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ABIGRAF / SINDIGRAF / COM – 044B / 2022
 

 - SUSPENSÃO DA REDUÇÃO DO IPI  -
- PPB - PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - ZFM -

(retransmissão)
 

Conforme informado no Comunicado ABIGRAF / SINDIGRAF / COM – 041B / 2022, de acordo com a Medida Cautelar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.153, foram
suspensas as reduções nas alíquotas do IPI implementadas pelos Decretos nºs 11.047 e 11.055/2022, exclusivamente,
em relação aos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o amparo do Processo Produtivo Básico
(PPB).
 
Dessa forma, temos 2 cenários distintos para a aplicação das alíquotas do IPI:
 
a) para os produtos que não tenham fabricação na ZFM, deverão ser utilizadas as alíquotas reduzidas do IPI, previstas
na TIPI atual, na redação dada pelo Decreto nº 11.055 / 2022;
 
b) para os produtos fabricados fora da ZFM, mas que também sejam lá produzidos por contribuintes amparados pelo
regime do PPB, deverão ser utilizadas as alíquotas sem redução, previstas na TIPI na redação original do Decreto nº
10.923 / 2021.
 
Ocorre que, não há listagem dos produtos sujeitos ao PPB na ZFM, dificultando a identificação da alíquota de IPI
aplicável em cada caso.
 
É possível investigar os Processos Produtivos Básicos junto ao Ministério da Economia, buscando as Portarias
Interministeriais, em vigência, que estabelecem as regras para os Processos Produtivos Básicos (PPB) e podem ser
acessadas no seguinte endereço: http://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/index.html 
 
Todavia, as citadas portarias somente listam o produto, sem a completa descrição ou mesmo o NCM, conforme
exemplificado pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 42, de 14.02.2013.(clique aqui).
 
A ABIGRAF SP e o SINDIGRAF acompanharão e divulgarão oportunamente a edição de ato normativo das autoridades
competentes que disponha sobre a aplicação das alíquotas do IPI em função da decisão proferida pelo STF, notadamente
a lista de produtos sujeitos ao PPB na ZFM.
 
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dejur@abigraf.org.br.
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
 
São Paulo, 12 de maio de 2022.

 
 

Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista
de contatos.

Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens
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