destino), é elemento-chave para conclusão 

pela similaridade dos bens entre si. No que concerne ao elemento “in excess of”, 

que diz respeito ao excesso de tributação aplicada ao bem importado em 

comparação ao bem nacional, qualquer excesso, por menor que seja, é suficiente, 

pois não se considera o efeito econômico da tributação, mas apenas a mera 

imposição da exação.  

Por derradeiro, o Artigo III:2, 1a frase se refere à incidência direta ou 

indireta do tributo sobre o bem importado ou doméstico, conforme já indicado no 

parágrafo anterior da norma. É indiferente para a análise do teste de duas fases se a 

tributação incide diretamente sobre o bem ou se incide sobre sua fase produtiva. O 

                                                        
203 Verificar capítulo 3 deste trabalho. 



138 
 
OSC determinou que a análise deste ponto deve ser realizada caso-a-caso, 

identificando-se o impacto real que cada tributos tem sobre os bens importado e 

nacional. 

A 2a frase do Artigo III:2 faz menção expressa ao Artigo III:1 como 

limitador da tributação interna, de modo a impedir que esta seja aplicada como meio 

de proteção da produção nacional, ainda que não seja este o objetivo da norma 

doméstica. Assim como para a 1a frase, o OSC definiu três requisitos para que se 

possa determinar se houve violação do Artigo III na aplicação da norma tributária 

doméstica. O primeiro elemento requer que se determine se os produtos nacional e 

importado comparados entre si são diretamente competitivos ou substituíveis (DCS). 

A noção de bens DCS é mais ampla do que a noção de similaridade anteriormente 

indicada. O segundo elemento requer que se verifique se os bens DCS não são 

similarmente tributados internamente. Neste caso, não é suficiente haver excesso de 

tributação, mas sim deve-se verificar se este excesso é superior a um mínimo – 

determinado caso-a-caso –, que cause distorção entre os bens. Concluindo-se pela 

existência de tributação não similar, deve-se analisar o terceiro elemento, que diz 

respeito à aplicação de tributação de modo a proteger a produção doméstica 

(“applied so as to afford protection to domestic production”). Este critério é objetivo e 

tem por foco a simples aplicação da tributação, excluindo-se, novamente, a vontade 

do legislador ou mesmo o espírito da norma doméstica. Presentes estes três 

elementos, deve-se concluir pela violação da norma prevista no Artigo III:2, 2a frase 

e, por conseguinte, a norma doméstica será incompatível com o sistema multilateral 

de comércio (discriminatória ou protetiva). 

O Artigo III elegeu o bem como elemento de conexão para análise da 

tributação, sendo irrelevante a qualidade do sujeito passivo que é responsável pelo 

tributo incidente, independentemente do sujeito passivo considerado. A legislação 

brasileira pode dificultar a identificação de violação da norma convencional, uma vez 

que elege critérios tanto para o bem como para o sujeito ao determinar a hipótese de 

incidência do IPI. 

Não obstante a redação legal no Brasil, é possível definir a hipótese de 

incidência do IPI nos seguintes termos “realizar negócio jurídico translativo de 
titularidade, com produto industrializado, perfectibilizado por meio da saída 
(ficta ou real) (aspecto temporal) deste, no território nacional (aspecto espacial 

macro), do estabelecimento (aspecto espacial micro) industrial (aspecto pessoal) que 
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o submeteu, imediatamente antes da realização do negócio jurídico, a 
processo de industrialização”. O aspecto material, por sua complexidade, permeia 

todos os demais aspectos do tributo na forma como descrito neste parágrafo. Note-

se que a hipótese de incidência transcrita não afronta o Artigo III do GATT, ou seja, 

este não proíbe a instituição de tributos sobre estas operações, mas apenas exige 

que este tributo seja aplicado de modo equivalente entre bens nacionais e bens 

estrangeiros (nacionalizados). Não pode, assim, haver distorções na descrição do 

fato para que se crie incidência do IPI quando esta não existir. 

O regime jurídico do IPI se origina da Constituição Federal de 1988, artigo 

153, IV, que atribui competência tributária sobre a matéria à União. No texto 

constitucional encontra-se o aspecto material da hipótese de incidência, que pode 

ser descrito como “realizar negócio jurídico, translativo de titularidade do bem 
corpóreo, que deve ser um produto industrializado, imediatamente após o 
encerramento do seu processo de industrialização deste”. O aspecto material 

está disposto de forma rígida, em observância ao princípio da tipicidade cerrada, e 

não pode ser alargado pelo legislador infraconstitucional de modo a instituir novo 

tributo. Este aspecto deve ter relação com o aspecto pessoal (ou seja, o sujeito deve 

praticar o ato descrito na materialidade de forma integral), com o aspecto temporal 

(concretização no tempo do ato prescrito) e com o aspecto espacial (em 

determinada coordenada geográfica, observados os limites de atuação do Estado 

brasileiro – territorialidade tributária). 

O aspecto pessoal se refere ao sujeito passivo do IPI, que pode ser 

definido como “a pessoa que (i) promove a industrialização do bem, que resulta 
no produto industrializado, o qual é objeto do negócio jurídico translativo de 
titularidade, e (ii) realiza o negócio jurídico translativo de titularidade, 
imediatamente subsequente ao processo industrial, consubstanciado na saída 
(ficta ou real) do estabelecimento industrial”. Este elemento do consequente do 

IPI insere, se considerada a “equiparação” do importador ao industrial, nos termos 

do artigo 51, II do CTN c/c art. 4o da Lei n. 4.502/1964 e art. 9o do RIPI), um fator de 

discriminação em prejuízo dos bens de origem estrangeira, pois que submetidos ao 

tributo em duas ocasiões distintas, sequenciais, sem que se tenha o preenchimento 

integral da hipótese de incidência.  

A discriminação é, portanto, tributária interna, em frontal violação do 

Artigo III do GATT, especialmente Artigo III:2, 1a frase (discriminação explícita). 
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Apesar de a distinção ocorrer em relação ao sujeito passivo – ao se “equiparar” o 

importador ao industrial e não ao comerciante nos casos em que há simples revenda 

de mercadoria e não venda de produto industrializado –, o elemento norteador da 

diferenciação é o objeto com o qual operam-se os negócios de cada parte. Os 

comerciantes que operam com mercadorias nacionais, na operação subsequente à 

aquisição destas junto ao industrial, comercializam-nas sem nova incidência do IPI. 

Por sua vez, o importador – que é comerciante neste ato e somente é importador, na 

acepção do art. 31 do Decreto-lei n. 37/1966, quando promove a internalização de 

mercadoria estrangeira por meio do desembaraço aduaneiro –, ultimado o processo 

de despacho de importação (aquisição ficta de industrial com incidência do IPI por 

substituição tributária), ao comercializar mercadorias nacionalizadas (revenda), é 

submetido a nova incidência do IPI. Não obstante sejam dois comerciantes, há 

tratamento desfavorável ao que realiza operações de circulação de mercadorias 

estrangeiras (nacionalizadas). 

Nota-se que a ilegalidade da norma interna se origina no parágrafo único 

do artigo 51 do CTN, estendendo-se na lei ordinária n. 4.502/1964, que insere o 

importador no universo do inciso II do artigo 46 por meio da inclusão deste sujeito na 

hipótese do artigo 51, II, CTN. A ilegalidade, por violação da hierarquia vertical dos 

tratados internacionais comuns – os quais ostentam força normativa supralegal – é 

de ordem infraconstitucional. Os dispositivos que inserem a ilegalidade no 

ordenamento jurídico são, em ordem hierárquica, artigo 51, II e parágrafo único, 

CTN; artigo 4o, I da Lei n. 4.502/1964; artigo 9o do Decreto n. 7.212/2010. Apesar de 

vigentes os dispositivos (uma vez que a constitucionalidade não lhes foi cassada até 

a presente data), não se lhes deve conferir validade jurídica, esvaziando-se-lhes a 

eficácia e produção de efeitos no mundo jurídico. A contrariedade a tratado 

internacional comum em vigor impede que a norma violadora se perpetue no 

ordenamento jurídico, por supremacia do Direito Internacional (art. 27, Convenção 

de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969). 

O STJ e o STF estabeleceram, em reiterados julgados (inclusive 

súmulas), a prevalência dos tratados internacionais, especialmente do GATT, nos 

termos do artigo 98 do CTN, sobre a norma jurídica nacional, mesmo em relação à 

norma superveniente. O GATT é norma de aplicação imediata, com status superior 

ao das normas tributárias infraconstitucionais e deve ser adotado como limitador 
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negativo do ente tributante nacional, impondo-lhe o dever de não criar distinção por 

meio de instrumentos legais internos.  

Assim como o Artigo III do GATT, as Cortes Superiores, ao aplicarem este 

dispositivo, fazem-no a partir do bem objeto da tributação e não do sujeito passivo. 

No caso do Tema 912 (Recurso Repetitivo), alterou-se a perspectiva analítica para o 

sujeito passivo, mas não poderia ter sido alterado o resultado: deve prevalecer a 

isonomia entre bens nacionais e bens estrangeiros (nacionalizados). O STJ definiu 

que se deve determinar três pontos (REsp 1.205.393/RJ): (i) se houve a aplicação 

de tributação interna sobre produtos importados; (ii) se os produtos importado e 

nacional são similares; e (iii) se os produtos importados são tributados em excesso 

em relação ao produto nacional similar. O STJ não adotou o teste de duas fases no 

Recurso Repetitivo. Mais além, no REsp n. 1.403.532/SC, o STJ analisou a situação 

jurídica a partir do sujeito passivo, desconsiderando o bem como elemento 

conectivo. 

A posição adotada pelo STJ no REsp n. 1.403.532/SC, por maioria de 

votos, elegeu a tese favorável à incidência do IPI sobre operações de 

comercialização de mercadorias nacionalizadas, pelo importador-comercial, sem a 

ocorrência de nova fase de industrialização entre o desembaraço aduaneiro de 

importação e a operação de revenda em si. A modificação da posição veio 

desacompanhada da respectiva modificação legislativa. O STJ deveria ter aplicado o 

Artigo III do GATT ao caso, tanto sob a forma de norma direta como sob a forma de 

guia interpretativa da legislação doméstica relativa ao IPI.  

A Corte Superior afastou expressamente a aplicação da norma 

convencional, justificando tratar-se de situação de direito interno e não mais de 

direito aduaneiro. Não subsiste a fundamentação do voto uma vez que o Artigo III do 

GATT é destinado especificamente para situações de Direito Tributário interno, ou 

seja, para as relações jurídicas tributárias que ocorrem após o processo de 

nacionalização de bens estrangeiros no território nacional do Estado importador. 

Alógica convencional preza pela vedação ao protecionismo que poderia, por meio de 

normas internas, anular os esforços de liberalização do comércio internacional.  

O elemento conectivo eleito pelo Artigo III do GATT, ou seja, o bem, deve 

ser o foco da análise no caso do REsp n. 1.403.532/SC, de modo que se verifique se 

o bem nacionalizado recebe o mesmo tratamento tributário que o bem nacional. O 

sujeito é elemento conectivo secundário. No caso do Recurso Repetitivo, a 
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incidência do IPI sobre a operação provoca distorção jurídica, colocando o bem 

nacionalizado em situação desfavorável relativamente ao bem nacional. Mais além, 

o sujeito passivo, ainda que elemento conectivo secundário, confirma esta hipótese. 

Isto, pois, tomando-se o sujeito passivo equivalente na operação com bem nacional, 

tem-se que o importador funciona como o comerciante. Deve, portanto, esse receber 

o mesmo tratamento legal concedido a este último.  

Sob aspecto técnico, a hipótese fática consubstanciada no Tema 912, ou 

seja, realizar operação de comercialização de mercadorias nacionalizadas, pelo 

importador-comerciante, sem a realização de nova etapa industrial entre o 

desembaraço aduaneiro e a operação de revenda, não preenche o tipo tributário 

relativo à hipótese de incidência do IPI (aspectos temporal, material, espacial e 

pessoal), salvo mediante distorção do tributo, por meio de figuras jurídicas 

(ficção/equiparação). Contudo, a distorção do tributo nada mais é do que a criação 

de um novo tributo sob o rótulo de um tipo tributário precedente, o que viola previsão 

constitucional (art. 146, III). 

Assim, a posição adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo negou 

aplicação à dispositivo normativo válido e vigente no ordenamento jurídico nacional 

e que é reiteradamente aplicado em casos em que se tem outros prisma de análise: 

o objeto da relação (o bem) – vide julgados apresentados no capítulo 3. A negativa 

imposta pela Corte Superior viola a ordem constitucional e deve ser combatida por 

meio de medida judicial específica, na qual se demonstre, com foco no objeto (bem), 

a existência de disparidade entre nacional e nacionalizado, em frontal oposição aos 

preceitos constitucionais vigentes e ao Sistema Multilateral de Comércio 

Internacional, consubstanciado nos Acordos da OMC. 

A manutenção da incidência do IPI, nos termos da decisão ao Tema 912, 

com a negativa de aplicação da norma nos termos do Artigo III do GATT, provoca 

efeitos protecionistas nos moldes vedados pela OMC. Não é recente a 

incompatibilidade do regramento do IPI com o Sistema Multilateral de Comércio 

Internacional, como remonta o relatório “Brazilian Internal Taxes”, de 30 de junho de 

1949, emitido soba  égide do GATT e incorporado pela OMC, no qual já se impunha 

ao Poder Legislativo Nacional a necessidade de modificação da legislação interna 

para afastar o protecionismo na forma vedada pelo Artigo III do GATT. Assim, a 

manutenção da incompatibilidade normativa pode resultar em processo investigativo 

contra o Brasil na OMC, com aplicação de penalidades retaliatórias, o que implicaria 
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prejuízos à economia nacional e não somente aos importadores combatidos pela 

interpretação protecionista atual.  

 

 

6.1 Proposta para viabilizar a apreciação do Artigo III do GATT no caso 
concreto 

 

 

Por fim, conclui-se que o impasse jurídico pode ser sanado por duas vias 

distintas: (i) judicial e (ii) legislativa. Nesta última via, há necessidade de esforço do 

Estado para harmonizar a legislação nacional aos Acordos da OMC, ou seja, redigir 

novos dispositivos normativos observando o cerne da hipótese de incidência do IPI. 

Neste caso, a correção da norma implica, minimamente, a exclusão do importador 

do escopo de abrangência dos artigos 46 e 51 do CTN, artigo 4o da Lei n. 

4.502/1964, artigos 9o e 24 do Regulamento do IPI. Considerando a enrijecida 

estrutura legislativa nacional e a morosidade do processo legislativo, esta via se 

mostra menos ágil e eficaz para solucionar o dilema. 

Pela via judicial, por sua vez, os contribuintes do tributo podem buscar, 

por meio de medidas adequadas, o afastamento da decisão do Tema 912, inclusive 

sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tendo em conta que (a) os 

fundamentos jurídicos do Recurso Repetitivo não incluem todos os diplomas legais 

vigentes e válidos que regem a matéria, (b) há aplicação de tratamento tributário 

discriminatório entre contribuintes nacionais (importador e comerciante), (c) a 

legislação tributária domesticamente elaborada deve ser adequada expressamente à 

disciplina do Artigo III do GATT, sob pena de invalidade. 

Em função da tramitação do Recurso Repetitivo, cujo trânsito em julgado 

ainda não se perfez, e da possibilidade de modificação da decisão judicial a partir do 

desfecho do Tema 906 no STF, as alternativas que são apresentadas neste trabalho 

visam a fornecer instrumentos para futura e eventual necessidade do contribuinte de 

buscar a efetiva aplicação da norma jurídica válida e correta ao caso concreto. 

Tendo em conta esta perspectiva, apresenta-se, na sequências, as possibilidades 

identificadas para (i) questionar a decisão do Recurso Repetitivo nos mesmos autos 

ou (ii) buscar nova apreciação do caso, sob outro fundamento (aplicação do Artigo III 

do GATT). 
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Caso o STF decida pela ausência de violação do princípio da isonomia no 

Tema 906, é possível, nos mesmos autos do Recurso Repetitivo, interpor Recurso 

Extraordinário para que o argumento relativo ao GATT seja apreciado na instância 

constitucional. Esta linha de argumentação se funda no entendimento proferido pelo 

próprio STF, no RE 627.280, de que discussão sobre violação do GATT tem alçada 

constitucional (grifo nosso): 
 

A celebração de um acordo internacional em matéria tributária tem efeitos 
que transcendem os interesses localizados de entes federados e 
contribuintes individuais, pois, nessas hipóteses, a União atua em nome de 
toda a Federação (e.g., o estabelecimento de isenções de tributos de 
competência de outros entes federados; c.f., por todos, o RE 543.943-AgR, 
rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15.02.2011). 
Assim, os acordos internacionais em matéria tributária projetam 
expectativas legítimas para Estados, instituições e empresas estrangeiras 
que, se frustradas, podem expor toda a Nação a situações delicadas no 
plano internacional (cf., e.g., os temores pelo risco de retaliação comercial 
na OMC, presentes na manifestação da União apresentada no julgamento 
do RE 564.413, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ e de 03.12.2010, agora 
repetidos em razão do aumento do IPI para veículos importados). 
Como a Constituição é a base imediata tanto da competência   
tributária   como   das   regras   que   regem   a conduta nacional 
perante os demais Estados soberanos, entendo que a discussão sobre 
a violação do GATT tem alçada constitucional. 
Ademais,   lembro   que   esta   Corte   já   havia   firmado jurisprudência em 
caso que também envolvia o GATT (À MERCADORIA IMPORTADA DE 
PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT, OU MEMBRO DA ALALC, ESTENDE-SE A 
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
CONCEDIDA A SIMILAR NACIONAL – Súmula 575/STF). 
Por outro   lado,   os   autos   trazem   outro   aspecto relevante para a 
jurisdição constitucional no campo tributário,   que   são   os   limites   para   
definição   das hipóteses de incidência do IPI.204 

 

Contudo, caso o STF decida pela ocorrência de violação do princípio da 

isonomia tributária do artigo 150, II da CRB/1988, é provável que o STJ deixe de 

apreciar o argumento relativo ao Artigo III do GATT e, por conseguinte, seja inviável 

a continuidade do debate, nos mesmos autos, da matéria sob a ótica constitucional.  

Não obstante, é possível, caso a decisão da Suprema Corte seja 

desfavorável ao contribiunte sob o argumento do artigo 150, II da CRB/1988, a 

utilização de mecanismos judiciais distintos. Dentre eles, a ação rescisória, nos 

termos do Novo CPC, apresenta-se como alternativa para questionar a violação 

manifesta de norma jurídica. Diferentemente do CPC-1973, a ação rescisória atual 

                                                        
204 STF. Recurso Extraordinário: RE 627.280 RJ 2006/51110007979. Relator: Roberto Barroso. DJ: 
24/08/2011. Disponível em < 
http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=37&dataPublicacaoDj=23/02/2012&i
ncidente=4163884&codCapitulo=2&numMateria=3&codMateria=7>. Acesso em 20 ago. 2017 
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não se vincula à violação literal de lei, mas sim à violação mais ampla, permitindo-se 

a rediscussão do caso (art 966, V, Novo CPC). Os argumentos materiais 

apresentados ao longo do presente trabalho evidenciam a violação da norma jurídica 

e permitem ao contribuinte nova oportunidade de discussão do tema na via judicial. 

Ainda que não se utilize da via rescisória, é possível, em autos 

desvinculados dos autos do Recurso Repetitivo, a partir da técnica da distinção 

prevista no §9º do artigo 1.037 do Novo CPC, a apreciação do Artigo III do GATT 

para fins de interpretação do regime jurídico do IPI e aplicação ao caso concreto 

seja analisada (pela primeira vez) como argumento central. Neste caso, não há 

necessidade de ocorrência do trânsito em julgado, podendo a parte, desde logo, 

buscar a correção da discriminição entre bens nacionalizados e bens nacionais. 
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