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RESUMO 

 

A desoneração tributária dos bens de capital foi introduzida na Constituição Federal de 1988 
através da Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Essa norma determinou a redução do 
impacto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei. A norma pode ser classificada como de eficácia 
limitada declaratória de princípio programático, conforme classificação sugerida por José 
Afonso da Silva. Não houve regulamentação da matéria até o presente momento. Essa inércia 
do Poder Legislativo em regulamentar a matéria pode ser considerada uma 
inconstitucionalidade por omissão. O Regulamento do IPI – RIPI – exclui a possibilidade de o 
contribuinte creditar-se do imposto pago em operações anteriores com bens destinados ao 
ativo permanente da empresa com mais de um ano de vida útil, mitigando a não 
cumulatividade do imposto. Essa exclusão caracteriza o sistema de créditos do IPI como 
financeiro restrito. A oneração dos bens de capital, sobre os quais incide o IPI, gera embargos 
ao desenvolvimento econômico, visto que desestimula a renovação do ativo fixo das 
indústrias. A desoneração dos bens de capital, no que tange ao IPI, pode ser implementada 
pelo sistema de créditos do imposto, por alíquota zero ou por isenções, sendo importante para 
a transformação do IPI em um imposto sobre valor agregado (IVA) do tipo consumo. Deverá 
haver, contudo, restrições à desoneração dos bens de capital importados, nocivos ou usados, 
evitando-se efeitos indesejados no mercado interno. 
 
Palavras-chaves: Bens de capital. Desoneração tributária. IPI. Normas programáticas. Sistema 
de Créditos. Alíquota zero. Não cumulatividade. 
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ABSTRACT 
 

The tax unburdening of capital goods was introduced in the Federal Constitution of 1988 by 
Constitutional Amendment No. 42, in 2003. This rule has determined to reduce the impact of 
the Tax on Industrialized Products (IPI) on the purchasing of capital assets by the taxpayer, by 
an special law for this. This rule can be classified as of limited effectiveness declaratory of a 
programmatic principle, as a classification suggested by José Afonso da Silva. There is no 
regulation of the matter so far. This inertia of the Legislature to regulate the issue can be 
considered an unconstitutionality by omission. Statute of IPI - RIPI - preclude the taxpayer to  
credit of tax paid in previous operations with goods for the assets of the company with over a 
year of life, mitigating the non-cumulative rule. This exclusion characterizes the system of IPI 
credits as financially restricted. The encumbrance of capital goods, which are taxed by the IPI, 
generates economic embargoes since discourages renewal of fixed asset industries. The 
exemption of capital goods, specially about the IPI, can be implemented by the system of tax 
credits, zero rate or exemptions, which are important for the transformation of the IPI in a 
value-added tax (VAT) type consumption. There should be, however, restrictions on the 
exemption of imported capital goods, harmful or used ones, avoiding unwanted effects on the 
domestic market. 
 
Keywords: Capital goods. Tax reduction. IPI. Program rules. Credit System. Zero rate. Non-
cumulative. 
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INTRODUÇÃO 

 

O papel do Estado na economia sempre foi destacado por grandes economistas, 

sobretudo quando se pulverizava a doutrina do Estado liberal, apregoada por Adam Smith, 

segundo o qual não deveria haver intervenção do Estado na economia, porque esta se 

autorregularia. Entretanto, nem sempre o liberalismo foi o modelo ideal, o que ficou bastante 

nítido durante as crises econômicas ocorridas nos séculos XX e XXI. 

Essa ideia de Estado neutro foi bruscamente deixada de lado por alguns países, 

que passaram a intervir diretamente nos setores produtivos, visando ao crescimento e 

estabilização de suas economias, principalmente no período pós-Primeira Guerra Mundial. 

Era evidente que a economia não se regeneraria sem uma forte atuação do Estado. 

O Governo, então, passou a atuar diretamente no mercado, utilizando como 

ferramenta políticas fiscais que visassem ao ajuste das economias nacionais.  

Utilizando-se de suas prerrogativas, o Estado então passou a ter mais respaldo 

como agente ativo na estabilização e controle da economia. O Governo, tendo em mãos uma 

política fiscal, assumiu três funções distintas: alocativa, distributiva e estabilizadora.  

Nesse sentido, a tributação se perfaz como uma eficiente ferramenta na realização 

das funções estabilizadora e distributiva do Estado. Distributiva na medida em que realiza a 

distribuição de rendas através da tributação mais enérgica de grandes riquezas e menos 

impactante sobre pequenos contribuintes. Estabilizadora na medida em que se utiliza dos 

tributos para o controle da produção, do consumo, da poupança, do patrimônio e da renda 

conforme seja mais conveniente aos interesses estatais. 

Ademais, o Estado não detém competência para explorar atividades econômicas 

senão quando expressamente previstas na Constituição Federal. Portanto, não há que se falar 

em uma larga fonte de receitas originárias, restando ao Estado, todavia, o poder de tributar 

como uma prerrogativa por ele exercida no intuito de arrecadar receitas derivadas para a 

consecução de seus objetivos. 

Ainda quando utiliza a tributação como fonte de receitas, realizando a natureza 

fiscal do tributo, o Estado não deixa de intervir na economia. Isto porque o setor privado 

precisa de uma infraestrutura adequada para se estabelecer, o que não seria possível sem a 

atuação do Estado na construção de rodovias, ferrovias, investindo em energia, segurança, 

entre vários outros fatores determinantes na adequação do país para o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar social. 
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No intuito de estimular o desenvolvimento econômico, os incentivos fiscais 

surgem como uma importante alternativa. Incentivar determinada atividade, no que concerne 

à tributação, não implica, todavia, necessariamente, uma isenção fiscal, mas pode restringir-se 

tão somente à redução do mesmo, conforme aduz Hugo de Brito Machado (1985). 

Assim, desonerar certos bens, por exemplo, é um estímulo ao seu consumo, um 

verdadeiro incentivo fiscal, de sorte que o Estado mostra interesse em tal fato, seja pela 

importância do bem para o desenvolvimento econômico, seja por sua extrema necessidade à 

sobrevivência humana.  

Nessa senda, o Brasil viabilizou, constitucionalmente, a desoneração tributária de 

bens de capital, considerados como estratégicos para a aceleração do crescimento econômico 

e o consequente avanço no bem-estar social da nação, assunto sobre o qual nos debruçaremos 

neste trabalho.  

A diretriz básica que norteou a desoneração tributária dos bens de capital, no que 

tange ao Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre o qual nos deteremos na maior parte 

do trabalho, foi inserida na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 42, 

com a inclusão do inciso IV ao art. 153, §3°, com a seguinte redação: o IPI “terá reduzido seu 

impacto na aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma lei”. 

No primeiro capítulo deste trabalho, buscaremos tecer regras gerais concernentes 

ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), destacando sua função predominantemente 

extrafiscal e tecendo as limitações constitucionais ao poder de tributar aplicáveis ao imposto, 

ainda que de forma mitigada. Também neste capítulo traçaremos as características básicas do 

Imposto sobre Valor Agregado (IVA), cuja adoção como imposto único sobre o consumo é 

considerada um grande avanço em economias europeias e mesmo na nossa vizinha, 

Argentina.  

No segundo capítulo, por sua vez, destacaremos a classificação da norma do art. 

153, §3º, IV, inserida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003, 

quanto à sua aplicabilidade, tendo como base a doutrina constitucional de José Afonso da 

Silva, bem como a classificação por ele sugerida para os diferentes tipos de normas 

constitucionais.  

Por fim, elucidaremos de que forma o Estado poderia reduzir o impacto do IPI 

sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, seja através de técnicas 

legislativas, contábeis ou mesmo atos infralegais. Destacaremos, ainda, neste trabalho, a 

importância dos bens de capital para o desenvolvimento econômico, como importante 
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elemento de incremento da produtividade, mostrando a atuação do Governo no sentido de 

incentivar a renovação do ativo fixo das empresas instaladas no território nacional. 
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1. TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO 

 

Carvalho (2005, p. 09) define a tributação sobre o consumo como uma forma 

indireta de tributação da renda. Assim, quando se utiliza a renda para adquirir algum bem, este 

sim tributado, estar-se-ia onerando a renda utilizada para a sua aquisição. Dessa forma o 

Estado estatuiu uma importante fonte de receitas derivadas, permitindo o custeio de suas 

atividades.  

A tributação sobre o consumo é, regra geral, indireta, porque o valor exigido pelo 

Estado a título de imposto é repassado ao consumidor final desse produto, de forma que este é 

o verdadeiro contribuinte (contribuinte de fato), cuja renda foi indiretamente tributada. 

Ademais, a tributação sobre o consumo não se presta tão somente à arrecadação 

de receitas para os cofres públicos. Entre outras funções dela, podemos citar o desestímulo ao 

consumo de bens nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, a redistribuição de renda, 

através de uma rígida exação tributária sobre bens supérfluos e também a defesa comercial, 

através de uma enérgica tributação sobre bens importados. 

Embora os tributos sobre o consumo possam deter uma natureza extrafiscal, 

destinando-se à correção de externalidades, é indiscutível sua importância na participação no 

montante da receita do nosso país.  

 
Os impostos sobre o consumo representam, particularmente nos países em 
desenvolvimento, uma parcela substancial da arrecadação total. Até recentemente, a 
predominância desse tipo de tributação era considerada uma das características do 
subdesenvolvimento; esperava-se, assim, que a parcela da receita arrecadada por 
meio da tributação do consumo se reduziria ao longo do processo de crescimento 
econômico, sendo substituída pela tributação da renda. No entanto, estudos recentes 
têm consistentemente apontado para a inversão dessa tendência e contribuído para 
redesenhar o papel da tributação indireta. Ao demonstrarem que a tributação da 
renda, a longo prazo, reduz as perspectivas de crescimento da economia, esses 
trabalhos enfatizam as vantagens de se taxar o consumo em vez da renda. Isso 
porque impostos sobre o consumo podem contribuir para expandir a popança 
nacional. (SAMPAIO, 2005, p. 188) 

 

Somente para se ilustrar tal fato, destaca-se que, no Brasil, o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) representa a segunda maior fonte de arrecadação de impostos 

de competência da União; e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) representa a maior fonte de receitas dos estados federados. 
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1. 1. Imposto sobre Valor Agregado - IVA 

 

O Imposto sobre Valor Agregado representa uma moderna forma de exação 

tributária incidente sobre o consumo, o qual substituiu tributos cumulativos, de aplicação 

plurifásica, sobretudo na Europa.  

A modernização do aparelhamento estatal de arrecadação de tributos permitiu que 

os países implementassem uma reforma tributária bem-sucedida, incluindo a adoção do IVA 

como imposto sobre consumo de bens e serviços, com aplicação monofásica, eliminando o 

efeito cascata dos impostos plurifásicos até então vigentes.  

O IVA é monofásico devido ao sistema de créditos por ele implementado, 

semelhante ao sistema de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, em que o 

contribuinte credita-se do valor do imposto pago sobre as operações anteriores, calcula o 

imposto devido nas operações por ele realizadas e recolhe a diferença, se positiva. 

Existem três categorias de IVA: IVA-Consumo, IVA-Produto e IVA-Renda, os 

quais variam de acordo com o tratamento dado aos bens de capital em sua apuração: 

 
No IVA-C [IVA-Consumo], prevalece a visão de que os bens de capital não 
representam uma base apropriada para um imposto sobre o consumo, já que 
aumentam o estoque de capital e contribuem para expandir a produção. Portanto, de 
acordo com essa visão, esses bens não devem compor a base tributária do IVA. 
Assim, a base tributária do IVA-C, além de excluir a depreciação, elimina também 
os gastos com bens de capital. (SAMPAIO, 2005, p. 192)  

 

IVA-Produto: para o cálculo do imposto não se deduz o valor dos bens do ativo fixo 
nem o valor das depreciações incorridos no período. A opção por essa modalidade 
encerra certa cumulatividade vez que o produtor não consegue compensar o imposto 
relativo aos bens que não são revendidos e sim empregados na produção de outros 
bens. (CARVALHO, 2005, p.14) 

 

IVA-Renda: para cálculo do imposto, deduz-se o valor correspondente à depreciação 
dos bens do ativo fixo adquiridos no período considerado para a apuração do 
imposto. (CARVALHO, 2005, p.14)  

 

Da análise dos conceitos supracitados, podemos tirar algumas conclusões. O IVA-

Produto certamente tem a maior base de cálculo, onerando os bens de capital e, portanto, 

desestimulando a renovação do ativo fixo pelas empresas. O IVA-Renda é intermediário, vez 

que possibilita somente a dedução da depreciação para cálculo do imposto sobre o valor 

remanescente, onerando parcialmente os bens de capital. Já o IVA-Consumo é o modelo ideal 

de exação tributária sobre o consumo, pois desonera os bens de capital, estimulando a 

renovação do ativo fixo das empresas e o consequente desenvolvimento econômico. 
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A partir dessas conclusões, podemos afirmar que o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) é um IVA-Produto, portanto bastante oneroso para o contribuinte, que se 

vê por vezes impossibilitado de expandir seus negócios em virtude de uma excessiva exação 

tributária sobre a aquisição de bens de capital. 

Outra conclusão que pode se retirar a partir da análise dos tipos de IVA é que 

aquelas categorias que oneram os bens de capital acabam por mitigar uma importante 

característica do imposto sobre valor agregado, a não cumulatividade. Explica-se. Se os bens 

de capital são onerados, o produtor introduzirá no custo final do produto os gastos incorridos 

na sua produção, incluindo o próprio tributo exigido pelo Estado na aquisição dos bens de 

capital necessários à sua industrialização. Assim, o produto final será tributado por seu valor 

global de venda, que inclui também aquele tributo já pago numa operação anterior, 

relacionada aos bens de capital utilizados na cadeia produtiva. Portanto, o IVA considerado 

moderno e eficiente seria o IVA-Consumo. 

Nesse sentido, Varsano (2010, p. 154) nos ensina: 

 
O IVA moderno é um IVA tipo consumo. Em geral, os bens de capital são tributados 
como quaisquer outros bens e o adquirente tem direito a crédito do imposto pago 
quando incorpora o bem a seu ativo fixo. Esse procedimento (ao invés de tributação 
pela alíquota zero) deve-se ao fato de que, em muitos casos, é impossível saber no 
ato de aquisição do bem se ele será um bem de capital ou de consumo durável, pois 
depende do uso a ser dado ao bem e não das suas características intrínsecas.  

 

O IVA pode, ainda, ser implementado segundo dois diferentes princípios: o da 

origem e o do destino. O princípio da origem enseja a tributação dos bens produzidos 

(originados) no país. Portanto, os bens exportados também seriam tributados. O princípio do 

destino, por sua vez, tributa os bens segundo seu destino. Dessa forma, bens destinados ao 

exterior não seriam tributados. A comunidade internacional adota o princípio do destino, de 

sorte que isentam suas exportações e oneram as importações. Assim, os exportadores são 

livres de tributos no país de origem, mas os pagam no país de destino.  

 

1.2. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados é um dos Impostos sobre Valor Agregado 

existentes no Brasil, cuja competência cabe à União. É previsto no Art. 153 da Constituição 

da República: 
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Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] 
IV - produtos industrializados; [...] 
 

A Constituição Federal ainda delimita as características inerentes ao IPI, também no 

Art. 153, que deverão ser atendidas quando da instituição do imposto. Vejamos: 

 
§ 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) 

 

A partir da norma supracitada, analisaremos as características inerentes ao Imposto 

sobre Produtos Industrializados, sublinhando, ainda, sua função na ordem econômica 

brasileira. 

 

1.2.1. Função Extrafiscal 

 

No sentido contrário ao entendimento de Hugo de Brito Machado (2010, p. 347), 

que acredita que seja “incontestável a predominância, no IPI, da função fiscal, não obstante 

deva ser ele um imposto seletivo, em função da essencialidade dos produtos”, acreditamos 

que a função extrafiscal do IPI predomina sobre a fiscal. Extrafiscal se diz porque não se 

presta tão somente à arrecadação de dinheiro para os cofres públicos, mas também para 

regular determinadas situações econômicas ou sociais.  

De fato, o IPI tornou-se uma importante ferramenta do Estado na obtenção dos 

resultados econômicos ou sociais por ele almejados, tal como o desestímulo ao consumo de 

produtos nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, ou mesmo o estímulo ao crescimento 

e desenvolvimento de determinado setor produtivo, como observou-se com as reiteradas 

reduções do IPI sobre veículos automotores, cuja intenção era “esquentar” o mercado e 

promover seu desenvolvimento, bem como com a redução do imposto sobre a chamada “linha 

branca”. 

A extrafiscalidade do IPI está diretamente ligada à sua característica de imposto 

sobre o consumo, visto que a alteração dos elementos desse imposto atingem diretamente os 

consumidores, de forma imediata, induzindo os efeitos desejados pelo Estado com certa 

rapidez.  
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Não obstante nos direcionarmos por um entendimento contrário ao de Hugo de 

Brito Machado, entendemos necessário explanar os motivos do referido autor para ensinar de 

modo diverso: 

 
Mesmo a denominada função extrafiscal proibitiva, na prática, não se tem mostrado 
eficaz. Como já dissemos ninguém deixou de fumar ou beber porque o IPI seja 
elevado relativamente ao cigarro e às bebidas. Pelo contrário, é sabido que a 
indústria de cigarros figura como maior contribuinte desse imposto, sendo certo que 
o aumento do preço dos cigarros serviu, muitas vezes, para resolver problemas de 
caixa do Tesouro Nacional. (MACHADO, 2010, p. 347) 

 

Como dissemos anteriormente, entendemos que a função extrafiscal predomina 

sobre a fiscal, não eliminando, contudo, a importância que esse imposto tem para a 

arrecadação de receitas derivadas para o Estado. Assim, inobstante seja ele responsável por 

um grande aporte de verbas, não menos visível é que o IPI é a ferramenta mais efetiva, e 

constantemente utilizada pelo Estado, na regulação da economia nacional, sobretudo no que 

tange à sua estabilização e crescimento. Ademais, ainda que não se tenha atingido 

completamente seu objetivo no combate ao consumo de produtos nocivos à saúde humana, 

conforme denota o referido autor, certo é que desestimula, embora não elimine esse consumo. 

Ressaltamos, ainda, que, sobretudo diante da crise econômica mundial corrente, o 

IPI tem sido um grande aliado do Governo na superação dos seus efeitos no nosso país. 

Coadunando com nosso entendimento, Padilha (2011, p. 575): 

 
Resta, portanto, inegável a importância da desoneração tributária, os incentivos 
fiscais do governo, o estabelecimento da alíquota zero em diversos produtos 
considerados essenciais para o desenvolvimento da política econômica, e, assim, o 
IPI, utilizado como instrumento da efetivação da extrafiscalidade, inerente a alguns 
dos tributos introduzidos pela Constituição Federal no ordenamento jurídico pátrio, 
todos esses fatores podem ser unidos e, uma vez executados, trazerem consigo 
resultados expressivos para a economia, fragilizada pelos acontecimentos globais.   

 

1.2.2. Princípio da Legalidade 

  

O Princípio da Legalidade consagra o entendimento de que os tributos somente 

podem ser instituídos ou majorados mediante lei. É um princípio que alberga a legitimidade 

da exação tributária, sendo previsto na própria Constituição Federal como uma limitação ao 

poder de tributar. É, portanto, um princípio que protege as pessoas de eventuais abusos que o 

Estado pudesse cometer no exercício do poder de tributar, afastando assim uma exação 

ilegítima. 
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...] (Constituição Federal de 
1988) 

  

Todavia, o referido princípio sofre mitigação no que tange a determinados tributos, 

incluindo o IPI, sobretudo em razão de tais tributos possuírem características extrafiscais, 

portanto exigindo uma menor rigidez na alteração de seus elementos, de forma a garantir que 

atinjam os efeitos almejados pela majoração desses tributos com maior agilidade. Assim, a 

própria Constituição da República prevê exceções ao princípio da legalidade: 

 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] 
IV - produtos industrializados; [...] 
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, 
IV e V. [...] 
 

Portanto, a alteração das alíquotas do IPI pode ser efetivada sem lei, por ato do Poder 

Executivo, nos interesses do Estado, obedecendo, todavia, a limites estabelecidos em lei.  

Em posse dessa prerrogativa, o Poder Executivo tem agido constantemente na 

modificação das alíquotas dos bens constantes da tabela de incidência do IPI – TIPI, de forma 

a adequar a tributação de tais bens à política nacional de desenvolvimento, conforme 

mostraremos no capítulo três deste trabalho.  

 

1.2.3. Princípio da Anterioridade do Exercício Financeiro 

 

O art. 150, II, b, consagra o princípio da anterioridade do exercício financeiro, 

vedando a União e os demais entes federados de cobrarem tributos “no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. Dessa forma, 

concretiza-se uma das formas do princípio da não surpresa, garantindo que o contribuinte 

tenha tempo hábil para se planejar. 

Importante destacar que o exercício financeiro no Brasil corresponde ao ano civil, 

portanto compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. 

Acontece que determinados tributos não obedecem ao referido princípio, entre 

eles o Imposto sobre Produtos Industrializados, senão vejamos a redação do §1º do art. 150 da 

CF/1988: 
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§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 
153, I, II, IV  e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos 
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de 

cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (grifos nossos) 

 

Portanto, caso haja uma majoração de alíquotas de determinados produtos 

tributados pelo IPI, o novo valor poderá ser cobrado dentro do mesmo exercício financeiro, 

desde que, todavia, haja decorrido noventa dias da publicação da lei (em sentido amplo), 

conforme se verá no próximo tópico. 

 

1.2.4. Princípio da Anterioridade Nonagesimal 

 

Reforçando o princípio da Não Surpresa, a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de 

dezembro de 2003, inseriu a alínea c no art. 150, II, vedando os entes federados de cobrarem 

tributos “antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b”. 

Assim, ainda que os entes federados possam cobrar tributos instituídos ou cujas 

alíquotas foram majoradas dentro do mesmo exercício financeiro, terão, todavia, que aguardar 

o período de vacância de noventa dias da data da publicação da lei. E com o IPI não é 

diferente, devendo obedecer à referida limitação constitucional ao poder de tributar. 

Para ilustrar a aplicação do princípio da não surpresa ao IPI, a seguinte situação: 

um decreto, publicado em 20 de março de 2005, alterando as alíquotas dos automóveis de 

passei, de 30% para 35%. Nesse caso, a nova alíquota somente poderá incidir sobre novos 

carros vendidos a partir de 18 de junho de 2005, 90 dias contados da data da publicação do 

decreto, porém dentro do mesmo exercício financeiro. 

 

1.2.5. Seletividade 

 

A Seletividade é uma característica do imposto sobre produtos industrializados 

prevista constitucionalmente, conforme norma supramencionada, determinando que os 

produtos sejam tributados em função da essencialidade do produto, isto é: quanto mais 

essencial for o produto, menor deverá ser sua alíquota; enquanto produtos supérfluos devem 

ser tributados de forma mais enérgica. 

A Seletividade decorre do Princípio da Capacidade Contributiva, vez que o 
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consumo é um fator de riqueza, onde aqueles que consomem bens supérfluos demonstram 

maior capacidade contributiva que aqueles que se restringem a comprar bens essenciais à 

vida, tais como os produtos da cesta básica. 

A tributação dos produtos passou, então, a dirigir-se segundo a essencialidade dos 

produtos para a sobrevivência do homem, desonerando-se, consequentemente, bens 

considerados indispensáveis à dignidade da pessoa humana. Todavia, se fizermos uma 

interpretação mais econômica da Constituição Federal, poderíamos afirmar que a 

essencialidade não se restringe às primeiras necessidades humanas, mas também à “saúde” 

econômica do Estado, de sorte que determinados bens, embora não essenciais a todo ser 

humano, seriam indispensáveis ao crescimento econômico. Essa realidade, todavia, foi 

albergada por outro dispositivo, conforme veremos adiante. 

Ademais, no Brasil, a seletividade acabou por impor uma quantidade indesejável 

de alíquotas, o que tornou a administração do imposto bastante desafiadora, situação que 

tornou-se ainda mais gravosa diante de tantas alterações realizadas pelo Poder Executivo. 

Assim, produtos com praticamente a mesma especificidade, com diferenças insignificantes, 

acabam por receber diferentes classificações fiscais e, por consequência, alíquotas 

diferenciadas, tornando-se um árduo trabalho para os industriais classificar seus produtos e 

recolher o imposto.   

 

1.2.6. Não Cumulatividade 

 

A não cumulatividade consiste em tributar o bem somente pelo valor a ele 

agregado. Assim, a nossa Carta Magna determina que o tributo será compensado em cada 

operação com o montante devido nas operações anteriores, evitando-se, dessa maneira, uma 

tributação “em cascata”. 

Nesse sentido, Lei nº 5.152 – Código Tributário Nacional: 

 
Art. 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido 
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos 
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele 
entrados. 

 

Um modelo ideal de tributação seria aquele em que a não cumulatividade fosse 

efetiva, isto é, não houvesse tributação em cascata. Todavia, essa não é a realidade do nosso 

IPI, uma vez que os bens de capital são onerados.  
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Explica-se. Uma vez que os bens de capital são onerados, no nosso sistema 

tributário, o custo da compra desses bens (também chamados bens de produção), que inclui o 

valor do imposto pago, será agregado ao produto final, pois o industrial não assumirá tal 

prejuízo. Assim, efetiva-se uma tributação em cascata, pois sobre o bem de capital incidiu o 

imposto, bem como sobre o produto por ele gerado, que também agrega o valor do bem de 

capital que se utilizou na sua produção. 

Coadunando com nosso entendimento, Carvalho (2005, p. 89): 

 
Assim, ao visar exclusivamente à imposição sobre o consumo, a apuração do 
imposto, com o emprego da técnica da não-cumulatividade, pressupõe o efetivo 
aproveitamento, no sentido financeiro, de todos os créditos constituídos pelo valor 
do imposto decorrente da aquisição de qualquer bem ou serviço, empregado na 
produção ou circulação. Dessa forma, devem ser deduzidos o valor do imposto 
referente às matérias primas, bens de capital e outros produtos consumidos na 
produção. 

 

Cumpre-nos esclarecer que a não cumulatividade efetiva-se por meio do sistema 

de créditos do imposto, conforme Art. 225 do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2012: 

 
Art. 225.  A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto 
relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do 
que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme 
estabelecido neste Capítulo (Lei nº 5.172, de 1966, art. 49). 
§ 1o  O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto 
referente a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados. 
§ 2o  Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de 
incentivo, bem como os resultantes das situações indicadas no art. 240. 

 

1.2.7. Imunidade das Exportações 

 

Conforme informamos anteriormente, a comunidade internacional orienta-se pelo 

princípio do destino no trato de seus impostos sobre valor agregado (IVAs). Portanto, os 

produtos destinados a consumo no exterior não são onerados, o que justifica a imunidade 

concedida às exportações brasileiras no Art. 153, §3°, IV, no que tange ao Imposto sobre 

Produtos Industrializados. 

   

1.2.8. Bens de Capital 

 

Bens de capital ou bens de produção são aqueles bens utilizados na produção de 

outros, sem ser incorporado ao produto final. Uma máquina, por exemplo, é um bem de 
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capital, pois, embora não se agregue fisicamente ao produto final, é necessária à produção do 

mesmo. Segundo Gregory Mankiw (2009, p. 542), os bens de capital garantem o crescimento 

da produtividade na economia. 

 
Os bens de capital são utilizados na fabricação de outros bens, mas não se 
desgastam totalmente no processo produtivo. É o caso, por exemplo, de máquinas, 
equipamentos e instalações. São usualmente classificados no ativo fixo das 
empresas, e uma de suas características é contribuir para a melhoria da 
produtividade da mão-de-obra. (VASCONCELLOS; GARCIA, 2010, p. 10) 

 

No Sistema Tributário Brasileiro, há normal incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados sobre bens de capital, inobstante sucessivas reduções de alíquotas efetuadas 

por ato do Poder Executivo Federal. Senão, vejamos: 

 
Art. 226.  Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão 
creditar-se (Lei nº 4.502, de 1964, art. 25): 
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, 
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, 
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de 
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; [...] 
(Decreto nº 7.212) 

 

Percebe-se, a partir do enxerto acima colacionado, que o Regulamento do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – RIPI, regulamentando a cobrança do imposto, 

expressamente excluiu os bens de capital do sistema de créditos do IPI, ao afastar a 

possibilidade de o industrial creditar-se do imposto incidente sobre bens do ativo permanente. 

Nesse sentido, também a jurisprudência afasta tal possibilidade: 

 
TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO FIXO, 
AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA LEI Nº 9.779/99 
C/C DECRETO Nº 2544, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002. INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AO ART. 153, § 3º, II DA C.F. PRECEDENTES JUDICIAIS. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. [...] 
2. A sistemática do IPI não comporta, por sua essência, em direito de crédito pela 
aquisição de produtos industriais destinados ao ativo fixo. O objetivo da não-
cumulatividade é impedir que o IPI seja sucessivamente pago nas várias etapas de 
produção, encarecendo os bens com o pagamento cumulativo dos impostos. 3. 
Os bens adquiridos pela indústria destinados ao ativo fixo ao serem utilizados 
como bens de produção, não sofrem repasses residuais de seus valores em etapas 
produtivas seguintes, de modo que a estes bens, pela própria função econômica que 
eles representam, não se dirige o comando do Art. 153 § 3º, II, da C.F. 4. A empresa 
que adquire bens destinados ao uso e ao consumo também não pode utilizar os 
valores recolhidos ao IPI como crédito, uma vez que os referidos bens não integram 
o processo produtivo da empresa, bem como pelo fato de que a adquirente, no caso, 
é considerada como destinatária final do produto, obviamente não se aplicando o 
princípio da não-cumulatividade. Precedente do STF: RE 195894 /RS E DA 1ª 
TURMA DESTE TRIBUNAL: AG Nº 37967.5. Apelação improvida. Sentença 
mantida. RE 480.648. Supremo Tribunal Federal. Ministro relator: Gilmar Mendes. 
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(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2011)  
 

Essa oneração dos bens de capital é altamente criticável, vez que desestimula a 

renovação do ativo permanente das empresas aqui instaladas, embargando, por via de 

consequência, o crescimento econômico e retirando sobremaneira a competitividade do 

produto nacional no mercado externo. 

Explicando a importância dos bens de capital para a economia nacional, Vermulm 

(2003, p. 4): 

 
O conceito bem de capital é uma categoria importante para a análise econômica na 
medida em que representa a principal dimensão do investimento produtivo. A 
incorporação de bem de capital ao processo produtivo pode implicar na ampliação 
da capacidade da economia crescer, além do fato de que o bem de capital é portador 
de conhecimento, pois incorpora tecnologia. Desta forma, os bens de capital – 
máquinas e equipamentos – são considerados transmissores de progresso técnico 
para seus usuários. Conseqüentemente, o bem de capital tanto amplia a capacidade 
produtiva como viabiliza o aumento de produtividade da economia. Nesse sentido, a 
indústria de bens de capital deve ser percebida como estratégica pelos formuladores 
de política econômica. 

 

Ressalta-se que, por onerar os bens de capital, não podemos classificar o IPI como 

um IVA-Consumo, que é o tipo mais aconselhável de imposto sobre valor acrescentado. 

Assim, o IPI pode ser classificado como um IVA-Produto, pelas razões anteriormente 

expostas. 

Acrescenta-se que, conforme já explicitamos anteriormente, essa oneração dos 

bens de capital acaba por mitigar o Princípio da Não Cumulatividade, vez que o valor do bem 

gasto na produção de produtos industrializados será agregado ao valor final do produto, o qual 

será tributado sem abater tal valor, caracterizando claramente uma cumulatividade. 

Destaca-se, contudo, que a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 

2003, acrescentou ao Art. 153, §3º o inciso IV, com a seguinte literatura: “[o IPI] terá reduzido 

seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da 

lei”. Portanto, essa emenda à Constituição Federal deu um grande passo na transformação do 

IPI brasileiro em um mais adequado tipo de imposto sobre valor acrescentado, apesar de a lei 

regulamentadora ainda não ter sido editada.  

A partir da inclusão da referida norma na Constituição Federal, surgem diversas 

problemáticas para sua implementação no ordenamento jurídico brasileiro, embora os 

doutrinadores pátrios ainda não tenham dado a merecida atenção à mesma. Tais problemáticas 

serão expostas nos capítulos seguintes deste trabalho.  
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2. BENS DE CAPITAL NO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

Com o intuito de incentivar a renovação do ativo fixo das empresas, favorecendo 

o crescimento econômico do país, o legislador brasileiro inseriu no Sistema Tributário 

Nacional, com a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, o inciso IV ao 

Art. 153, §3º, determinando que o IPI “terá reduzido seu impacto na aquisição de bens de 

capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei”. 

Essa norma realça o caráter preponderantemente extrafiscal do imposto sobre 

produtos industrializados, sobretudo porque desonera bens de um setor estratégico para o 

desenvolvimento econômico. Ademais, tal desoneração aperfeiçoa a não cumulatividade do 

imposto, pelas razões já exaustivamente expostas. 

Todavia, a Constituição Federal delega à lei o papel de regulamentar essa norma, 

o que a caracteriza como uma norma constitucional de eficácia limitada. Assim, resta-nos 

algumas dúvidas, que buscaremos solucionar neste trabalho, tais como: pode o Poder 

Executivo aprovar decretos com conteúdo contrário ao disposto na Constituição Federal, vez 

que a referida norma tem sua eficácia dependente de regulamentação posterior? A lei 

regulamentadora somente poderá abranger a desoneração tributária na aquisição de bens de 

capital pelo contribuinte do imposto ou poderá também albergar uma desoneração na 

aquisição desses bens por não contribuintes? O Poder Executivo vem agindo de acordo com 

essa norma? 

Para solucionar esses questionamentos, faz-se necessário explicar os efeitos das 

normas constitucionais no nosso ordenamento jurídico, delimitando a eficácia destas, bem 

como interpretar a referida norma, levando em consideração sua finalidade na ordem 

econômica brasileira. 

 

2.1. Eficácia das Normas Constitucionais 

 

Objetivamente, a eficácia traduz a possibilidade de a norma atingir os objetivos 

estatuídos pelo legislador na sua elaboração.  

José Afonso da Silva (2002, p. 81) nos informa que “não há norma constitucional 

alguma destituída de eficácia”, a despeito de algumas normas constitucionais delegarem à lei 

a regulamentação da matéria por elas trazida. 
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[...] não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam 
efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à 
entrada em vigor da constituição a que aderem e a nova ordenação instaurada. O que 
se pode admitir é que a eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na 
plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir 
uma normação jurídica ordinária ou complementar executória, prevista ou requerida. 

 

Nessa senda, o referido autor classificou as normas constitucionais de acordo com 

a sua eficácia e aplicabilidade, consagrando três grupos: as normas constitucionais de eficácia 

plena, as normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia 

limitada.  

Explicando o conceito de cada tipo de norma constitucional, quanto à sua eficácia 

e aplicabilidade, José Afonso da Silva (2002, p. 82):  

 
Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em vigor da 
constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de 
produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este 
criou, desde logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo direta e 
imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O segundo grupo também 
se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) 
todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter sua 
eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as 
normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples entrada em 
vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 
motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, 
deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado. 

 

Não cabe a nós, aqui, aprofundarmos no estudo dos três grupos de normas, 

conforme a classificação de José Afonso da Silva, tão somente nos interessando o terceiro 

grupo, pelo fato de que a norma contida no art. 153, §3°, IV, da Constituição da República, 

sobre a qual versa o presente trabalho, caracterizar-se como uma norma constitucional de 

eficácia limitada, conforme detalharemos a seguir.  

 

2.2. Normas Constitucionais de Eficácia Limitada. 

 

As normas constitucionais de eficácia limitada são aqueles que dependem de uma 

normatividade ulterior para que alcancem sua eficácia plena, sendo certo que não deixam de 

ter eficácia, ainda que reduzida, todavia sem atingir a finalidade almejada pelo constituinte, 

cuja responsabilidade pela regulamentação da norma por ele introduzida foi expressamente 

delegada ao legislador ordinário, no caso em apreço. 

Coadunando com nosso entendimento, Maria Helena Diniz (1992, p. 102-103): 
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Há preceitos constitucionais que têm aplicação mediata, por dependerem de norma 
posterior, ou seja, de lei complementar ou ordinária, que lhes desenvolva a eficácia, 
permitindo o exercício do direito ou do benefício consagrado. Sua possibilidade de 
produzir efeitos é mediata, pois enquanto não for promulgada aquela lei 
complementar ou ordinária, não produzirão efeitos positivos, mas terão eficácia 
paralisante de efeitos de normas precedentes incompatíveis e impeditiva de qualquer 
conduta contrária ao que estabelecerem. Não receberam, portanto, do constituinte 
normatividade suficiente para sua aplicação imediata, porque ele deixou ao 
Legislativo a tarefa de regulamentar a matéria, logo, por esta razão, não poderão 
produzir todos os seus efeitos de imediato, porém têm aplicabilidade mediata, já que 
incidirão totalmente sobre os interesses tutelados, após o regramento 
infraconstitucional. 

 

Salientamos, ainda, que as normas constitucionais de eficácia limitada são 

divididas por José Afonso as Silva em duas categorias, a saber: normas de eficácia limitada 

declaratórias de princípios institutivos ou organizativos e normas de eficácia limitada 

declaratórias de princípio programático. 

As normas constitucionais de eficácia limitada declaratórias de princípio 

institutivo requerem em seu texto uma lei, ordinária ou complementar, que regulamente a 

matéria genericamente por ela trazida, de forma que essa norma infraconstitucional lhe torne 

efetiva e plenamente aplicável. Conduzem o legislador ordinário a regulamentar o 

funcionamento de órgãos e instituições constitucionais, integrantes do Estado, por isso 

também são chamadas de organizativas, cuja efetividade será alcançada com a estruturação 

dessas entidades pelo legislador ordinário. 

As normas constitucionais declaratórias de princípio programático, por sua vez, 

disciplinam interesses sociais e econômicos, como sendo um verdadeiro programa, um escopo 

a ser alcançado pelo Estado na consecução de seus objetivos, cuja competência para 

regulamentação foi transferida ao legislador ordinário. José Afonso da Silva (2002, p. 150-

151) elenca suas características básicas: 

  
[...] características básicas das normas de princípio programático: 
I – São normas que têm por objeto a disciplina dos interesses econômico-sociais, 
tais como: realização da justiça social e existência digna; valorização do trabalho; 

desenvolvimento econômico; repressão ao abuso do poder econômico; assistência 

social, intervenção do Estado na ordem econômica, amparo à família; combate à 
ignorância; estímulo à cultura, à ciência e à tecnologia. 
II – São normas que não tiveram força suficiente para se desenvolver integralmente, 
sendo acolhidas, em princípio, como programa a ser realizado pelo Estado, por meio 
de leis ordinárias ou de outras providências. 
III – São normas de eficácia reduzida, não sendo operantes relativamente aos 
interesses que lhes constituem objeto específico e essencial, mas produzem 
importantes efeitos jurídicos [...] (grifos nossos) 
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Diferenciando as duas categorias expostas, José Afonso da Silva prossegue: 

 
[...] os dois tipos se distinguem por seus fins e conteúdos. As programáticas 
envolvem um conteúdo social e objetivam a interferência do Estado na ordem 
econômico-social, mediante prestações positivas, a fim de propiciar a realização do 
bem comum, através da democracia social. As de princípio institutivo têm conteúdo 
organizativo e regulativo de órgãos e entidades, respectivas atribuições e relações. 
Têm, pois, natureza organizativa; sua função primordial é a de esquematizar a 
organização, criação ou instituição dessas entidades ou órgãos. (grifos nossos) 

 

Diante dos enxertos supramencionados, não nos resta dúvida quanto à 

classificação da norma contida no art. 153, §3º, IV. Esta é, certamente, uma norma 

constitucional de eficácia limitada declaratória de princípio programático, sobretudo por seu 

caráter de estímulo ao crescimento econômico, representando uma verdadeira interferência do 

Estado na ordem econômica. 

 

2.2.1. Aplicabilidade das Normas Constitucionais de Eficácia Limitada Declaratórias de 

Princípio Programático 

 

O legislador constituinte desenha, a partir das normas programáticas, um objetivo 

demandado pela sociedade, seja econômico ou estritamente social, cujo cumprimento torna-se 

dever do Estado a partir da sua inserção no texto constitucional. São, portanto, dotadas de 

imperatividade, embora sejam programáticas e tenham sua aplicabilidade plena diferida. 

Assim, elucidam uma situação que se deseja alcançar, determinando que o legislador 

ordinário concretize seus efeitos a partir de uma regulamentação da matéria de acordo com os 

preceitos básicos traçados na constituição.  

Não se pode negar que essas normas vinculam o Poder Público, pois este tem a 

obrigação de cumprir o que foi posto na constituição, caso contrário estar-se-ia impondo 

normas desprovidas de juridicidade, natimortas, cuja eficácia dependeria da 

discricionariedade do Poder Público. 

Assim, o Estado deve cumprir seu dever, buscando o estabelecimento do bem-

estar social e do desenvolvimento econômico, cujas premissas norteadoras encontram-se 

dispostas no texto constitucional, ainda que em forma de normas programáticas, as quais, 

embora não tenham sua aplicabilidade imediata e plena exigíveis pelos governados, 

direcionam o Poder Público para uma atuação conforme a constituição. O abandono das 

premissas nela estabelecidas constitui-se, indubitavelmente, em inconstitucionalidade por 
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omissão. Nesse sentido, José Afonso da Silva (2008, p. 47-48):  

 
[inconstitucionalidade por omissão] verifica-se no caso em que não sejam praticados 
atos legislativos ou administrativos requeridos para tornar plenamente aplicáveis 
normas constitucionais. Muitas destas, de fato, requerem uma lei ou uma 
providência administrativa ulterior para que os direitos ou situações nela previstos se 
efetivem na prática. A Constituição, por exemplo, prevê o direito de participação dos 
trabalhadores nos lucros e na gestão das empresas, conforme definido em lei, mas, se 
esse direito não se realizar, por omissão do legislador em produzir a lei aí referida e 
necessária à plena aplicação da norma, tal omissão se caracterizará como 
inconstitucional. Ocorre, então, o pressuposto para a propositura de uma ação de 
inconstitucionalidade por omissão, visando obter do legislador a elaboração da lei 
em causa. 

 

Maria Helena Diniz (1992, p. 104-105) aduz os desdobramentos que aferem a 

eficácia das normas programáticas: 

 
Têm eficácia jurídica porque: 
a) impedem que o legislador comum edite normas em sentido oposto ao direito 
assegurado pelo constituinte, antes mesmo da possível legislação integrativa que 
lhes dá plena aplicabilidade, condicionando assim a futura legislação com a 
consequência de ser inconstitucional; 
b)  impõem um dever político ao órgão com competência normativa; 
c) informam a concepção estatal ao indicar suas finalidades sociais e os valores 
objetivados pela sociedade; 
d)  condicionam a atividade discricionária da administração e do judiciário; 
e) servem de diretrizes teleológicas para a interpretação e aplicação jurídica 
(subsunção, integração e correção); 
f) estabelecem direitos subjetivos por impedirem comportamentos antagônicos a 
elas. 

 

Diante do entendimento dos dois autores, assim, impõe-se que toda e qualquer 

norma constitucional é dotada de aplicabilidade, ainda que sua plena eficácia seja diferida nas 

normas programáticas, por uma opção do constituinte, que limitou-se a traçar o objetivo da 

norma, indicando expressamente que cabe ao legislador ordinário torna-la efetiva a fim de 

cumprir seu escopo na ordem socioeconômica. Inobstante o diferimento de sua eficácia plena, 

as normas programáticas impõem-se no ordenamento jurídico pátrio no sentido de obrigar os 

poderes do Estado a atuar em conformidade com seu teor, inclusive detendo um caráter 

impositivo no sentido de obrigar o Legislativo a aprovar uma lei regulamentando sua matéria, 

de forma a garantir que seu conteúdo não se esvazie na subjetividade e na discricionariedade 

do Pode Público. 

  

2.2.2. Eficácia Negativa 
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Dos trechos textuais já colacionados neste trabalho, podemos concluir que a 

norma detém uma eficácia mínima que impede que normas infraconstitucionais anteriores ou 

posteriores lhe contrariem o sentido, bem como impede a atuação dos demais poderes em 

sentido contrário.  

Tal efeito da norma pode ser chamado de eficácia negativa, pois, ainda que não 

discipline os direitos positivos atrelados à matéria em questão, suscitando sua aplicação 

prática, reduzem sobremaneira a discricionariedade do legislador na condução da mesma 

matéria, impedindo que leis posteriores destoem de seu enunciado, bem como mitigando a 

eficácia de leis anteriores que lhes sejam opostas.    

Não nos cabe, aqui, todavia, dissecarmos as teorias constitucionais da norma. 

Assim, passaremos a analisar a norma programática do art. 153, §3º, IV, delimitando sua 

aplicabilidade em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.2.3. A norma programática do art. 153, §3º, IV, da CF 

 

Conforme deduzimos nos tópicos anteriores, a norma do inciso IV, inserido pela 

Emenda Constitucional nº 42, em 2003, no §3º do art. 153 da Constituição Federal, consagra 

um programa de atuação do Estado com a finalidade de reduzir o impacto do IPI sobre a 

aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, delegando à lei ordinária o dever de 

regulamentar a matéria. 

Observa-se, todavia, que a lei regulamentadora jamais foi editada, mas o Pode 

Executivo, nas atribuições que lhe foram conferidas pela nossa Carta Magna, editou dezenas 

de decretos com o intuito de estimular o crescimento do setor de bens de capital no país. 

Portanto, o Executivo vestiu a indumentária de Legislativo e passou a regulamentar o disposto 

na norma em comento conforme suas conveniências. 

Entretanto, não houve grandes avanços na normatização da matéria, sendo 

verdade que as principais normas que garantem a incidência do IPI sobre bens de capital, bem 

como aquelas que impedem os contribuintes de creditarem-se do imposto, prosseguem 

surtindo efeitos no plano jurídico pátrio, mitigando os efeitos almejados pelo constituinte. 

A problemática encontra-se, todavia, na expressão “terá reduzido”, que subjetivou 

demasiadamente o conteúdo da norma em comento. Para que possamos visualizar, lembramos 

o texto da norma: “[o IPI] terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo 

contribuinte do imposto, na forma da lei”. A literatura da norma inviabilizou, portanto, 
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qualquer atuação dos contribuintes no sentido de contestar a constitucionalidade das leis e 

decretos que conduzem à incidência do IPI sobre bens de capital, bem como à impossibilidade 

de creditar-se do imposto, visto que a norma aduz tão somente que a lei reduzirá o impacto do 

IPI sobre a aquisição desses bens, sem, contudo, eliminar essa incidência. 

Inobstante essa análise crítica, agiu bem o constituinte em “amarrar” essa norma, 

visto que resguardou o poder de atuação do Estado na interferência sobre a economia, cujos 

efeitos poderiam trazer também malefícios à sociedade, caso a norma determinasse a 

eliminação do impacto do IPI sobre a aquisição de bens de capital, sem efetuar ressalvas. As 

razões para isso serão expostas nos tópicos seguintes. 

 

2.2.4. A eficácia negativa da norma em face da extrafiscalidade do IPI 

 

Como sabemos, o IPI é um imposto preponderantemente extrafiscal, cuja 

finalidade transcende a arrecadação de receitas para alcançar o poder de corrigir as 

externalidades eventualmente causadas no mercado. 

A determinação constitucional para redução do impacto do IPI sobre bens de 

capital representa bem o interesse do Estado em regular a economia nacional, pois desonera 

um setor estratégico para o crescimento econômico. 

Todavia, salientamos que a desoneração dos bens de capital depende de 

regulamentação por lei ordinária, conforme determinado na Carta da República, tendo agido 

corretamente o constituinte ao determinar que essa norma seja regulamentada em lei própria, 

pois tal benefício traria graves prejuízos à ordem socioeconômica se fosse indistintamente 

aplicado. 

Explica-se. Ainda que essenciais ao crescimento econômico, por favorecerem a 

renovação do ativo permanente das empresas aqui instaladas, determinados bens de capital 

merecem uma atenção especial do legislador pátrio, por terem o poder de causar dependência 

econômica e prejuízos ao meio ambiente e à livre concorrência. Essa atenção especial, 

portanto, demanda uma maior reflexão e uma legislação mais específica, o que talvez fosse 

inviável no texto constitucional, o que possivelmente motivou o constituinte a delegar ao 

legislador ordinário essa tarefa.  

Assim, afirmar que a norma sob comento deveria ser, de logo, aplicada, em 

virtude de sua eficácia mínima, tornando inconstitucionais atos do Poder Executivo ou 

Legislativo que aumentassem a incidência do imposto sobre bens de capital, 
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independentemente de sua origem e sua composição, seria um descuido hermenêutico, pois 

não foi essa a intenção do constituinte. Deve-se analisar a referida norma a partir de uma 

interpretação teleológica e sistemática, em consonância com os princípios constitucionais, 

destacando-se sobretudo aqueles constantes do art. 170 da Constituição Federal:  

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - 
propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - 
defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003); VII - redução das desigualdades regionais e sociais; [...]. 

 

2.2.4.1.  Bens de capital importados 

  

O Brasil não possui um setor de bens de capital autossuficiente, sendo certo que 

grande parte dos bens destinados ao ativo fixo das empresas nacionais são importados do 

exterior. Acontece que, todavia, a indústria nacional de bens de capital tem se fortalecido, 

embora ainda tenha que lutar contra a ampla concorrência externa. 

Logo, reduzir indistintamente a incidência do IPI sobre bens de capital, ou 

permitir que o contribuinte do imposto credite-se do valor integral do imposto pago na 

operação de compra desses bens poderia causar um desequilíbrio ainda maior entre a indústria 

nacional e a estrangeira, prejudicando a concorrência em desfavor da indústria nacional. E não 

era essa a intenção do constituinte ao editar a Emenda Constitucional nº 42, senão vejamos: 

 
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, 
com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 
competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

  

A inclusão dessa norma, num mesmo contexto fático e histórico da inclusão do 

inciso IV do §3º do art. 153 da CF/88, demonstra que o Estado tem preocupação com a 

concorrência, e intenciona proteger a indústria nacional, inclusive a de bens de capital.  

Coadunando com esse posicionamento protecionista do Estado, Vermulm (2003, 

p. 5, online): 

 
Por ser uma indústria estratégica, a estruturação da produção de bens de capital deve 
se dar de tal forma a não comprometer o desenvolvimento econômico. Ou seja, 
parcelas da indústria de bens de capital devem ser internalizadas para que o país não 
se torne absolutamente dependente das importações, o que seria um problema em 
momentos de restrição externa ao crescimento, tão comuns em países como o Brasil. 
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Escassez de divisas e flutuações da taxa de câmbio podem encarecer sobremaneira o 
investimento produtivo, restringindo, assim, o crescimento econômico. 

 

Portanto, quando da elaboração da lei regulamentadora, o legislador ordinário 

deverá estabelecer critérios rígidos para desoneração tributária de bens de capital importados, 

aplicando, por exemplo, técnicas de exame de similaridade, tal como já é praticado na 

suspensão dos tributos aduaneiros na importação de bens em que a operação foi solicitada 

com benefícios fiscais.  

 

2.2.4.2.  Bens nocivos ao meio ambiente 

 

A Emenda Constitucional nº 42 não inovou tão somente na inclusão do inciso IV 

ao art. 153, §3º. Também modificou a redação do inciso VI do art. 170 da Constituição 

Federal, que passou a ser escrito da seguinte maneira: “VI – defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 

Essa inovação também destaca a extrafiscalidade dos tributos, bem como a 

preocupação do constituinte com o desenvolvimento econômico sustentável. Assim, os bens 

de capital também devem ter seu setor incentivado a produzir bens mais sustentáveis, menos 

prejudiciais ao meio ambiente, como aqueles que demandam menor consumo energético ou 

emitem menos gases tóxicos.  

Portanto, ainda que devida a redução do impacto do IPI sobre a aquisição de bens 

de capital, não se deve deixar de lado a diferenciação nessa redução quanto à qualidade dos 

bens tributados no que tange à eficiência energética e a poluição do meio ambiente, bem 

como levando em consideração a matéria-prima de fabricação desses bens ou outros fatores 

que conferem ao bem um padrão de ambientalmente sustentável. 

Assim, uma interpretação sistemática da CF/1988 nos conduzem a uma 

interpretação restritiva da norma inserida no art. 153, §3º, deixando com o legislador ordinário 

a responsabilidade de sopesar esses princípios e regulamentar a matéria sem afastar o caráter 

protetivo da nossa Constituição. 

Nesse sentido, alguns decretos já foram instituídos em obediência ao preceito do 

inciso VI, do art. 170 da CF.  

 
Art. 1º  O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 
Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO tem como objetivo apoiar o 



 33 

 

desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio 
ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças, nos 
termos deste Decreto. (Decreto nº 7819, de 3 de outubro de 2012) (grifos nossos) 

 

Portanto, deixamos a ressalva de que, ainda que seja importante desonerar a linha 

de bens de capital, é necessários manter restrições quando tais bens possam trazer prejuízos à 

ordem socioeconômica ou ao meio ambiente, conforme explorado nos tópicos anteriores. 
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3. MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO IMPACTO DO IPI NA AQUISI ÇÃO DE BENS 

DE CAPITAL 

 

A partir da diretriz básica traçada pela Constituição Federal, com o objetivo de 

desonerar os bens de capital, e visando ao crescimento do setor no país, citaremos e 

explicaremos algumas das medidas que poderiam ser tomadas no intuito de obedecer ao texto 

constitucional, bem como mostrar em que ponto a redação da norma foi impropriamente 

formulada, contrastando com as medidas até então tomadas pelo Governo nesse sentido. 

Também é importante traçar um paralelo entre as medidas estudadas neste 

trabalho e outros incentivos fiscais e também não fiscais que objetivam favorecer a indústria 

de bens de capital e a aquisição desses bens por integrantes dos diversos setores produtivos no 

país, numa clara dedicação do Estado ao cumprimento do disposto na Constituição, embora o 

Legislativo tenha quedado inerte quanto à regulamentação da matéria, cuja competência lhe 

foi expressamente aferida na norma inserida no art. 153 da nossa carta Magna. 

 

3.1. Beneficiários da medida 

 

O texto da Constituição expressamente prevê que serão beneficiários da desoneração 

do imposto sobre produtos industrializados sobre bens de capital os adquirentes desses bens 

que sejam contribuintes do imposto. 

 
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV [IPI]: [...] 
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) (grifo nosso) 

 

Uma primeira conclusão a que chegamos é que nem todos os adquirentes desses 

bens serão beneficiados, segundo a norma constitucional, mas tão somente aqueles que sejam 

contribuintes do IPI, tais como os industriais, sendo, portanto, um benefício subjetivo, voltado 

aos contribuintes de direito do IPI. 

Para visualizarmos melhor o alcance da norma em comento, é necessário, antes, 

elucidarmos quem são os contribuintes do IPI, de acordo com o Código Tributário Nacional e 

o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, apontando o porquê de 

considerarmos a restrição feita pela CF/88 inapropriada, visto que a redação da norma aponta 

somente os contribuintes do IPI como beneficiários da medida. 
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O Código Tributário Nacional prescreve quem são os contribuintes do imposto: 

 
Art. 51. Contribuinte do imposto é: 
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar; 
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes 
definidos no inciso anterior; 
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo 
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. 

  

O Decreto nº 7.212 – RIPI, regulamentando a cobrança do IPI, dispõe sobre os 

contribuintes do imposto no seu art. 24: 

 
Art. 24.  São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte: 
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro 
de produto de procedência estrangeira; 
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que 
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores 
decorrentes de atos que praticar; 
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos 
produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes 
de atos que praticar; e 
IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que 
não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros, 
jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso I do art. 18. 
Parágrafo único.  Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de 
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de 
ato que praticar.  

 

A partir da análise dessas normas, verificamos que nem sempre os adquirentes de 

bens de capital são contribuintes de direito do imposto sobre produtos industrializados. Uma 

editora, que produz revistas, por exemplo, não é contribuinte do imposto, pois seus produtos 

são imunes. Assim, de acordo com o texto da Constituição Federal, ela não seria uma 

beneficiária da desoneração, pois esta se daria somente na aquisição de bens de capital pelo 

contribuinte do imposto. 

Todavia, o que o legislador buscava com a inserção dessa norma na Constituição 

não era tão somente baratear a renovação do ativo fixo das empresas industriais contribuintes 

do IPI, mas sim de todos os ramos da economia, de forma a garantir o crescimento de todos os 

setores produtivos. Portanto, a redação da norma contida no art. 153, §3º, IV da CF/1988 é 

inapropriada. 

Ademais, o que se busca com essa desoneração é também o crescimento e a 

estabilização do próprio setor de bens de capital, de forma a gerar o crescimento desse ramo 

tão importante e estratégico para o desenvolvimento econômico do país, eliminando 
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sobremaneira a dependência nacional de produtos externos, o que seria mais viável se a 

desoneração fosse objetiva, destinando-se a determinados bens, classificados como de capital, 

e não subjetiva, apontando quem seriam os beneficiários da medida. 

Além disso, ressaltamos, a partir da análise dos contribuintes de direito do 

imposto sobre produtos industrializados, referidos nas normas supra colacionadas, que 

determinadas pessoas físicas podem, por exemplo, adquirir bens de capital importados para 

utilização doméstica, visto que a designação de um bem como de capital ou não depende da 

destinação dada ao produto, o que não contribuiria em nada para o desenvolvimento 

econômico, vez que não seria dada destinação econômica para o bem, muito menos haveria 

uma contribuição para crescimento do setor de bens de capital nacional.  

Entretanto, como a regulamentação da matéria depende de lei ordinária, fica a 

critério do legislador ordinário excluir determinados contribuintes da lista de beneficiários da 

medida, de acordo com as conveniências do Estado, evitando-se efeitos indesejáveis, como a 

diminuição do poder concorrencial dos produtos brasileiros, o que será melhor explicado por 

nós mais a frente. 

Inobstante a expressa indicação dos possíveis beneficiários da desoneração do IPI 

sobre bens de capital, o Governo vem tomando medidas mais objetivas, atribuindo alíquotas 

menores, ou mesmo zero, para determinados bens, sendo indiferente quanto à caracterização 

do adquirente, o que, a nosso ver, prestigia mais o real intuito do legislador constituinte, ainda 

que não seja o modelo ideal de tributação dos bens de capital. 

No entanto, a ideia de tornar a alíquota de muitos bens de capital zero não foi 

expressamente prevista na norma estudada, pois, caso contrário, o constituinte não teria tido a 

infelicidade de prever que a desoneração destina-se a operações de aquisição de bens de 

capital pelos contribuintes do imposto, numa clara restrição ao benefício fiscal, que não 

abrangeria qualquer adquirente. 

Todavia, como a CF/88 também prevê que é cabível ao Poder Executivo alterar as 

alíquotas do IPI por decreto, não há qualquer irregularidade nas medidas até então tomadas. 

Entretanto, não podemos dizer que tais atos do Executivo são albergados pelo inciso IV do 

art. 153, §3º, mas sim pela norma do §1º do art. 153, o que torna indubitável a conclusão de 

que há uma clara inconstitucionalidade por omissão do legislador ordinário, que, passados dez 

anos da inserção da obrigação de regulamentar a matéria, nada fez. 

 

3.2. Sistema de Crédito 
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O Sistema de Créditos do IPI é previsto no Regulamento do Imposto sobre 

Produtos Industrializados – RIPI (Decreto nº 7.212), cuja função é efetivar a não 

cumulatividade do imposto, determinada constitucionalmente. 

É uma técnica que afasta um possível efeito cascata do imposto, desonerando a 

cadeia produtiva, garantindo que o imposto incida nas operações somente sobre o valor 

agregado pelo contribuinte do imposto. 

Nesse sentido, dispõe a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 

Tributário Nacional: 

 
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante 
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto 
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos 
produtos nele entrados. 
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do 
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. 

 

E regulamentado a não cumulatividade do IPI, o Decreto nº 7.212, de 15 de junho 

de 2010: 

 
Art. 225.  A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto 
relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do 
que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme 
estabelecido neste Capítulo (Lei nº 5.172, de 1966, art. 49). 
§ 1o  O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto 
referente a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados. 
§ 2o  Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de 
incentivo, bem como os resultantes das situações indicadas no art. 240. 
 
Art. 226.  Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão 
creditar-se (Lei nº 4.502, de 1964, art. 25): 
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, 
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, 
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de 
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; 
II - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem, quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem 
transitar pelo estabelecimento adquirente; 
III - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por encomenda, 
quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal; 
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por 
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê 
direito ao crédito; 
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro; 
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência 
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo 
exclusivamente varejista, do próprio importador; 
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VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes 
equiparados a industrial; 
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos 
equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos 
demais casos não compreendidos nos incisos V a VII; 
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou 
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e 
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências 
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento. (grifos nossos) 

 

Conforme se verifica a partir das normas supracitadas, não há previsão do direito 

de creditar-se do imposto pago nas operações com bens destinados ao ativo fixo das empresas, 

entre os quais se encontram os bens de capital.  

Tal fato se dá porque os bens de capital não se integram fisicamente ao produto 

final, portanto não estariam incluídos no conceito de insumos, logo não onerariam a cadeia 

produtiva. E nesse sentido anda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme já se 

expôs com ementa colada no capítulo um deste trabalho.  

Hugo de Brito Machado (2006, p. 345-346) faz, ainda, uma importante 

diferenciação entre as metodologias de aplicação da não cumulatividade do imposto, 

explicando o sistema de créditos: 

 
Para o fim de definir a não cumulatividade tem-se a metodologia do crédito 
financeiro e a do crédito físico. Pela primeira, todo e qualquer bem adquirido pela 
empresa que tenha sido tributado pelo imposto enseja o crédito correspondente. Não 
importa qual seja a sua utilização. Pela segunda, só enseja crédito do imposto a 
entrada de bens destinados a integrar fisicamente o produto industrializado. 
Adotada em nossa legislação a metodologia do crédito físico, durante muito tempo a 
questão de saber se este ou aquele insumo ensejava direito ao crédito do IPI 
correspondente constituiu ponto de frequentes atritos entre o fisco e os contribuintes 
desse imposto.  
Objetivando superar dificuldades de interpretação, o Regulamento do IPI 
estabeleceu que entre matérias-primas e produtos intermediários cuja entrada enseja 
o crédito do imposto estão “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, 
forem consumidos no processo de industrialização, salvo de compreendidos entre os 
bens do ativo permanente” (art. 82, inc. I). Ficou, assim, afastado o rigor do crédito 
físico. O direito ao crédito já não depende da integração física do insumo ao 
produto. Basta que a matéria-prima, ou produto intermediário, tenha sido consumido 
no processo de industrialização, e não se exige que o tenha sido imediata e 
integralmente, como ocorria em face de legislação anterior. A ressalva, agora, diz 
respeito à classificação do bem adquirido no ativo permanente da empresa. A 
questão de saber se o bem deve ser classificado, ou não, no ativo permanente há de 
ser resolvida em face da legislação pertinente ao imposto de renda. Nesta, há 
dispositivo estabelecendo que deve ser classificado no ativo permanente o bem cuja 
vida útil seja superior a um ano. Assim, mesmo as peças ou acessórios de máquinas 
e aparelhos utilizados no processo industrial cuja vida útil seja inferior a um ano 
podem ser escriturados como custo, e o IPI correspondente pode ser utilizado como 
crédito. 

 

Todavia, entendemos que a nossa Constituição, quando incluiu o princípio da não 
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cumulatividade, consagrou o crédito físico, que foi restringido pela legislação infralegal.  

Sacha Calmon Navarro Coêlho (2006, p. 510), coadunando com nosso 

entendimento, afirma que o “IPI adota o princípio do crédito físico amplo, quase financeiro na 

legislação. Contudo, para nós, o princípio constitucional prescreve o crédito financeiro 

amplo”.  

É verdade que os bens de capital não se integram fisicamente ao produto final, 

mas servem de meio para a industrialização dele. Logo, como meio utilizado para a 

industrialização de produtos, o valor pago pelos bens de capital serão levados em 

consideração quando do cálculo do custo do produto final, de forma que seu valor será 

agregado no valor final do produto. Portanto, é nítido que os bens de capital, embora não 

integrem fisicamente o produto, oneram-no. Assim, a incidência do IPI sobre o valor do bem 

encerrará certa cumulatividade no que se refere ao valor do bem de capital agregado ao 

produto final. 

Para exemplificar, podemos citar o exemplo de uma máquina que fabrica sapatos, 

cuja vida útil seja de cinco anos. Assim, supondo que ela fabrique dez mil sapatos, durante sua 

vida útil, o valor da máquina será rateado e agregado a cada produto por ela produzido. 

Inobstante nosso posicionamento contrário ao entendimento de que os bens de 

capital não oneram a cadeia produtiva, em homenagem ao art. 153, §3°, IV, que 

expressamente prevê que lei ordinária regulamentará a matéria, e também ao art. 150, §6º, 

ambos da Constituição Federal, não há mais que se falar em um direito de crédito na aquisição 

de bens destinados ao ativo permanente das empresas enquanto não for editada a referida lei. 

Senão, vejamos: 

 
Art. 150. [...] 
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

 

Ademais, caso fosse dado aos contribuintes o direito de creditar-se do valor do 

imposto pago nas operações com bens de capital, teríamos a grande dificuldade logística de 

fiscalização desse tipo de crédito, visto que a destinação de um bem é que o caracterizará 

como de capital ou não, o que poderia dar muita margem à sonegação fiscal, por meio de 

lançamento de créditos inexistentes. 

Não afastamos, todavia, a utilização do sistema de créditos através da metodologia 
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do crédito financeiro restrito como uma excelente técnica para perfectibilizar a desoneração 

de bens de capital, desde que, porém, amplie a possibilidade de créditos para abranger os bens 

de capital, tal como máquinas e equipamentos, ainda que com vida útil superior a um ano. 

Para alcançar essa otimização seria necessária, contudo, uma modernização do aparato de 

fiscalização da Fazenda Nacional, que julgamos já bastante atrasado em relação aos demais 

países em desenvolvimento, como, por exemplo a Argentina, que já utiliza o IVA-C como 

imposto sobre o consumo. 

 

3.3. Alíquota ZERO 

 

O §1º do art. 150 da nossa Constituição da República dispõe que “é facultado ao 

Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 

dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV [IPI] e V”. 

Em posse dessa prerrogativa, o Poder Executivo comumente altera as alíquotas do 

IPI sobre os produtos, seja quando deseja estimular o consumo ou desestimula-lo. E tal prática 

é bastante efetiva, visto que, por ser um tributo indireto, a alteração das alíquotas do IPI 

atingem diretamente o mercado consumidor, afetando-o imediatamente, gerando, assim, os 

efeitos desejados pelo estado com certa agilidade. 

Quando o consumo de uma mercadoria é essencial para o crescimento da 

economia, ou mesmo essencial à sobrevivência humana, não raras vezes o Governo reduz 

suas alíquotas de IPI a zero, sem, contudo, isentá-lo. Hugo de Brito Machado (2006, p. 156-

157) critica a atuação do Estado nesse sentido: 

 
Alíquota zero é uma forma encontrada pelas autoridades da Administração Tributária 
para fugir ao princípio da legalidade, segundo o qual a isenção somente por lei pode 
ser concedida. Na verdade, sendo a alíquota uma expressão matemática que indica o 
número de vezes que a parte está contida no todo, a expressão “alíquota zero” 
encerra uma contradição em seus próprios termos, porque zero, certamente, não 
indica o número de vezes que a parte está contida no todo. Zero não é expressão de 
parte. Não indica relação alguma.  

 

Todavia, é certo que o IPI é um imposto extrafiscal, portanto precisa de maior 

maleabilidade na alteração de suas alíquotas, visto que o Estado necessita dispor de meios 

efetivos para intervir no mercado, favorecendo o desenvolvimento econômico. 

Ademais, a alíquota zero estimula o consumo dos bens por empresas de todos os 

setores produtivos, ao contrário do sistema de crédito, que favorece somente os contribuintes 
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do imposto. Assim, a própria indústria de bens de capital é favorecida com a redução das 

alíquotas dos bens de capital, visto que seus produtos serão consumidos em grande escala por 

empresas dos diversos setores da economia.  

Logo, as evoluções na temática da desoneração tributária dos bens de capital 

ficaram mais afetas à redução de valores das alíquotas que ao incremento do sistema de 

créditos, mais comumente utilizado para desonerar bens de capital em países que utilizam o 

IVA-consumo como imposto sobre o consumo.  

Nesse sentido, entre as medidas econômicas mais tomadas pelo Estado está a 

manutenção de alíquotas reduzidas para bens de capital, muitos deles com alíquota zero, 

prorrogando-as sucessivamente, com um real intuito de mantê-las nesse patamar reduzido. 

Vejamos o quadro abaixo, que ilustra a redução de alíquotas de bens de capital a zero entre as 

medidas econômicas tomadas pelo Ministério da Fazenda, encontrado em seu sítio eletrônico: 

 
Tabela 1 – Redução de Alíquotas de Bens de Capital 

 
Fonte: Ministério da Fazenda (2012) 

 

Fazendo uma análise da evolução da redução de alíquotas do IPI sobre bens de 

capital, podemos citar o Decreto nº 4.955, de 15 de janeiro de 2004, que reduziu de 5% para 

3,5% as alíquotas de 643 bens de capital. Após, o Decreto nº 5.173, de 06 de agosto de 2004, 

que reduziu de 3,5% para 2% a alíquota desses bens, bem como incluiu outros vinte e nove 

bens na lista. E em 2005, o decreto nº 5.468 reduziu à zero a alíquota desses produtos. Após 
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essas alterações, o Decreto nº 7.660/2012, que traz a Tabela de Incidência do IPI, elencou 

todos esses bens com a alíquota zero, consolidando essas mudanças. 

Conforme se verifica pelas mudanças ocorridas na Tabela de Incidência do IPI, a 

tendência é reduzir a zero todos os bens de capital, efetivando uma política 

desenvolvimentista e que busca a renovação e inovação do ativo permanente das empresas. 

 

3.4. Isenções 

 

As isenções são definidas em lei, tendo natureza de benefício fiscal, e, conforme 

dispõe o §9º da Lei nº 4.502/64, “salvo disposição expressa de lei, as isenções do impôsto se 

referem ao produto e não ao respectivo produtor ou adquirente”. Portanto, regra geral, as 

isenções devem ser objetivas. 

E nesse sentido, o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(RIPI), regulamentando a cobrança do IPI, dispõe sobre as isenções do imposto, elencando as 

previsões legais de produtos e sujeitos isentos do pagamento. 

No que se refere aos bens de capital, algumas isenções subjetivas liberam 

determinados sujeitos do pagamento do imposto sobre bens de capital por ele adquiridos, 

como os seguintes exemplos, extraídos do art. 54 do RIPI: 

 
XX - as máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e 
peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, 
destinados à pesquisa científica e tecnológica, importados pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, por cientistas, pesquisadores 
e entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução 
de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino devidamente 
credenciadas pelo CNPq (Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, art. 1o, caput e § 2o, 
e Lei no 10.964, de 28 de outubro de 2004, art. 1o

); 
XXIII - os veículos automotores de qualquer natureza, máquinas, equipamentos, 
bem como suas partes e peças separadas, quando destinadas à utilização nas 
atividades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional, nas saídas de 
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 8.058, de 2 de julho de 
1990, art. 1o); 
 

Todavia, como se percebe, essas isenções sobre bens de capital têm outras 

finalidades alheias ao desenvolvimento econômico. É certo que, no caso do inciso XX supra, 

essa finalidade também está indiretamente relacionada. No entanto, ainda não há que se falar 

na concessão de isenções com o intuito de promover o desenvolvimento econômico do setor 

privado nacional. A técnica mais utilizada para a desoneração dos bens de capital ainda é a 

alíquota zero, talvez pela facilidade de fiscalização que essa medida gere. 
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3.5. Outras medidas 

 

Além de desonerar os bens de capital através da redução das alíquotas do IPI, o 

Estado tem tomado outras medidas fiscais, e também não fiscais, para reduzir o custo desses 

bens no mercado e facilitar a aquisição deles por parte das empresas nacionais. 

Um conjunto de medidas fiscais foram tomadas no intuito de baratear a renovação 

do ativo permanente das indústrias e dos setores de infraestrutura, entre as quais destacamos 

as seguintes: a criação de regimes fiscais especiais, como o REPORTO, o RECAP, o REPES, 

o REIDI e os Ex-tarifários. 

O REPORTO – Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação 

da Estrutura Portuária – foi instituído pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 

intencionando modernizar e ampliar a estrutura portuária nacional. Esse regime traz 

benefícios como a desoneração tributária na aquisição de máquinas e equipamentos, cujas 

operações estariam suspensas do pagamento do IPI, do PIS/PASEP, da COFINS e do Imposto 

de Importação, no caso de o produto importado não ter similar nacional. 

 
Art. 14.  Serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS e, quando for o caso, do Imposto de Importação - II, as 
vendas e as importações de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros 
bens, no mercado interno, quando adquiridos ou importados diretamente pelos 
beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo imobilizado para utilização 
exclusiva na execução de serviços de:[...] 

 

O RECAP – Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 

Exportadoras – beneficia empresas que exportam 60% ou mais das suas vendas anuais, 

permitindo a aquisição no mercado interno ou externo de máquinas, equipamentos e outros 

instrumentos com suspensão do pagamento do PIS e da CONFINS.  

O REPES – Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 

Serviços de Tecnologia da Informação, instituído pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 

2005, a mesma que instituiu o RECAP, possibilitou a aquisição de máquinas e equipamentos 

destinados ao ativo permanente das empresas com suspensão do pagamento das contribuições 

para o PIS/PASEP e para a COFINS, tanto internos quanto vinculados à importação, e do IPI-

Importação, desde que o produto não possua similar nacional à venda. 

O REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 

Infraestrutura, por sua vez, consiste na suspensão do pagamento das contribuições para o PIS 
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e a COFINS em operações de aquisição de máquinas e equipamentos destinadas a obras de 

infraestrutura. 

O Estado tem sempre o cuidado de evitar desonerações na importação, afastando, 

assim, a forte concorrência externa da indústria de bens de capital, beneficiando a indústria 

nacional de bens de capital. No entanto, o Brasil não é completamente independente do 

mercado externo, visto que muitos bens de capital não são produzidos internamente. Assim, 

para alguns produtos só resta a opção de importar. Como não há similar nacional para tais 

bens, o Governo decidiu desonerar essas operações, criando o regime de Ex-tarifário, que 

promove a redução das alíquotas do Imposto de Importação de bens de capital e equipamentos 

de informática. 

Além dessas medidas fiscais supracitadas, o Governo criou planos de 

financiamento, visto que a maior parte dos bens de capital são comprados à crédito, devido ao 

seu alto custo. Assim, o Programa BNDES de Sustentação do Investimento – BNDES PSI – 

foi criado para viabilizar a renovação do ativo fixo das empresas e da renovação tecnológica, 

através de programas de financiamento na aquisição de bens de capital e produtos de 

informática.  
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CONCLUSÃO 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) tem sido utilizado pelo Estado 

como importante ferramenta de incentivo ao desenvolvimento econômico, visto que incide 

sobre o consumo, portanto a alteração de seus elementos age rapidamente na modificação do 

comportamento do mercado consumidor. 

O IPI obedece a algumas diretrizes constitucionais básicas, como o princípio da 

seletividade e o da não cumulatividade. O primeiro diz respeito à tributação dos produtos 

segundo sua essencialidade, ao passo que o segundo consagra o sistema de créditos do 

imposto.  

Por ser eminentemente extrafiscal, sua finalidade transcende à arrecadação de 

receitas, sendo utilizado para regular a economia nacional. Por esse motivo, esse imposto não 

sofre algumas das limitações constitucionais ao poder de tributar, quando da alteração de suas 

alíquotas, gerando mais rapidamente os efeitos desejados pelo Estado. 

Todavia, o Imposto sobre Produtos Industrializados, como imposto sobre o 

consumo, de competência da União, incide também sobre bens de capital, onerando-os, logo 

elevando seu custo no mercado nacional. Isso gera embargos à renovação do ativo 

permanente das empresas.   

Cumpre-nos lembrar que os bens de capital são responsáveis pelo incremento da 

produtividade das empresas, integrando seu ativo permanente, tal como máquinas, 

equipamentos e veículos para utilização econômica. Dessa forma, para desenvolver-se 

economicamente, os diversos setores da economia precisam renovar seu ativo fixo, aquecendo 

a produtividade e possibilitando, portanto, que estas permaneçam no mercado, em condições 

de concorrência. 

Visando estimular a renovação do ativo fixo das empresas e a renovação 

tecnológica, efetivando uma mudança na tributação dos bens de capital, o legislador 

constituinte incluiu o inciso IV ao art. 153, §3º da Constituição Federal, cuja redação 

direciona o Legislador ordinário a elaborar uma lei que possibilite a redução do impacto do 

IPI sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, transformando o 

referido imposto em um Imposto sobre o Valor Agregado do tipo consumo, cuja incidência 

não onera bens de capital. 
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Essa norma pode ser classificada como uma norma constitucional de eficácia 

limitada de princípio programático, pois prevê as diretrizes básicas de um programa tributário 

de redução do impacto do IPI sobre bens de capital. 

Todavia, a lei regulamentadora da matéria, prevista constitucionalmente, jamais 

foi editada, restando o Legislativo inerte quanto à sua elaboração. Já o Poder Executivo, por 

sua vez, vem tomando diversas medidas a fim de desonerar as operações com bens de capital, 

sobretudo reduzindo as alíquotas da Tabela de Incidência do IPI que incidem sobre esses 

bens, inclusive estabelecendo diversas alíquotas no patamar zero. 

Todavia, essa não é exatamente a medida programada na norma do art. 153, §3º, 

IV, da Constituição, visto que esta aduz ser matéria de lei a redução do impacto do IPI sobre a 

aquisição de bens de capital, apontando os contribuintes do imposto como beneficiários da 

medida, na aquisição de bens destinados a seu ativo permanente. 

Logo, existem outras medidas a serem tomadas no intuito de reduzir esse impacto 

tributário sobre os referidos bens, tal como a modernização da legislação no sentido de 

ampliar a possibilidade de crédito do imposto pago nas operações anteriores, perfectibilizando 

o princípio da não cumulatividade, a fim de acolher também o crédito do imposto em 

operações com bens destinados ao ativo permanente da empresa. 

Essa, a nosso ver, foi a ordem inserida na nossa Carta Magna. Todavia, a técnica 

de redução das alíquotas também é bastante efetiva, bem como a concessão de isenções.  

Defendemos, também, que o princípio da não cumulatividade, por si só, seria 

bastante para garantir o direito de crédito do imposto pago em operações com produtos 

destinados ao ativo permanente das empresas, pois, a nosso ver, a metodologia adotada pela 

nossa Constituição foi a do crédito financeiro amplo, tendo a sua restrição sido realizada no 

âmbito infralegal, sem qualquer vênia constitucional.  

Todavia, os Tribunais entendem ser a não cumulatividade do nosso sistema 

tributário regida pelo método do crédito financeiro restrito, o que onera a compra de bens de 

capital, sendo oposto às diretrizes de um sistema tributário moderno, que desonera o consumo 

de bens de capital através da utilização de impostos sobre valor agregado do tipo consumo, 

consagrando o crédito financeiro amplo, isto é: possibilitando que o contribuinte do imposto 

credite-se do imposto pago nas operações com bens destinados ao ativo permanente da 

empresa, sem qualquer restrição. 

Assim, as medidas tomadas pelo Estado estão restritas, atualmente, à criação de 

Regimes Especiais de Tributação, que preveem a suspensão do pagamento de tributos em 
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operações com alguns bens de capital, bem como à redução das alíquotas incidentes sobre 

esses bens. 

Não anda mal, contudo, o Governo, visto que a alíquota zero aquece o mercado de 

bens de capital, beneficiando todos os setores produtivos, e não somente os industriais, 

gerando, assim, um maior desenvolvimento do próprio setor de bens de capital. 

Não afastamos, todavia, a necessidade de incrementar o sistema de créditos do 

IPI, cuja regulamentação merece reformas imediatas no sentido de adotar a metodologia do 

crédito financeiro amplo, tal como nos países que adotam o IVA-consumo como imposto 

incidente sobre o consumo.  
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