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VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO DO IPI 

PREÇO CORRENTE NO MERCADO ATACADISTA Data  19/06/2012 

 

Foi publicada, em 15 de junho de 2012, pela Coordenação-Geral de Tributação 
(“COSIT”) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”), a Solução de Consulta 
Interna nº 8 (“SCI nº 08”), que trata da interpretação do art. 195, I, do Regulamento do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, instituído pelo Decreto nº 7.212/10 (“RIPI”), à 
luz do Parecer Normativo CST nº 44/81 (“PN nº 44/81”).  

 

De acordo com o art. 195, I do RIPI, o valor tributável mínimo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (“IPI”) “não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado 
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro 
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual 
mantenha relação de interdependência” (g.n.). 

 

Nessa esteira, o PN nº 44/81 consignou o entendimento de que, para se apurar esse 
preço, “o mercado atacadista [...] deve ser considerado relativamente ao universo das 
vendas que se realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas 
vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada”. 

 

Todavia, esse ato normativo não esclarece como os Contribuintes devem proceder na 
hipótese de que uma praça tenha um só estabelecimento atacadista, o que ensejou à 
Superintendência Regional da Receita Federal (“SRRF”) da 10ª Região Fiscal, a 
formular a SCI nº 08/10 para a COSIT. 

 

Como resposta ao questionamento, a SCI nº 8 firmou entendimento de que, em se 
tratando da hipótese de que o mercado atacadista do produto se resuma a um único 
vendedor, é válido que o valor tributável mínimo seja extraído das vendas por este 
efetuadas exclusivamente. 

 

Dessa forma, segundo a SCI nº 08, “o valor tributável mínimo aplicável às saídas de 
determinado produto do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua 
praça um único distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços 
praticados por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado 
produto”. 
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Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
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