
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.231 - RJ (2010/0067880-7)
  

RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A 
ADVOGADOS : JANAÍNA CASTRO DE CARVALHO KALUME    

CRISTIANE ROMANO E OUTRO(S)   
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO 

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Souza Cruz 

S.A., com base no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 450):

TRIBUTÁRIO. IPI (DEC. Nº 87981/82, ARTS. 3º, 46, 47, 51, 105, 
110, 116, DO CTN) ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE (ART. 153, § 3o., 
III, CF/88). VENDA PARA O EXTERIOR (ARTS. 620, 1122 E 1627, 
DO CCB). ROUBO DA MERCADORIA NO DESTINO. 
MERCADORIA SEGURADA. INDENIZAÇÃO RECEBIDA. 
AUTUAÇÃO REALIZADA DURANTE FISCALIZAÇÃO À EMPRESA. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 12, DA LEI Nº 7798/89 
E 174, DO RIPI, ART. 145, § Io. e 153, § 3o, III, DA CF/88).
1. Aplicação da regra insculpida no Decreto n° 87981/82, 
regulamento do IPI vigente à época do fato gerador, conforme os 
artigos 144 e 47, II, a, ambos do CTN.
2. As questões pertinentes à isenção e imunidade se interpretam 
literalmente (artigo 111, do CTN c/ art. 153, § 3o., III, da CF/88).
3. No que se refere à invocação dos artigos 620, 1122 e 1627, do 
CCB, se por um lado a legislação tributária não pode alterar as 
normas ali contidas, por outro, também não se pode opor as 
convenções particulares à Fazenda Pública, nos termos do artigo 
123, do CTN.
4. A saída da mercadoria do estabelecimento é o fato gerador do IPI, 
in casu , e, somente se concretizando a exportação faria jus o 
contribuinte á imunidade, nos termos do artigo 153, § 3o, 111, da 
CF/88. Precedentes do STJ.
5. Afastadas as alegadas violações aos artigos 145, § Io; 150, II, , da 
CF; art. 3o. do CTN; artigo 12, da Lei n° 7798/89 e artigo 174, do 
RIPI, eis que a cobrança, in casu , obedece aos moldes da lei.
5. Recurso improvido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios 

elencados no art. 535 do CPC/73.

Documento: 60632206 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 11/05/2016 Página  1 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

A parte recorrente aponta violação aos arts. 165, 458, 535 do CPC/73; 46, II, 

47, II, a, 51, II, parágrafo único, 105, 110, 116, II, do CTN; 620, 1122, 1127, 1627 do CC; 

174, 193, IV, do RIPI; e 12, § 3º, da Lei nº 7.789/89; bem como dissídio jurisprudencial. 

Sustenta que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a quo remanesceu 

omisso acerca das questões neles suscitadas; (II) deve-se reconhecer a não-incidência do IPI 

na hipótese em que as mercadorias foram roubadas antes de concretizada a entrega ao 

comprador, haja vista que "é pressuposto da base de cálculo do IPI e, por conseguinte, da 

identificação da natureza do referido tributo, a existência de negócio jurídico mercantil [...] 

Qualquer outro evento, que não aquele decorrente de negócio jurídico mercantil, não está 

contemplado pela norma de incidência do IPI" (fl. 491), sendo certo que a mera saída do 

produto do estabelecimento industrial não é fato gerador do tributo; (III) sem que tenha 

havido a entrega definitiva da coisa vendida, não se tem como realizada a operação mercantil, 

pressuposto essencial para a configuração do fato gerador do IPI; e (IV) o regulamento do IPI 

"expressamente determina o estorno da escrita fiscal de créditos de IPI relativos à aquisição 

de matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem e, ainda, quaisquer 

outros produtos que venham a ser objeto de furto ou roubo" (fl. 498), previsão em 

consonância com a sistemática da não-cumulatividade do IPI, por caracterizar hipótese de 

não-tributação. Por fim, em atenção ao Princípio da Eventualidade, acaso não acolhida a tese 

de não-ocorrência do fato gerador do IPI na espécie, pugna pelo afastamento da multa 

imposta de ofício ao argumento de que "não deu causa à interrupção do processo de 

exportação, ou seja, não concorreu com o evento que culminou no roubo das mercadorias 

durante o trânsito aduaneiro" (fl. 509).

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional argumenta que: (I) não houve o 

prequestionamento das questões federais suscitadas; (II) a matéria debatida é de índole 

constitucional; e (III) não houve a devida demonstração do dissídio pretoriano. No mérito, 

pugna pela manutenção do acórdão recorrido, asserindo que "o fato gerador do IPI é a saída 

dos produtos industrializados do estabelecimento industrial ou daquele a ele equiparado por 

lei, ou, ainda do estabelecimento comercial que forneça produtos industrializados a 

estabelecimento industrial" (fl. 599), sendo que "A Lei 4.502/64, no seu art. 2º, § 2º, é clara 

ao estabelecer ser desnecessário para fins de consumação do fato gerador da exação, 

perquirir-se sobre a finalidade do produto" (fl. 599).

Houve interposição de recurso extraordinário pela ora recorrente (fls. 537/563), 
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o qual foi admitido na origem (fls. 618/619).

É o relatório. 

Registre-se, de logo, que a decisão recorrida foi publicada na vigência do 

CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a 

diretriz contida no Enunciado Administrativo n.2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na 

Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos 

de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ).

Não assiste razão à recorrida relativamente às preliminares de 

não-conhecimento do recurso especial. Sobre os óbices alegados, cumpre dizer que: (a)  

houve emissão de juízo acerca da matéria recursal; (b) existe fundamento infraconstitucional 

autônomo a justificar a interposição do recurso especial; além do que foi interposto o 

competente recurso extraordinário stricto sensu para refutar o alicerce constitucional do 

acórdão recorrido; e (c) no tocante à interposição do recurso especial pela alínea c do 

permissivo constitucional, foram atendidas as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do 

CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 

Passo seguinte, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do 

CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões 

que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, 

não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com 

negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

No mérito, a questão central a ser dirimida no apelo raro é se há ou não 

ocorrência de fato gerador do IPI na hipótese em que as mercadorias são roubadas antes da 

entrega ao comprador. Em outras palavras: se o fato gerador do IPI se perfectibiliza 

tão-somente com a saída da mercadoria do estabelecimento industrial, sendo, pois, irrelevante 

a concretização da operação comercial firmada entre as partes.

Essa Corte Superior já examinou caso em tudo análogo ao dos presentes autos, 

qual seja, o REsp 1203236/RJ, no qual se firmou o posicionamento de que: "O fato gerador 

do IPI não é a saída do produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado [...] Esse 

é apenas o momento temporal da hipótese de incidência, cujo aspecto material consiste na 
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realização de operações que transfiram a propriedade ou posse de produtos 

industrializados". Daí por que se concluiu que: "A obrigação tributária nascida com a saída 

do produto do estabelecimento industrial para entrega futura ao comprador, portanto, com 

tradição diferida no tempo, está sujeita a condição resolutória, não sendo definitiva nos 

termos dos arts. 116, II, e 117 do CTN [...] Não há razão para tratar, de forma diferenciada, 

a desistência do comprador e o furto ou o roubo da mercadoria, dado que em todos eles a 

realização do negócio jurídico base foi frustrada" (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 30/8/2012).

Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC NÃO CONFIGURADA. IPI. FATO GERADOR. MOMENTO 
TEMPORAL.   FURTO/ROUBO. TRADIÇÃO. CONDIÇÃO 
RESOLUTÓRIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA. 
EXAÇÃO INDEVIDA.
1. A empresa ajuizou Ação Ordinária com o intuito de anular 
lançamentos de IPI sobre mercadorias (cigarros) destinadas à 
exportação que foram furtadas. O Juízo de 1º grau julgou 
improcedente o pedido, tendo sido mantida a sentença pelo Tribunal 
Regional Federal 
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, 
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
3. Em relação ao mérito, esta Turma se posicionara inicialmente no 
sentido de que "o roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à 
atividade do industrial produtor. Se roubados os produtos depois da 
saída (implementação do fato gerador do IPI), deve haver a 
tributação, não tendo aplicação o disposto no art. 174, V, do 
RIPI-98". (REsp 734.403/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010). Nessa oportunidade, 
fiquei vencido ao lado do Eminente Ministro Castro Meira, cujas 
considerações ali feitas motivaram aqui maior reflexão sobre a 
justiça de onerar o contribuinte com tributação que não corresponde 
ao proveito decorrente da operação. Tais observações prevalecem 
nos seguintes termos: 4. O fato gerador do IPI não é a saída do 
produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado. Esse é 
apenas o momento temporal da hipótese de incidência, cujo aspecto 
material consiste na realização de operações que transfiram a 
propriedade ou posse de produtos industrializados.
5. Não se pode confundir o momento temporal do fato gerador com o 
próprio fato gerador, que consiste na realização de operações que 
transfiram a propriedade ou posse de produtos industrializados.
6. A antecipação do elemento temporal criada por ficção legal não 
torna definitiva a ocorrência do fato gerador, que é presumida e pode 
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ser contraposta em caso de furto, roubo, perecimento da coisa ou 
desistência do comprador.
7. A obrigação tributária nascida com a saída do produto do 
estabelecimento industrial para entrega futura ao comprador, 
portanto, com tradição diferida no tempo, está sujeita a condição 
resolutória, não sendo definitiva nos termos dos arts. 116, II, e 117 
do CTN. Não há razão para tratar, de forma diferenciada, a 
desistência do comprador e o furto ou o roubo da mercadoria, dado 
que em todos eles a realização do negócio jurídico base foi frustrada.
8. O furto ou o roubo de mercadoria, segundo o art. 174, V, do 
Regulamento do IPI, impõem o estorno do crédito de entrada relativo 
aos insumos, o que leva à conclusão de que não existe o débito de 
saída em respeito ao princípio constitucional da não cumulatividade.
Do contrário, além da perda da mercadoria - e do preço ajustado 
para a operação mercantil -, estará o vendedor obrigado a pagar o 
imposto e a anular o crédito pelas entradas já lançado na escrita 
fiscal.
9. Desarrazoado entender que a parte que tem a mercadoria roubada 
deva suportar prejuízo decorrente de deficit da segurança pública 
que deveria ser oferecida pelo Estado, e recolher o tributo como se 
obtivesse proveito econômico com a operação. Quando há proveito 
econômico, não se recolhe  tributo. Quando não há, o pagamento é 
indevido? Tratar-se-ia de afirmação kafkiana.
10. O furto de mercadorias antes da entrega ao comprador faz 
desaparecer a grandeza econômica sobre a qual deve incidir o 
tributo. Em outras palavras, não se concretizando o negócio jurídico, 
por furto ou roubo da mercadoria negociada, já não se avista o 
elemento signo de capacidade contributiva, de modo que o ônus 
tributário será absorvido não pela riqueza advinda da própria 
operação tributada, mas pelo patrimônio e por rendas outras do 
contribuinte que não se relacionam especificamente com o negócio 
jurídico que deu causa à tributação, em clara ofensa ao princípio do 
não confisco.
11. Recurso Especial provido.
(REsp 1203236/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2012, DJe 30/8/2012)

Nessa mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPI - FATO GERADOR - 
ROUBO DE MERCADORIA - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC 
NÃO CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE EFETIVA 
OPERAÇÃO MERCANTIL -  RECURSO PROVIDO - 1. Não ocorre 
ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. A mera saída de mercadoria do estabelecimento comercial ou a ele 
equiparado não caracteriza, por si só, a ocorrência do fato gerador 
do IPI, fazendo-se necessária a efetivação de operação mercantil, à 
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luz do que dispõe o art. 46, II, do CTN, c/c o art. 153, §3º, II, da 
CF/88.
3. Mudança de entendimento da Segunda Turma (REsp 1203236/RJ, 
Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 30/08/2012) 
3. Hipótese em que a mercadoria foi objeto de roubo após saída do 
estabelecimento comercial.
4. Recurso especial  parcialmente provido.
(REsp 1184354/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 3/6/2013)

No caso, o Tribunal a quo entendeu que "A saída da mercadoria do 

estabelecimento é o fato gerador do IPI, in casu" (fl. 428).

Como se vê, o acórdão recorrido destoa do posicionamento do STJ sobre o 

tema, estando, pois, a merecer reparos.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial de Souza Cruz S.A., para 

reconhecer a não-ocorrência do fato gerador do IPI na hipótese dos autos. Invertam-se, em 

favor da recorrente, os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença (fl. 234).

Publique-se.

Brasília (DF), 05 de maio de 2016.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA 
Relator

Documento: 60632206 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 11/05/2016 Página  6 de 6


