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Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

Ementa: BENS DE PRODUÇÃO. MATERIAL DE EMBALAGEM. AQUISIÇÃO  
DE COMERCIAL VAREJISTA. CRÉDITOS. 

Industrial que adquire bens de produção (aí incluído o material de embalagem) de 
estabelecimento comercial varejista  só terá direito ao crédito do IPI de que trata o 
art. 165 do Ripi/02 se o varejista for caracterizado como comerciante atacadista, de 
acordo com o Ripi/02 e, ainda, não for contribuinte do IPI. Não basta ao comerciante 
varejista vender bens de produção a estabelecimento industrial para ser caracterizado 
como atacadista. Para tanto é necessário que o valor das vendas de bens de produção  
do varejista ultrapasse o limite fixado em Regulamento - 20% do total das vendas 
realizadas pelo estabelecimento varejista no semestre civil.  

Dispositivos Legais: Decreto nº 4.544, de 2002-Ripi/02, arts. 10 e 11, art. 14, inciso 
I, alínea "a" e inciso II, art.165, e art.519, inciso III; PN CST nº 35, de 1976. 

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

Ementa: BENS DE PRODUÇÃO: AQUISIÇÃO. OPTANTES PELO SIMPLES. 
CRÉDITOS. 

A vedação de apropriação de créditos relativos ao IPI alcança os estabelecimentos 
inscritos no SIMPLES e os adquirentes de produtos destes estabelecimentos; com 
relação a estes últimos, não há distinção entre aquisições de optante pelo SIMPLES 
contribuinte do IPI e as de optante não-contribuinte do IPI. O industrial que adquire 
bens de produção de estabelecimento inscrito no SIMPLES não poderá aproveitar 
créditos relativos ao IPI, aí incluídos  os do art.165 do RIPI/02. 

Dispositivos Legais: Lei nº 9.317, de 1996, art.5º, §5º; Decreto nº 4.544, de 2002 - 
Ripi/02, arts.118, 165 e 166. 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 
REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO 
SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO C ONSTANTES EM 
SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA,  
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (art s. 99 e 100 do Decreto 
nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 
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RELATÓRIO 
 

A consultante informa ser fabricante de bebidas classificadas nas posições 
2201.10.00, 2202.10.00 e 2203.00.00 da Tipi/02, sujeitando-se à incidência do IPI, conforme 
art.139 do Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Ripi/02. 

 

 

2.  Aduz que, para a industrialização de seus produtos, adquire embalagens, 
classificadas na posição 7010 da Tipi/02 e tributadas pelo IPI a alíquota de 15%, creditando-se 
do IPI relativo às aquisições conforme art.139 c/c art. 164 do Ripi/02. 

3.  Esclarece a interessada que, em períodos de maior demanda de bebidas, adquire 
o material de embalagem, não só de estabelecimentos comerciais atacadistas, como também de 
estabelecimentos varejistas, os quais não são contribuintes do IPI e podem ou não ser optantes 
pelo SIMPLES.  

4.   Expõe que, no caso de aquisições de matéria-prima (MP), produto intermediário 
(PI) e material de embalagem (ME) de comerciante atacadista não-contribuinte do IPI, o 
estabelecimento adquirente poderá creditar-se do imposto relativo a esses insumos, calculado 
conforme estabelece o art.165 do Ripi/02; no seu caso: 15% sobre cinquenta por cento do valor 
da embalagem, constante na nota fiscal do comerciante.  

5.  Entende que a possibilidade de aproveitamento do crédito do imposto relativo as 
aquisições de MP, PI e ME de comerciante atacadista, não-contribuinte do IPI, de que trata o 
art.165 do Ripi/02, também pode ser aplicado quando: 

  5.1  adquirir material de embalagem de comerciante varejista não-contribuinte 
do IPI e não optante pelo SIMPLES; e 

  5.2  adquirir material de embalagem de estabelecimento não-contribuinte do IPI 
e optante pelo SIMPLES. 

6.  Afirma que, com relação a situação 5.1, o seu direito ao crédito do art.165 do 
Ripi/02 estaria embasado pelo art.14, inciso I, alínea “a”, c/c art.519, inciso III, do Ripi/02, 
pois, neste tipo de operação (venda de bens de produção - embalagens - por estabelecimento 
varejista), o Ripi/02 considera os estabelecimentos varejistas como se atacadistas fossem. 
Acrescenta que a tais estabelecimentos não se aplica o percentual de 20% de que trata  o art.14, 
inciso II, do Ripi/02 pois “os comerciantes em questão não efetuam vendas de bens de 
produção a consumidores, pessoas físicas”. 

7.   Transcreve a consultante os arts.117, 118, 119 e 166 do Ripi/02, relativos às 
empresas optantes pelo SIMPLES, negritando, nestes, a expressão “contribuinte do imposto” e 
alega que, com relação a situação 5.2, o aproveitamento do crédito de que trata o art.165 do 
Ripi/02 estaria embasado no entendimento de que tais expressões negritadas demonstrariam 
que o legislador, ao negar o direito ao aproveitamento de créditos relativos ao IPI para o 
estabelecimento que adquirir MP, PI e ME de estabelecimento optante pelo SIMPLES (art.166 
do Ripi/02), teria tido como intenção somente alcançar a hipótese de aquisições de insumos de 
estabelecimento optante pelo SIMPLES e contribuinte do IPI. Por conseqüência, a aquisição de 
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embalagens de estabelecimento não-contribuinte do IPI e optante pelo SIMPLES daria direito 
ao crédito do IPI em questão.  

8.  Acrescenta que o entendimento relativo ao item 7 estaria em consonância com o 
princípio da não-cumulatividade e com a Lei nº 9.317/96, que instituiu o SIMPLES. 

 

9.  Cita, por fim, o PN CST nº 125/71 e o Parecer CST 2190/83, alegando que os 
mesmos orientaram  no sentido de que o direito ao crédito do imposto no caso de produtos 
adquiridos de não-contribuinte estaria vinculado apenas ao fato de o bem de produção ser 
adquirido de comerciante considerado atacadista, ser produto tributado e ser empregado na 
industrialização de produtos tributados pelo IPI.  

10.  Diante do exposto, indaga se está correto o seu entendimento sobre a 
possibilidade de aproveitar o crédito do IPI de que trata o art.165 do Ripi/02 quando adquirir 
embalagens na forma dos itens 5.1 e 5.2. 

FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

11.  A possibilidade de creditamento pela aquisição de MP, PI e ME de 
estabelecimento comercial atacadista não-contribuinte do IPI encontra-se prevista no art.165 
do Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento do IPI - Ripi/2002), abaixo 
transcrito: 

  “Artt. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, 
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos de 
comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante 
aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento 
do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-lei nº 400, de 1968, 
art.6º).” (negritou-se)  

12.  A definição de estabelecimento comercial atacadista e varejista, para efeito da 
legislação do IPI, está disposta no art.14 do Ripi/2002, a saber: 

“Art. 14. Para os efeitos deste Regulamento consideram-se (Lei nº 4.502, de 
1964, art. 4º, §1º, e Decreto-lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 1ª): 

I – estabelecimento comercial atacadista, o que efetuar vendas: 

a) de bens de produção, exceto a particulares em quantidade que não exceda a 
normalmente destinada ao seu próprio uso; 

b) de bens de consumo, em quantidade superior àquela normalmente destinada 
a uso próprio do adquirente; e 

c) a revendedores; e 

II – estabelecimento comercial varejista o que efetuar vendas diretas a 
consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente, 
considerando-se esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre 
civil, o seu valor não exceder a vinte por cento do total das vendas realizadas.” 

13.  Completando as definições que interessam a esta consulta, impende reproduzir o 
conceito de bens de produção, estabelecido no art. 519 do Ripi/2002, verbis:  
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“Art. 519. Consideram-se bens de produção (Lei nº 4.502, de 1964, art.4º, 
inciso IV, e Decreto-lei nº 34, de 1966, art.2º, alteração 1ª): 

 

 

I – as matérias-primas; 

II – os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o 
produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial; 

III – os produtos destinados a embalagem e acondicionamento; 

IV – as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as manuais; e 

V – as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas peças, 
partes e outros componentes, que se destinem a emprego no processo 
industrial.” (negritou-se) 

14.  A interpretação sistemática dos arts.14, inciso I, alínea “a” e inciso II, c/c 
art.519, inciso III, acima transcritos, permite concluir que não basta ao estabelecimento 
varejista vender bens de produção - entre os quais incluem-se as embalagens - a 
estabelecimento industrial para ser caracterizado como atacadista. Para tanto, é necessário que 
o valor das alienações consideradas “venda por atacado” - entre as quais se incluem as de bens 
de produção - exceda a vinte por cento (20%) do total das vendas realizadas pelo 
estabelecimento comercial no mesmo semestre civil. Do contrário, se as “vendas por atacado” 
não ultrapassarem os referidos vinte por cento (20%), estas vendas serão consideradas 
esporádicas e o estabelecimento comercial não poderá ser caracterizado como atacadista. 

15.  A propósito, o Parecer Normativo CST nº 35, de 1976 (publicado no DOU de 
21/06/76) orientou que a eventual caracterização do estabelecimento varejista como atacadista 
será conseqüência da habitualidade de vendas por atacado, ultrapassado o limite percentual 
fixado no Regulamento. A venda por atacado esporádica, determinada por qualquer razão, não 
será bastante para descaracterizar o estabelecimento como exclusivamente varejista. 

 
16.  Desta forma, no caso do item 5.1 da presente consulta a interessada não terá 
direito ao crédito do imposto na forma do art.165 do Ripi/02. Para tê-lo é necessário que o 
estabelecimento varejista do qual adquire as embalagens seja caracterizado como atacadista; 
tal fato ocorrerá, somente, quando o varejista atender as condições mencionadas nos itens 14 e 
15 supra e, ainda, não seja considerado contribuinte do IPI; em outras palavras, o 
estabelecimento varejista deverá ser considerado  atacadista e não poderá se enquadrar na  
hipótese do art.10 ou art.11 do Ripi/02,  situação em que será considerado  contribuinte do IPI. 
 
17.  Com relação ao fato referido no item 5.2, aquisições de embalagens de 
estabelecimento optante pelo SIMPLES, os arts. 118 e 166 do Ripi/02, evocados pela 
consultante, têm como base legal o §5º do art.5º da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, 
que instituiu o SIMPLES, o qual determina: 
 
 

“Art.5º....................................................................................................................   
 
................................................................................................................................ 
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§5º  A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo 
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e 
ao ICMS. 
 
............................................................................................................................ .”   

 
18.   Come se vê, da simples leitura do §5º supra transcrito, a inscrição do 
estabelecimento no SIMPLES é condição bastante para que o estabelecimento esteja 
impossibilitado de se apropriar de créditos relativos ao IPI. A vedação em questão é ampla, 
aplicando-se a todos os optantes pelo SIMPLES, sejam ou não contribuintes do IPI. 
 
19.  Note-se que o SIMPLES é um regime tributário diferenciado, simplificado e 
favorecido, estando, no caso do IPI, desvinculado do sistema de crédito/débito, sistema este 
próprio do mecanismo do imposto. Desta forma, os arts. 118 e 166 do Ripi/02 nada mais 
fizeram que dispor, obedecendo ao comando legal do §5º do art.5º da Lei nº 9.317, de 1996, 
que o direito a apropriação de créditos relativos ao IPI não alcança nem os estabelecimentos 
inscritos no SIMPLES, nem os adquirentes de produtos destes estabelecimentos: 
 

 “Art.118. Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada a 
utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a 
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao imposto (Lei nº 9.317, de 
1996, art.5º, §5º).” 
 
 “Art.166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo 
SIMPLES, de que trata o art.117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de 
crédito de MP, PI e ME (Lei nº 9.317, de 1996, art.5º, §5º).”  

 
20.  Por conseguinte, nas aquisições de embalagens que a consultante efetuar de 
estabelecimentos inscritos no SIMPLES, não-contribuintes do IPI, não há como se valer do 
art.165 do Ripi/02 para efeitos de apropriação de créditos do imposto. 

CONCLUSÃO 
 

21.  Diante do exposto e com base nos atos legais e normativos acima citados 
soluciono a consulta declarando que: 

  21.1  o fato de um estabelecimento industrial adquirir bens de produção - no 
caso, embalagens - de estabelecimento comercial varejista não implica em caracterizar este 
último como atacadista. Para tal caracterização é necessário que o valor das vendas de bens de 
produção ultrapasse o limite fixado em Regulamento, ou seja, exceda a vinte por cento do total 
das vendas realizadas pelo estabelecimento varejista no mesmo semestre civil. Por 
conseqüência, nas aquisições de materiais de embalagem de comerciante varejista a 
consultante, estabelecimento industrial - adquirente, não terá direito ao crédito de que trata o 
art.165 do Ripi/02, pois somente poderá aproveitar-se do referido crédito se o varejista, 
atendendo às condições acima mencionadas, for caracterizado como atacadista e, ainda, não for 
contribuinte do IPI .   

21.2  a vedação de apropriação de créditos relativos ao IPI alcança os 
estabelecimentos inscritos no SIMPLES e os adquirentes de produtos destes estabelecimentos; 
não há, neste último caso, distinção entre aquisições de optante pelo SIMPLES contribuinte do 
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IPI e as de optante não-contribuinte do IPI. Desta forma, a consultante, ao adquirir material de 
embalagem de estabelecimento não-contribuinte do IPI e inscrito no SIMPLES, não poderá 
apropriar-se de créditos relativos ao IPI, aí incluído o do art.165 do Ripi/02.   

ORDEM DE INTIMAÇÃO 
 

Encaminhe-se à ***** para conhecimento, ciência à interessada e demais 
providências. 

São Paulo, ______/_______/ 2005 
 
 

_____________________________________ 
Hamilton Fernando Castardo 

Chefe  da Divisão de Tributação 
Portaria SRRF 0800/G Nº 1.193/2004 (DOU de 11/10/2004) 

Competência Delegada pela Portaria SRF 0800/G 021/1997 (DOU de 1º/04/1997) 
alterada pela Portaria SRRF 0800/G nº 80/1997 (DOU de 17/12/1997) 
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