
MEMORANDO 

 

IPI – IMPORTAÇÃO – INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E, 

TAMBÉM, NA REVENDA DO PRODUTO INTERNAMENTE 

Prezado Cliente, 

Informamos que, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça voltou 

a apreciar a questão incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - 

IPI na revenda de produtos importados no mercado interno. 

Assim, ao contrário do que vinha sendo aplicado desde junho de 2014, no 

julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1403532/SC, 

realizado no dia 14/10/2015, restou firmado que é legítima a incidência do 

IPI na revenda de produtos importados, mesmo que as mercadorias não 

tenham sofrido qualquer tipo de industrialização. 

O entendimento dos Ministros da Primeira Seção da Corte Superior foi no 

sentido de que, no caso da importação, a lei elenca fatos geradores diversos, a 

saber: o desembaraço aduaneiro, proveniente da operação de compra do 

produto do exterior, e a saída do produto industrializado do estabelecimento 

importador equiparado a estabelecimento produtor, motivo pelo qual não se 

incorreria em bitributação (bis in idem). 

Destacamos, ainda, que essa recente decisão, desfavorável ao contribuinte, foi 

proferida sob a sistemática dos julgamentos de recursos representativos de 

controvérsia, (rito previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil), o 

que significa dizer que esse entendimento deverá ser adotado pelas demais 

instâncias da Justiça brasileira. 

Desse modo, o cenário jurisprudencial passou a ter os seguintes contornos 

para as empresas importadoras: 

 

 
ANTES DO JULGAMENTO 

DO ERESP Nº 1403532/SC 

DEPOIS DO 

JULGAMENTO DO 

ERESP Nº 

1403532/SC 

IPI 
NA ENTRADA DO 

PRODUTO 

IMPORTADO 
(DESEMBARAÇO 

ADUANEIRO) 

Incide Incide 

IPI 
NA SAÍDA DO 

Não incide Incide 



PRODUTO 

IMPORTADO 
(REVENDA SEM 

INDUSTRIALIZAÇÃO) 

 

Reiteramos, por fim, que essa era uma das poucas discussões que ainda 

considerávamos viáveis em relação ao IPI incidente sobre produtos 

importados, uma vez que não se afigura possível afastar a exigência do 

imposto quando do desembaraço aduaneiro (importação) por ser a 

importadora legalmente equiparada a estabelecimento industrial para fins de 

tributação. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 
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