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IPI - Constituição Federal

“Art. 153 Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

IV Produtos industrializados;

(...)

§ 3º - O imposto previsto no inciso IV:

I - 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;

III - Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.

IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo
contribuinte do imposto, na forma da lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”

• Critério Material – promover a industrialização de uma produto

e, com ele, realizar um ato de negócio jurídico relativo a

transferência de sua posse ou propriedade;

• Critério Temporal – momento da saída do produto

industrializado;

• Critério Pessoal – O industrializador;

• Critério Quantitativo – Base de cálculo e alíquota;

• Critério espacial – qualquer lugar do território nacional, exceto

regiões privilegiadas por lei (exemplo: Zona Franca de Manaus);

Hipóteses Legais de Incidência

Industrialização
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Área de Livre Comércio de 
Macapá e Santana (AP)

Área de Livre Comércio de Bonfim (RR)Área de Livre Comércio de Boa Vista (RR)

Área de Livre 
Comércio de 

Tabatinga (AM)

Área de Livre 
Comércio de 

Cruzeiro do Sul (AC)

Área de Livre Comércio de 
Brasiléia /Epitaciolândia (AC)

Zona Franca de 
Manaus (AM)

Área de Livre Comércio de 
Guajará-Mirim (RO)

MAPA DA AMAZÔNIA 
OCIDENTAL 

� Ar. 1º, § 1º Decreto-lei 356, de 15/08/1968:

“Art. 1º - Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas

de fronteira e outras localidades da Amazônia

Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-

Lei número 288, de 28 de fevereiro de 1967 e seu

regulamento, aos bens e mercadorias recebidos,

oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca

de Manaus, para utilização e consumo interno

naquelas áreas. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

§ 1º - A Amazônia Ocidental é constituída pela área
abrangida pelos Estados do Amazonas e Acre e os
Territórios Federais de Rondônia e Roraima,

consoante o estabelecido no § 4 do Art. 1º do

Decreto-Lei número 291, de 28 de fevereiro de

1967.”

• A Lei Complementar nº 41, de 22.12.1981 e o art. 14

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da CF de 1988, transformaram os então Territórios

Federais de Rondônia e Roraima em Estados

Federados.

MANAUS

RORAIMA

Boa Vista

ACRE

RONDÔNIA

AMAZONAS 

Rio Branco

Porto Velho

• Critério Material – efetuar importação de produto

industrializado e/ou comercializá-lo posteriormente;

• Critério Temporal – desembaraço aduaneiro;

• Critério Pessoal – O industrializador e o importador

(Industrial e Equiparado a industrial);

• Critério Quantitativo – Qual o valor tributável (RIPI) e o

percentual a ser aplicado (TIPI).

• Critério espacial – repartição alfandegária;

Hipótese Legal de Incidência -
Importação 
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Em princípio, incide sobre todos os produtos

industrializados, porém geralmente, as alíquotas são

fixadas observando-se critérios da essencialidade, em

homenagem ao princípio constitucional da seletividade.

Contudo, diferentemente do ICMS, vale lembrar que

somente a primeira saída do produto industrializado deve

ser tributada pelo IPI, exceto tratando-se de importação

ou revenda realizado por estabelecimento equiparado.

IPI - Incidência

• Momento da saída do produto industrializado
do estabelecimento industrial ou equiparado;

• Momento do desembaraço aduaneiro;

Fato Gerador – Regra Geral

• Estabelecimento que praticarem qualquer
operação considerada pela legislação, tais como:

- o industrial (ao industrializar e comercializar);

- o importador (ao importar e ao revender);

- o equiparado a industrial (por obrigação e por
opção).

Contribuintes
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É o que executa qualquer das operações
caracterizadas como industrialização, de
que resulte produto tributado, ainda que à
alíquota zero ou isento.

Estabelecimento industrial perante a 
legislação do IPI

Qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou a
aperfeiçoe para consumo.

Industrialização

• Transformação;
• Beneficiamento;
• Montagem;
• Acondicionamento;
• Renovação ou Recondicionamento.

• Exceções – art. 5º do RIPI
• Conflitos com o ISSQN e o subitem 14.05 da

Lista.

Industrialização – Modalidades 
(Art. 4º do RIPI)14.05 – Restauração, recondicionamento,

acondicionamento, pintura, beneficiamento,

lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação

e congêneres, de objetos quaisquer.
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É o que pratica qualquer das operações

descritas nos artigos 9º a 11, do RIPI/10,

observando-se ainda o procedimentos

descritos nos artigos 12 a 14 do mesmo

regulamento.

Estabelecimento Equiparado a Industrial 
perante a legislação do IPI

• Varia de conformidade com a hipótese de
incidência:

- Produtos de procedência estrangeira;

- Produtos nacionais.

Base de Cálculo do IPI

• Produtos de Procedência Estrangeira:

(+) valor (*) que servir de base dos
tributos aduaneiros

(+) II
(=) Base de Cálculo

(*) inclui encargos cambiais

Base de Cálculo do IPI
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• Estabelecimento equiparado a industrial:

(+) Valor da operação;

(+) Frete cobrado do comprador

(destinatário);

(+) Despesas acessórias cobradas do

comprador/destinatário;

(=) Base de Cálculo

Base de Cálculo do IPI

• Produtos Nacionais:

Preço da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou
equiparado, incluídas todas as despesas
acessórias (inclusive os fretes e os
seguros) debitados ao comprador ou
destinatário, inclusive os descontos
(condicionais e incondicionais), diferenças
ou abatimentos.

Base de Cálculo do IPI

• Princípio da não cumulatividade;

• Somente insumos (não há previsão para
crédito de ativo imobilizado).

Créditos



15/03/2016

7

• Insumos aplicados na industrialização de
produtos exportados (imunidade);

• Insumos aplicados na produção de bens
cuja saída seja alíquota zero ou isentos.

• Aquisição de Comerciante Atacadista Não
Contribuinte (art. 227 do RIPI/2010)

• Insumos aplicados a produtos destinados a
ZFM (suspensão);

Manutenção dos créditos – casos 
mais comuns (Art. 225 e IN 33/99)

• Obedece as especificações contidas na TIPI
(*)

(*) Tabela de incidência do Imposto Sobre
Produtos Industrializados.

Alíquotas de IPI

TIPI

Exemplos

NCM Produto % (NESH)

QUESTIONAMENTOS
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OBRIGADO!

JOSÉ JULBERTO MEIRA JUNIOR

• Advogado, pós-graduado em Direito Tributário;

• ex-consultor jurídico do Grupo IOB;

• foi Diretor e Consultor Jurídico de ACTO Edição de Publicações Fiscais;

• autor do Regulamento Comentado, Anotado e Remissivo ACTO de ICMS do Paraná;

• autor do Regulamento e Tabela do IPI anotado e remissivo ACTO;

• especialista em tributos indiretos;

• autor do livro “Substituição Tributária do ICMS, Uma Visão Crítica” (editora Juruá, 2001);

• membro do Instituto de Direito Tributário do Paraná (IDT/PR);

• membro da Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT);

• membro honorário do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT);

• Instrutor de cursos na área desde 1988;

• palestrante e conferencista;

• assessor jurídico de inúmeras empresas;

• Professor Universitário em cursos de graduação e pós-graduação;

• Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná e da FIEP;

• sócio da Maran, Gehlen Advogados Associados, em Curitiba;

• Consultor Jurídico de Consult Consultoria Empresarial, em Curitiba.


