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1. Introdução 

 

Os temas sob enfoque, de maneira geral, têm por essência uma raiz tributária, segundo o 

que se vem cobrando a título de incidência de IPI, no segmento das chamadas bebidas frias, 

como são classificadas: o refrigerante, a cerveja e a água mineral, de acordo com uma pauta 

fiscal única por unidade e produto, sem outra distinção. 

 

2. IPI - Tributação 

É Unanime entre os estudiosos o entendimento no sentido de que o IPI seria o tributo de 

maior justiça fiscal. Isso porque a sua alíquota apresenta-se variável em razão da essencialidade 

à vida. 

Em concordância com esse entendimento, Roque Antônio Carrazza, em sua obra Curso de 

direito constitucional Tributário (18. ed., Malheiros, 2002, p. 82-84), ensina que: 

"[,,,] a seletividade, no IPI e no ICMS, é obrigatória. Ou, seguindo a trilha constitucional,   

estes tributos devem ser seletivos, em função da essencialidade do produto industrializado 

(IPI) ou das mercadorias ou serviços (ICMS). Estamos confirmando, destarte, que o IPI e 

o ICMS devem ser utilizados como instrumentos de ordenação político-econômica, 

estimulando a prática de operações (com produtos industrializados ou mercadorias) ou 

serviços havidos por necessários, úteis ou convenientes à sociedade e, em contra nota, 

onerando outros que não atendam tão de perto ao interesse coletivo. [...] Temos, porém - o 

que acaba sendo confirmado na prática -, que por intermédio da manipulação das alíquotas 

mais facilmente se alcança a seletividade, nestes impostos. [...) Portanto, o princípio da 

seletividade é atendido adotando-se um processo de comparação de produtos 

industrializados {no caso do IPI) e de mercadorias ou serviços (no caso do ICMS). Nunca, 

evidentemente, discriminando-se contribuintes, em função de raça, sexo, ocupação 

profissional local em que exercem suas atividades etc., que a isto obstam os arts.
º
, I, e 150, 

II, ambos da CF." 

Assim, tributa-se desde uma alíquota zero (0%) até, exemplificativamente, 40% (no 

caso das cervejas de malte); 130% (cachaças e caninhas), 130% (gim e genebra) - conforme 

Decreto n
a
 4.542/02. 

O IPI, de competência da União, nos termos do art. 153, IV, da Constituição Federal de 

1988 tem as seguintes características fundamentais, descritas no § 3- desse artigo, quais 

sejam: a seletividade e a não-cumulatividade, como se pode aferir: 

 

"Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre: [...] IV - produtos 

industrializados; § 3
a
 - O imposto previsto no inciso IV: 1 - 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; [...]" 

 

A seletividade consiste, em suma, num mecanismo de extrafiscalidade, ou seja, que visa 

                                                           
 

 



tributar para mais ou para menos determinado produto industrializado, de acordo com sua 

essencialidade ou não. 

A não-cumulatividade do IPI, a seu turno, representa mecanismo cujo objetivo é evitar 

o denominado "efeito cascata" resultante da incidência do imposto nas várias etapas do 

processo produtivo. Consiste em compensar o montante que for devido em cada operação 

com aquilo que foi cobrado nas operações anteriores. 

O montante devido a título de IPI deveria ser apurado, via de regra, por meio da 

aplicação de determinado percentual (alíquota) fixado em lei (X) e multiplicado pelo valor do 

produto (base de cálculo). 

Ocorre que um imposto que nasceu sob fundamento integrativo, de um sistema tributário 

hermeticamente fechado, sustentado por rígidos princípios constitucionais, entre eles o da 

capacidade contributiva e o da isonomia, vem sendo alterado, segundo comentários e 

explicações, resultado da eleição das pautas, sendo que, no caso específico, para menos, na 

contramão, assim, do que usualmente ocorre. 

E tudo se dá em razão do abandono do critério de apuração do imposto devido a partir da 

multiplicação da alíquota pelo valor da operação do produto industrializado (Y x Z). 

Os produtos "Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres" encontram-se inseridos no 

Capítulo 22 da Tabela do IPI. São tributados, porque assim foi determinado, desde 1989, 

segundo o regime de pautas fiscais, isto é, com abandono do imposto devido segundo a 

alíquota X base de cálculo. 

Desde o início se constata entre os produtos uma diferença de critério de aferição do 

devido quanto ao sistema de pauta. 

O tratamento fiscal impingido aos produtores de águas minerais e gaseificadas, 

repositores energéticos, cervejas de malte e refrigerantes difere do tratamento conferido aos 

produtores de vinhos, vermutes, aguardentes, licores e outras bebidas alcoólicas. 

 Para os primeiros (águas, cervejas de malte etc.) o valor da pauta fiscal é calculado por 

unidade, independentemente do valor de venda do produto, enquanto para as demais bebidas 

alcoólicas (vinhos, licores, aguardentes etc.) o valor de pauta é fixado segundo uma distri-

buição por classe, conforme variáveis em relação ao preço do produto. 

Ocorre que a forma de tributação por unidade, tendo como eleita segundo o produto 

principal, por exemplo, a cerveja, acaba por conferir um tratamento tributário desigual aos 

sujeitos passivos, já que aqueles que mais cobram por seus produtos mais descontos obtêm 

do Fisco. Ou, para ser mais exato, são dispensados do pagamento de parcela do imposto que, 

pelo sistema normal seria devido. 

Não obstante as críticas atribuídas à cobrança de imposto por pauta fiscal, verifica-se que 

esta, quando estabelecida por classes, ao menos atende mais aos princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva, obedecendo, ainda que de forma mais sutil, um critério seletivo, 

quase sempre embasado em pesquisas que envolvem o valor de operação de venda dos 

produtos. 

É o que se vê no art. 150 do RIPI (Decreto n
º
 4.544/02), como resultado da conjugação 

dos seguintes elementos: 

a) a capacidade do recipiente em que são comercializados; e 

b)  os preços normais de venda. 

 

O enquadramento do produto nas diversas classes deve levar em conta: 

a)  a espécie do produto e a capacidade do recipiente, o que o colocará na menor classe 

da Tabela constante do art. 149 do RIPI; 



 

b)  o valor resultante da aplicação da alíquota constante da TIPI sobre o preço de venda 

praticado pelo estabelecimento industrial; e 

 

c) com base no valor obtido na letra "b", a identificação da classe do produto, a qual deve 

aproximar-se ao máximo do valor resultante da aplicação da alíquota sobre a base de 

cálculo (preço do produto). 

 

Uma vez que assim se apresenta a legislação, por qual motivo se conferiu tratamento 

diferenciado para as cervejas, refrigerantes etc., no qual todos pagam menos do que o 

efetivamente devido e, ainda, dentro dessa realidade, porque alguns, aqueles que têm maior 

valor agregado de lucro, pagam menos, muito menos que aqueles que têm menor preço? 

 

Então, ainda que se tribute segundo uma ficção, deveria, ao menos, ser considerada uma 

realidade: os valores aproximados de cada produto. 

Seria a forma de diminuir as diferenças, com maior respeito aos basilares princípios 

constitucionais tributários aplicáveis à espécie (v. g., isonomia, capacidade contributiva), seja 

ainda para evitar a concorrência desleal. 

 

3. Princípios constitucionais - capacidade contributiva - isonomia e livre iniciativa 

O princípio da isonomia tributária está insculpido no art. 150, II, da Constituição Federal 

e tem a seguinte redação: 

"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”; 

Em outras palavras, o dispositivo constitucional transcrito expressa  preceito fundamental 

do Estado de Direito, qual seja, o de que se deve tratar igualmente aqueles que se 

encontram na mesma situação jurídica e desigualmente aqueles que estão em situação 

jurídica diversa. 

Considerando que no regime democrático a lei da oferta e procura, a livre concorrência e 

a capacidade contributiva são fundamentos maiores de sustentação tributária, resta evidente 

que quem cobra mais e ganha mais deve pagar imposto maior. 

           A premissa de que todos devem pagar imposto segundo uma base prefixada é a negativa 

dos princípios postos. 

Ao se exigir o mesmo valor a título de IPI de um gênero de produto, sem distinção de suas 

espécies, ainda que inferior ao menor que seria devido, não se está fazendo justiça fiscal, mas, 

sim, injustiça. 

 

 

 

 



 

 

 

                                     Tome-se, exemplificativamente, as cervejas: 

 Preço do 

produto 

IPI(pauta/unidad

e) 

IPI (alíquota de 40% X 

base de cálculo) 
Indústria "A” 15,00 3,78 6,00 

 

 
Indústria "El" 12,00 3,78 4,80 

Indústria "C 11,00 3,78 4,40 

    

 

Assim, o imposto que poderia ser R$ 7,00 (sete reais) transforma-se em R$ 2,40 (dois 

reais e quarenta centavos). 

 

O desconto foi de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) e, assim, quem tem mais 

capacidade contributiva paga menos, a saber: 

 

 Preço do 

Produto 

IPI - Pauta IPI-Alíquota 

(40%) 

 Desconto 

Indústria "K 15,00 3,78 6,00  2,22 

Indústria "B* 12,00 3,78 4,80  1,02 

Industria "C" 11,00 3,78 4,40  0,62 

 

Fica evidente que todos os sujeitos passivos deveriam estar satisfeitos com o regime 

tributário do IPI vigente pelo Fisco, já que a carga tributária tornou-se menor para todos. 

Contudo, o que se vê é que o Industrial "A" recebeu um tratamento privilegiado de dispensa do 

quantum devido segundo a sua capacidade contributiva. Pagou R$ 0,80 ao invés de R$ 4,00. O 

Industrial "B" também pagou menos, pois deveria ter recolhido R$ 2,00, mas pagou apenas R$ 

0,80. Por fim, nada teria a reclamar o Industriai "C", pois, ao invés de pagar R$ 1,00, pagou 

somente R$ 0,80. 

 

Tal situação confronta com o fixado no art. 131 do RIPI, assim traduzido: 

 

  3.1  Regra matriz - art. 131 da Lei n
º
 4.502/64 

 

"Art. 131 -Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor tributável: 

.... 

 

§ 1- - O valor da operação...." 

 



 3.2 Regra matriz - art. 1
a
 da Lei n

º
 7.798/89 

 

"Art. 139 - Os produtos dos Capítulos 17, 1 8, 21, 22 e 24 da TiPI relacionados nesta 

Seção sujeitam-se, por unidade ou por determinada quantidade de produto, ao imposto, 

fixado em reais, conforme tabelas de classes de valores ou valores constantes das Notas 

Complementares: 

 

§ 1
e
 - O Poder Executivo poderá excluir ou incluir outros produtos no regime tributário 

de que trata este artigo. 

 

§ 2- - O enquadramento do produto ou de grupo de produtos poderá se dar sob classe 

única." 

 

3.3  Regra matriz – art. 1
º
 da Lei n

º
 8.212/91 

 

"Art. 140 - Os valores do imposto poderão ser alterados, pelo Ministro da Fazenda, tendo 

em vista o comportamento do mercado na comercialização dos produtos. 

 

Art. 141 - A alteração de que trata o art. 140 poderá ser feita até o limite que    

corresponder ao que resultaria da aplicação da alíquota a que o produto estiver sujeito na 

TIPI sobre o valor tributável." 

 

Resta evidente, contudo, que a situação acaba por infringir os princípios apontados, uma 

vez que trata de forma desigual as mesmas operações de venda. Ou seja, reduziu-se a carga 

tributária de todos, mas, com maior redução para aqueles que mais deviam pagar. 

 

Assim, acaba-se por favorecer quem tem maior capacidade contributiva, em detrimento 

dos que a têm em proporção menor. 

 

  

3.4Enfoque comercial 

 

Além da questão tributária, mas a essa diretamente relacionada, não resta dúvida que tal 

situação fomenta a disputa desleal, o que gera concentração e influi na concorrência. 

No Brasil, a livre concorrência for erigida como princípio geral da atividade econômica, 

Ê o que pode ser verificado na leitura do art. 170, IV, da Carta Magna de 1988. 

Em nível infraconstitucional o princípio é aplicado de acordo com a Lei n
e
 8.884/94 

(Lei Antitruste). Esta, em seu art. 3º, transforma o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), criado em 1962 pela Lei n
º
 4.137, em autarquia federal com jurisdição 

em todo o território racional e vinculada ao Ministério da justiça, com a finalidade precípua 

de orientar, fiscalizar e apurar abusos de poder econômico, ou seja, zelar pela prevenção e 

repressão das infrações à ordem econômica. 

Assim, tanto a Secretaria de Direito Econômico (SDE) como a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE) e o CADE exercem o papel fundamental de guardiões 

da Justiça Concorrencial. Este último, em sede administrativa, possui, à sua disposição 

mecanismos aptos a combater e reprimir as desigualdades e favorecimentos indevidos. 

A matéria tratada tem similitude com aquela que foi objeto de resposta do CADE à 

consulta formulada peio Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), a qual, 

apesar de tratar da situação da concessão de incentivos fiscais ou financeiro-fiscais, aplica-se 

em tudo e por tudo ao caso em estudo. Cabe também destacar dessa consulta algo que, com 

as devidas adaptações, serve ao tema, que pode assim ser definido: a carga tributária aplicada 



em desigualdade a sujeitos passivos que se encontram em situações iguais quanto ao ato de 

venda, segundo benefícios do Fisco, fora das hipóteses colocadas como exceções na própria 

Constituição Federal, importa em concorrência ilegítima. Segue trecho da manifestação do 

CADE: 

.“[...] 

A percepção de que a concessão de incentivos fiscais e financeiro-fiscais reduz custos e   

altera relações de concorrência nos mercados é na verdade tão disseminada que, no 

âmbito do comércio internacional, as normas do CATT/OMC permitem a imposição de 

direitos compensatórios para corrigir distorções provocadas por subsídios estatais - 

note-se que não se cuida aqui de dumping, tema que guarda relação estreita e 

controversa com a defesa da concorrência, mas sim de subsídios estatais, No mesmo 

sentido, tanto os Estados Unidos como a União Europeia possuem também dispositivos 

específicos para sobretaxar importações de países que teriam se beneficiado de tais 

benefícios. 

 

[...] 

 

Recapitulando: 

1) A concessão de incentivos fiscais ou financeiro-fiscais possui o mesmo efeito para a 

empresa e para o mercado. Ambos esses tipos importarão na redução artificial do 

montante de imposto a pagar, gerando os mesmos efeitos seja para a empresa 

favorecida seja para os concorrentes e o mercado. 

2) Benefícios concedidos no âmbito da 'guerra fiscal', como visto numericamente, 

conferem vantagem dramática às empresas afetadas, podendo aumentar lucros em 

várias centenas de pontos percentuais. 

3) Esse brutal favorecimento desnivela o campo em que se desenrola a dinâmica 

econômica, gerando diversos efeitos para a concorrência e o bem-estar da 

coletividade, entre os quais: 

a) Retira o estímulo ao aumento constante do nível geral de eficiência da economia, 

permitindo uso menos eficiente de recursos e afetando negativamente a capacidade 

de geração de riquezas do país 

b) Protege as empresas incentivadas da concorrência, mascarando seu desempenho, 

permitindo que mantenham práticas ineficientes e desestimulando melhorias na 

produção ou inovação. 

c) Permite que empresas incentivadas, ainda que auferindo lucros, possam 

'predatoriamente' eliminar do mercado suas concorrentes não favorecidas, mesmo 

que estas sejam mais eficientes e inovadoras, em função do enorme colchão protetor 

de que dispõem. 

d)  Prejudica as demais empresas que, independentemente de sua capacidade, terão 

maiores dificuldades na luta pelo mercado, gerando com isso mais desincentivo à 

melhoria de eficiência e inovação. 

e) Gera incerteza e insegurança para o planejamento e tomada de decisão empresarial, 

dado que qualquer cálculo feito pode ser drasticamente alterado e qualquer inversão 

realizada pode ser drasticamente inviabilizada com a concessão de um novo 

incentivo. 

f) Desestimula, por tudo isso, a realização de investimentos tanto novos quanto a 

expansão de atividade em andamento. 



 

 

 

É mais do que evidente, assim, que a guerra fiscal tem efeito altamente prejudicial à 

concorrência e danoso ao bem-estar da coletividade. 

 

   [...].” 

 

4. Participação financeira dos estados e municípios na arrecadação do IPI 

Não bastassem todos os aspectos apontados, um derradeiro ponto deve ser destacado 

tributação com descontos, segundo o sistema de pauta fixa por unidade vendida que, como dito 

pelo ilustre deputado federal citado de início, porque estabelecido valor inferior ao que seria 

devido por todos, atinge a receita tributária de outros entes políticos, isto é, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, já que estes têm direito ao repasse de 47% da arrecadação a título de IPI e 

IRPJ, assim estabelecido pelo art. 159, I, da Constituição Federal de 1988 (21,5% - Estados e 

Distrito Federal; 22,5% - Participação dos Municípios; 3% - Programa Norte/Nordeste/Centro-

Oeste). 

 

5. Alegado controle fiscal 

Em outras ocasiões já se afirmou que é preferível cobrar menos, mas ter uma base 

estendida. Assim, cobrando de poucos, mas certos, evitando-se assim a sonegação. A afirmação 

não serve para o caso, pois ainda que por pauta se dê a tributação, o estabelecimento de classes 

é importante para amenizar a injustiça, sem qualquer perda de controle ou aumento de serviço, 

como aliás acontece com todos os demais produtos pautados, fixados em classes. 

 

Fica consignado para reflexão. 

 

 

_______________ 
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