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DECISÃO DO STF SOBRE IPI EM IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA 

FÍSICA REVELA DESPREZO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA 

SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

Paulo J. C. Santana 

No início do mês de fevereiro deste ano, o STF proferiu decisão
1
 que parece ter 

passado despercebida para muitos, mas preocupa bastante por revelar o desprezo da Corte 

em relação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção à confiança, em 

desfavor dos contribuintes. Alterando entendimento já manifestado pelas suas duas turmas
2
, 

o Supremo, ao julgar o RE nº. 723651/PR em sede de repercussão geral, decidiu ser legítima 

a incidência do IPI sobre as importações de veículos por pessoa física para uso próprio.  

Embora discutível o mérito dessa decisão, não foi a primeira e nem será a última vez 

em que o Supremo revê um de seus posicionamentos jurisprudenciais. Aliás, deve ser 

considerado saudável o fato de os tribunais terem liberdade para rever seus próprios 

entendimentos, pois é necessário que o Judiciário acompanhe as transformações ocorridas na 

sociedade, evitando assim o "engessamento" do ordenamento jurídico.  

Bastante reprovável, contudo, foi a postura adotada pela Corte ao rejeitar a proposta 

formulada pelo Ministro Luís Roberto Barroso no sentido de modular os efeitos do julgado, 

para torná-lo aplicável apenas aos casos que lhe fossem posteriores. Não é difícil enxergar o 

quão absurdos são os efeitos de tal decisão: milhares de contribuintes, que ingressaram em 

juízo apoiando-se no entendimento adotado pelas duas turmas do próprio STF (e, vale 

ressaltar, também pelo STJ
3
), agora terão que se sujeitar ao pagamento dos custos dos 

processos judiciais – incluindo custas e honorários sucumbenciais – e de eventuais encargos 

                                                           
1
 Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=309334&caixaBusca=N. 

2
 Nos seguintes casos, colhidos a título de exemplo, o STF decidiu pela não-incidência do IPI na 

importação de veículos por pessoa física, para uso próprio: RE 550170-AgR/SP (Primeira Turma),  RE 

255090-AgR/RS (Segunda Turma), RE 501773-AgR/SP (Segunda Turma), RE 255682-AgR/RS 

(Segunda Turma). 
3
 A questão foi decidida pelo STJ em favor dos contribuintes ao julgar o REsp nº. 1396488/SC, submetido 

à sistemática do art. 543-C do CPC. 
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moratórios, em virtude da modificação jurisprudencial. Fere-se gravemente, assim, a 

confiança até então depositada pelos jurisdicionados no Poder Judiciário. 

Decerto, haverá quem defenda a decisão adotada pelo Supremo sob o argumento de 

que os julgados anteriores sobre o assunto, por não terem sido proferidos em sede de 

repercussão geral ou de controle concentrado de constitucionalidade, não produziram efeitos 

erga omnes, e, por conseguinte, não haveria razão jurídica para necessariamente estender o 

entendimento neles adotado em favor dos demais contribuintes. Todavia, tal argumento 

sucumbe diante da aplicação de três princípios básicos do Estado de Democrático de Direito: 

o da isonomia, o da segurança jurídica e o da proteção à confiança. 

Com efeito, a rejeição da modulação dos efeitos da decisão prolatada no RE 

nº. 723651/PR afrontou o princípio da isonomia porque conferiu tratamentos diferentes a 

contribuintes em situação idêntica, pois nos casos anteriores decididos pelas duas turmas do 

STF, as pessoas físicas que importaram veículos lograram êxito em se eximir do pagamento 

do IPI; já os que não gozaram de igual sorte, ainda que tenham ajuizado ações judiciais 

contra a cobrança, sujeitar-se-ão ao recolhimento do imposto. 

Ademais, também restaram violados os princípios da segurança jurídica e da 

proteção à confiança, intrinsecamente relacionados, pois o resultado do referido julgamento 

frustra expectativas nutridas pelos jurisdicionados em razão de posições manifestadas 

anteriormente pelo próprio STF. Ao rever posicionamento que aparentava estar prestes a se 

consolidar, deveria o Supremo ter ao menos resguardado as ações já ajuizadas, como forma 

de salvaguardar os direitos daqueles que ingressaram em juízo com base nas decisões 

pretéritas de suas duas turmas. 

Têm se mostrado cada vez mais frequentes, diante da atual conjuntura econômica, as 

investidas do Fisco brasileiro contra os direitos fundamentais dos contribuintes, com o 

intuito de incrementar a arrecadação tributária o mais rapidamente possível. Seria de se 

esperar, naturalmente, que o Poder Judiciário pusesse freios à sanha arrecadatória estatal, 

como é natural no modelo de separação dos Poderes em virtude do “sistema de pesos e 

contrapesos” que lhe é inerente. Infelizmente, todavia, a rejeição da modulação de efeitos no 

julgamento do RE nº. 723651/PR representa um grave e preocupante indício de que, ao 
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invés de impor limites aos desmandos fazendários, o Supremo Tribunal Federal poderá ser-

lhes conivente em casos futuros submetidos à sua apreciação. 

 

 


