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Estudo da Legislação
Inclusão do ICMS na BC do IPI

Pacificado na jurisprudência, o ICMS sempre integrará a Base de Cálculo do IPI.

STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 675.663 - PR (2004/0125143-9)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI. INCLUSAO DO ICMS NA BASE DE 

CÁLCULO DO IPI.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em proclamar a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI...

...

VOTO: O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):

...

Efetivamente, o art. 47, II, a, do CTN, estabelece que a base de cálculo do IPI é composta pelo "valor da operação de que

decorrer a saída da mercadoria ".

O ICMS, por ser tributo calculado por dentro do valor da operação, nele já está inserido, de modo que a expressão "valor da

operação" deve ser compreendida com a sua inclusão

...



Estudo da Legislação
Inclusão do ICMS na BC do IPI

Pacificado na jurisprudência, o ICMS sempre integrará a Base de Cálculo do IPI.

STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 675.663 - PR (2004/0125143-9)

Precedentes: REsp. Nº 610.908 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no 
REsp.Nº 462.262 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007.

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do (a) Sr (a). Ministro (a)-Relator 
(a)." Os Srs. Ministros Eliana Calmon, Castro Meira, Humberto Martins (Presidente) e Herman Benjamin votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16781660/recurso-especial-resp-675663-pr-2004-0125143-9/inteiro-teor-16803897



Estudo da Legislação
Inclusão do IPI na BC do ICMS

LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

(...)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

(...)

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: (Redação dada pela

Lcp 114, de 16.12.2002)

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados,

quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à

comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

(...)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp114.htm#art13%C2%A71


Estudo da Legislação
Inclusão do IPI na BC do ICMS

O IPI integra a base de cálculo do ICMS sempre que a operação, embora realizada entre contribuintes, 

tiver por objeto produto destinado ao Ativo Imobilizado ou a uso ou consumo do adquirente.

Montante 

do IPI

Não Integra 

a BC do ICMS

Quando a operação, configurando fato gerador de ambos os tributos, 
e entre contribuintes, referir-se a produto destinado à comercialização 
ou industrialização

Integra

a BC do ICMS

Quando a operação for realizada com consumidor final não 
contribuinte do ICMS; ou referir-se a produto destinado ao Ativo Fixo 
ou ao uso ou consumo do adquirente, ainda que este seja 
contribuinte do ICMS.

Os contribuintes do ICMS, para efeitos de cálculo para a inclusão do montante do imposto na sua 
BC, têm que observar se há ou não, a cada operação, a incidência sobre o IPI, dependendo do 

destino que vai ser dado ao produto pelo adquirente, e de este ser ou não contribuinte.



Estudo da Legislação
Inclusão do IPI na BC do ICMS

Regulamentando a Lei Estadual 8.820/89, o Decreto Estadual 37.699/97 (RICMS-RS), em seu 
Livro I, art. 18, prevê o seguinte texto:

(...)
Art. 18 - Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses do art. 16, I, "f" e "h", e III, e art. 17,

VI: (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 4610), do Decreto 52.839, de 29/12/15. (DOE 30/12/15) - Efeitos a partir de 01/01/16.)

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente:

a) a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob

condição;

b) a frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em

separado;

c) ao montante do IPI, quando a mercadoria se destinar a consumo ou ativo permanente do estabelecimento

destinatário ou a consumidor final.

(...)

http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=244729&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=52839
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Solução Matemática

Temos 2 condições legais que precisam ser satisfeitas AO MESMO TEMPO.

1ª condição legal obrigatória = ICMS na BC do IPI IPI = (V + ICMS) x %IPI

2ª condição legal obrigatória = IPI na BC do ICMS ICMS = (V + ICMS + IPI) x %ICMS

Sistema de equações:

I. IPI = (V + ICMS) x %IPI

II. ICMS = (V + ICMS + IPI ) x %ICMS

Para satisfazer as duas equações juntas, substitui-se um termo em comum de uma das equações na outra equação.

RESULTADO: ICMS = V x ((%ICMS + (%IPI x %ICMS)) / (1 – %ICMS – (%IPI x %ICMS)))

Onde: V = valor da operação SEM impostos
ICMS = valor do ICMS
IPI = valor do IPI
%ICMS = alíquota do ICMS
%IPI = alíquota do IPI



Solução Matemática
Incluindo o valor do IPI da equação 1 na equação 2, temos:

IPI = (V + ICMS) x % IPI

ICMS = (V + ICMS + IPI) x %ICMS

ICMS = (V + ICMS + ((V + ICMS) x %IPI)) x %ICMS

ICMS = (V + ICMS + Vx%IPI + ICMSx%IPI) x %ICMS

ICMS = Vx%ICMS + ICMSx%ICMS + Vx%IPIx%ICMS + ICMSx%IPIx%ICMS

Isolando do lado esquerdo da equação tudo o que é ICMS, temos:

ICMS – ICMSx%ICMS – ICMSx%IPIx%ICMS = Vx%ICMS + Vx%IPIx%ICMS

Utilizando as propriedades matemáticas comutativa e distributiva, temos:

ICMS x (1 – %ICMS – %IPIx%ICMS) = V x (%ICMS + %IPIx%ICMS)

Isolando o ICMS, temos:

ICMS = V x (%ICMS + (%IPIx%ICMS)) / (1 – %ICMS – (%IPIx%ICMS))

Que é o resultado final do valor do ICMS, previsto na IN 45/98, Título I, Capítulo III, Seção 11, alterada 

pela IN 097/21 (Dez/2021).



CTN - Art. 106

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

• A alteração da IN foi expressamente interpretativa, aplicando-se, portanto, a ato ou fato 
pretérito.
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Argumentos

1. Indisponibilidade do Interesse Público: como servidores, não temos o condão de dispor de 
valores que pertencem ao Estado.

2. Utilização da fórmula complexa por todos os contribuintes do GES Polímeros, 
pertencentes à ATR de inclusão do IPI na BC do ICMS, nas operações que incluíam o IPI 
na BC do ICMS, no período de 2019 até 2021. Planilha abaixo 343.318 linhas.

Preserva o Sigilo Fiscal



Links pertinentes ao assunto

https://jjrcontabil.com.br/base-calculo-do-icms-e-do-ipi/

http://www.coad.com.br/files/trib/html/pesquisa/es/em70376.htm

http://www.informef.com.br/paginas/mef34638.htm

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=385012

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC21698_2020.aspx

http://www.silnev.com.br/ICMSSOBREOVALORDOIPI.pdf

https://jjrcontabil.com.br/base-calculo-do-icms-e-do-ipi/
http://www.coad.com.br/files/trib/html/pesquisa/es/em70376.htm
http://www.informef.com.br/paginas/mef34638.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=385012
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC21698_2020.aspx
http://www.silnev.com.br/ICMSSOBREOVALORDOIPI.pdf
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Diferimento

1. DIFERIMENTO INDEVIDO NAS VENDAS A CONSUMIDOR FINAL

Regulamento do ICMS-RS, aprovado pelo Decreto nº 37.699/97 e alterações, Livro III, arts. 1º e 1º-A ao 1º-

K:

• Diferimento não é benefício fiscal (o Estado não está renunciando parcial ou totalmente o tributo).

Diferimento é a simples transferência, total ou parcial, do tributo para a próxima etapa na cadeia

comercial/industrial. Para utilizá-lo é necessário cumprir a condição de haver próxima etapa de

comercialização ou industrialização.

• Não havendo próxima etapa de comercialização/industrialização, o tributo diferido se perde e deixa de ser

recolhido.

Resumo: Vendas a consumidor final, Diferimento é VEDADO.



5. 
Escrituração de Entrada Correta (NFE Saída vs EFD 

Entrada)
ESCRITURAÇÃO HIPOTÉTICA

CORRETO

NOTA FISCAL DE SAÍDA - EMITENTE EFD ENTRADA - DESTINATÁRIO

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 10 100 1000 1 10 100 1000

2 20 150 3000 2 20 150 3000

3 10 80 800 3 10 80 800

4 20 10 200 4 20 10 200

INCORRETO

NOTA FISCAL DE SAÍDA - EMITENTE EFD ENTRADA - DESTINATÁRIO

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 10 100 1000 1 20 150 3000

2 20 150 3000 2 20 10 200

3 10 80 800 3 10 100 1000

4 20 10 200 4 10 80 800



Escrituração de Entrada Correta (NFE Saída vs
EFD Entrada)
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