A INCONSTITUCIONALIDADE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI), SOBRE A IMPORTAÇÃO
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foi criado pela Emenda Constitucional n. 18 de 1965, tendo suas hipóteses de
incidência discriminadas no art. 46 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei 5.172/66), como repetição das hipóteses de incidência do
antigo Imposto sobre Consumo, previsto na Lei 4.502/64.
Desde que criado, muito já se discutiu sobre a incidência deste imposto na importação de bens (IPI-Importação), sempre se
argumentando se esta hipótese de incidência seria ou não constitucional, devido ao bis in idem que seria causado nesta operação
pela já incidência do Imposto de Importação (II).
Essa argüição, todavia, sempre foi rechaçada pela melhor doutrina, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sob o contra-argumento de que a Constituição nunca vedou o bis in idem (a dupla ou múltipla tributação de um mesmo
fato gerador pela mesma Pessoa Jurídica de Direito Público), mas apenas a bitributação (cobrança de tributos pertencentes a
diferentes pessoas jurídicas, sobre um mesmo fato gerador).
Contudo, o IPI-Importação é inconstitucional por dois motivos diversos deste:
Primeiro, porque o IPI não se qualifica como 'imposto sobre o comércio exterior', mas como imposto sobre a 'produção', sendo esta a
“industrialização de mercadorias”, como autêntico fenômeno (operação) econômico onerado pelo IPI (o elemento material da
hipótese de incidência deste imposto).
A análise da base econômica (art. 153, inc. IV, §3º, CF) do IPI-Importação leva à conclusão de que é passível de tributação a “operação
com produto industrializado”, no sentido de “industrialização do bem e sua saída do estabelecimento comercial”, e não no sentido de
“qualquer operação jurídica realizada com um produto industrializado” (interpretação que albergaria a incidência do referido imposto
na importação de um bem, porque “operação jurídica de compra e venda de bem”).
“Note-se que, normalmente, a importação sequer é contratada diretamente com a indústria estrangeira, mas com distribuidores ou
comerciantes estrangeiros. O mesmo se dá no caso de leasing internacional. Ou seja, sequer fora do território nacional se tem a
ocorrência de fato gerador próprio do IPI. Tivesse tal operação ocorrido aqui em território brasileiro, não acarretaria a incidência de IPI,
mas apenas de ICMS. Assim, ao menos nesta hipótese (de importação realizada não diretamente do industrial estrangeiro, mas do
distribuidor ou comerciante importador), a inconstitucionalidade da cobrança do IPI se mostra clara”.
O segundo argumento pela inconstitucionalidade do IPI-Importação é que, após longo debate, o STF assentou, através da Súmula 661
e precedentes, que “o fato gerador do ICMS é o desembaraço aduaneiro realizado pela empresa que promoveu a importação dos
bens”.
Sendo o ICMS um imposto cobrado pelo ente federado (Estado), possuindo como fato gerador o desembaraço aduaneiro, e sendo o
IPI-Importação cobrado pelo Ente Federal (União), possuindo idêntico fato gerador (desembaraço aduaneiro), claro está que a
incidência dos dois impostos sobre a importação preenche o requisito doutrinário e jurisprudencial da bitributação, devendo somente
aquele (ICMS) prevalecer sobre a importação, porque incidência ordenada pela Constituição (art. 155, §2º, IX, a, CF), diferentemente
do que ocorre com este, cuja incidência é estabelecida por lei federal (art. 46, inc. I, CTN – Lei.5.172/66), inconstitucional.
Dos Fundamentos:
Justificando a tese apontada, há que se buscar a essência do Poder Tributante sobre dois aspectos objetivos: fiscal e extrafiscal.
Do Argumento Fiscal:
No aspecto meramente fiscal, a arrecadação do imposto existe com o propósito de custear o orçamento do Estado. Neste contexto,
cada espécie de imposto, contribuição ou empréstimo compulsório, possui fato gerador próprio, não se admitindo que um mesmo
fato gerador justifique dois impostos. Como exemplo desse aspecto, temos diversos impostos, com o propósito de taxar atos dos
particulares para custear o Estado, como o ICMS (receita do Estado sobre o consumo), o IPVA (receita do Estado sobre propriedade
veicular), o IPTU (cobrança do Estado sobre propriedade territorial), e o IR (receita do Estado sobre a Renda dos cidadãos) etc.
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Do argumento Político Legal:
O segundo aspecto do Poder Tributante é o extrafiscal que, também obedecendo ao estabelecido nos incs. I, II e III, do art. 3º da
Constituição Federal, admite a criação e imposição de impostos, taxas ou empréstimos compulsórios com o propósito de
salvaguardar e justificar setor específico da economia, tanto em relação a uma concorrência desleal, como para criar preços
competitivos. Neste aspecto, diversamente de se buscar o financiamento do orçamento do Estado, busca-se regular a Economia
Nacional. O exemplo mais clássico dessa intenção extrafiscal é o Imposto sobre a Importação (II), cujo propósito é tornar o produto
que ingressará no Brasil através da importação um produto com preço que admita concorrência na indústria instalada no País, fazendo
este imposto as vezes de “instrumento regulatório” da Economia Nacional, como dito sobre o aspecto extrafiscal do Poder Tributante.

Da Territorialidade e Fato Gerador:
Considerando que quando o bem importado adentra o território nacional ele já foi industrializado no exterior – e a lei brasileira não
pode incidir no exterior (Princípio da Territorialidade) – o ICMS na importação, expressamente previsto na Constituição, faz as vezes de
imposto arrecadatório, cujo fato gerador é o “consumo” do bem. Assim, ao lado do II, o IPI “seria outro imposto regulatório”, fim
último para o qual este imposto (IPI) não foi criado, porque criado para taxar a produção, e não regular a Economia Nacional (II). Essa
assertiva, longe de imputar bitributação de um (II) com outro (IPI), apenas reforça a bitributação deste (IPI) com o ICMS, reforçando a
tese.
Da Proposta de Trabalho:
O caminho para se obter a declaração de inconstitucionalidade dos valores pagos a título de IPI sobre operações de Importação leva
em consideração a análise de sua própria base econômica constitucional, como também a bitributação com o ICMS. A recuperação
dos valores indevidamente recolhidos pode ser perseguida via dois procedimentos: I- Através do ajuizamento de Ação Declaratória
que contempla requerimento específico da Antecipação de Tutela (substitutiva da antiga Ação Consignatória); ou II- Interposição do
Mandado de Segurança para buscar a suspensão da exigibilidade.
Na Ação Declaratória, se buscará tutela antecipada para suspender a exigibilidade do imposto e/ou para depositar os valores devidos
em juízo - com poder liberatório. Nesta hipótese, quanto a valores vencidos, realizar-se-á, em conta judicial, o depósito integral do IPI,
com eficácia liberatória. Os riscos financeiros dessa Ação são as custas iniciais da Justiça Federal sobre o valor da causa, que será de
12 vezes o valor a ser recolhido na competência do ajuizamento da ação (art. 260, CPC). Esta atribuição de valor da causa é exigida para
dar base de cálculo para a apuração de honorários sucumbenciais, que serão arbitrados de forma equânime pelo julgador (§4º, art. 20,
CPC), correspondente, em regra, a 10% do valor atribuído à causa, em caso de total improcedência da demanda.
Os benefícios do procedimento são tanto a devolução dos valores de IPI recolhidos sobre Importações realizadas nos cinco anos que
antecederam o ajuizamento da Ação - corrigidos pela Taxa Selic -, como a liberação do pagamento do mesmo durante o trâmite da
mesma, estimada em 8 anos. Ao final da demanda, ter-se-á a desobrigação total e permanente desse tributo, após o trânsito em
julgado com procedência da ação.
No Mandado de Segurança, não há depósito da quantia, e a liminar pretendida é, desde já, a “suspensão da exigibilidade do referido
tributo”, deixando-se de recolher o imposto após o final da demanda.
Os documentos necessários para propositura de uma ou outra ação são: Livro de Entrada de Mercadorias; Livro de Apuração do IPI e
DARF's de recolhimento do IPI.
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