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VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO (VTM) E 

O CONCEITO DE INTERDEPENDÊNCIA

O “VTM” é uma regra antielisiva, cujo objetivo é o de evitar redução

indevida da base de cálculo do IPI em operações entre empresas

“interdependentes”.

Nas operações entre empresas industrial e comercial do mesmo grupo

econômico, a base de cálculo do IPI será no mínimo o valor apurado

de acordo com os artigos 195 e 196 do RIPI/2010 - “Valor Tributável

Mínimo” / “VTM” – ou, não sendo possível sua aplicação, arbitrado,

nos termos do art. 197.

Como normas antielisivas, em princípio, devem ser interpretados de

forma restrita.
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VTM – PARÂMETROS LEGAIS

Firmas Interdependentes

Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:

I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por

cento ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas,

bem como por intermédio de parentes destes até o segundo grau

e respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa

física;

(. . .)
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VTM – PARÂMETROS LEGAIS

Valor Tributável Mínimo

Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:

I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto 
for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de 
firma com a qual mantenha relação de interdependência

(. . .)

Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será 
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês 
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a 
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.

Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação 
do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:

(. . .)

II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos 
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro 
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda 
que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os 
tenha industrializado.
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VTM – CONTROVÉRSIA

APLICA-SE A REGRA DO INCISO I DO 

ART. 195, QUANDO NÃO HÁ ATACADISTA 

NO MUNICÍPIO DO FABRICANTE, CUJO 

PREÇO DE VENDA POSSA SERVIR COMO 

PARÂMETRO?
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VTM – CONTROVÉRSIA

O critério de cálculo previsto no inciso I do art. 195 gera controvérsias,
em razão de requerer a identificação dos preços praticados no “mercado
atacadista” da “praça do remetente”, duas expressões para quais não há
definições específicas no ordenamento jurídico:

 O termo “praça” circunscreve-se ao limite geográfico do
município onde se localiza a fábrica (“remetente”) ou abrange
todos aqueles em que há vendas do produto no atacado?

 A expressão “mercado atacadista” refere-se ao mercado da
“praça” em que se encontra o “atacadista” (adquirente) ou
estende-se à do fabricante, quando ambos não se encontram na
mesma “praça” ?
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CONCEITO DE PRAÇA – DIREITO 

PRIVADO

No âmbito do direito comercial, verifica-se que o termo “praça” é
usualmente empregado no sentido de “cidade”, Município.

É o que se depreende da antiga “Lei do Cheque” (Decreto n°
2.591/1912), que estabelecia prazo para apresentação de cinco
dias para cheque “passado na mesma praça onde tem de ser
pago” e de “oito dias, quando em outra praça”.

A doutrina menciona ainda também que adotavam “praça” como
“Município” nos assentos de usos e costumes das Juntas
Comerciais e para estabelecer distinção entre vendedor “viajante
e vendedor “pracista”.
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CONCEITO DE PRAÇA – LEGISLAÇÃO 

FISCAL

O § 1° do art. 197 do RIPI/2010, localizado na mesma Seção dos

artigos 195 e 196, ao dispor sobre arbitramento da base de

cálculo, estabelece conexão entre “praça” e “domicílio do

contribuinte”.

§ 1o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos

em que este deva ser considerado, o arbitramento tomará por

base, sempre que possível, o preço médio do produto no mercado

do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais

mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da

ocorrência do fato gerador.
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CONCEITO DE PRAÇA – LEGISLAÇÃO 

FISCAL

O sentido do termo “domicílio” não pode ser outro que não o de 

“Município”, pois é este o do art. 70 do Código Civil:

“Art. 70 - O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 

estabelece a sua residência com ânimo definitivo.”

É ainda mais patente que o § 1° do art. 197 fala de “Município”, 

ao mencionar “domicílio”, quando contrapõe esta à expressão 

“mercados nacionais”.
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CONCEITO DE PRAÇA – LEGISLAÇÃO 

FISCAL

O PN CST 44/1981 empregou “praça” no sentido de

“cidade”:

“6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma

cidade, ou praça comercial, o mercado atacadista de

determinado produto, como um todo, deve ser

considerado relativamente ao universo das vendas

que se realizam naquela mesma localidade, e não

somente em relação àquelas vendas efetuadas por um

só estabelecimento, de forma isolada”
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CONCEITO DE PRAÇA – LEGISLAÇÃO 

FISCAL

Ao tratar do tema, o ADN n° 5/1982 manteve-se em linha com o 

PN CST n° 44/81:

“ (. . .) deverão ser consideradas as vendas efetuadas pelos

remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado,

na mesma localidade, excluídos os valores de frete e IPI”,

envolvendo no cálculo do VTM os valores praticados tanto pelo

remetente quanto pelas suas firmas interdependentes que estejam

na mesma praça.”
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CONCEITO DE PRAÇA – PRECEDENTE 

JUDICIAL

No Resp n° 1.190.037/SP, o STJ consignou o conceito de “praça” 

como sendo “Município”: “(. . .) 4. O cheque é ordem de 

pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional 

para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 

(trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 

(sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título 

como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto 

daquele em que se situa a agência pagadora.”
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CONCEITO DE PRAÇA –

CONTROVÉRSIA

O problema semântico com o termo “praça” é suscitado a partir da
Solução de Consulta Interna COSIT n° 8/2012.

Em situação em que existia um único atacadista, determinou que o
preço deste fosse adotado como parâmetro, sem fazer qualquer
restrição ao local onde se localizava:

“(. . .) na hipótese de existir no mercado atacadista (. . .) um
único distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial
fabricante de determinado produto (sem similar para efeito de
comparação de preços), o valor tributável mínimo (. . .)
corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor
único nas vendas por atacado do citado produto.”
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CONCEITO DE PRAÇA –

CONTROVÉRSIA

Para ampliar o conceito de “praça”, o Fisco recorre à Lei n°
8.666/1993, que determina o envio de “convite” a interessados
localizados em outras cidades, quando no Município ou região
metropolitana não há o número mínimo de participantes. Contudo, os
artigos 109 e 110 do CTN impõem a adoção dos conceitos do direito
privado.

O Fisco despreza as diferenças semânticas existentes entre “mercado” e
“praça”. E conclui que fabricante e distribuidor compõem um mesmo
“mercado”, sem qualquer limitação geográfica.

De fato, o conceito de “mercado”, econômico ou jurídico, é dinâmico.
Porém, não se confunde com o de praça.
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CONCEITO DE PRAÇA –

CONTROVÉRSIA

Não se pode conferir ao termo praça significado diverso daquele

que se extrai do direito privado, qual seja, o de que representa a

extensão geográfica de um Município.

Assim, sustentam os contribuintes que, inexistindo atacadista na

“praça” / Município em que se localiza o fabricante, para cálculo

do VTM, deve ser aplicada a regra do inciso II do art. 196: “ (. . .)

custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de

venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro

normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao

preço da operação (. . .).”
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CONCEITO DE PRAÇA –

CONTROVÉRSIA

Além de afigurar-se como a interpretação juridicamente mais correta da 
legislação, merece destaque que o método previsto no inciso II do art. 
196 afigura-se como o mais adequado ao caso:

 a regra do inciso I do art. 195 pode levar o fabricante a pagar o IPI 
sobre uma base tributável maior do que o seu real preço de venda, 
pois determina a adoção do preço praticado na etapa seguinte da 
cadeia produtiva, ou seja, “ o preço corrente no mercado atacadista 
da praça do remetente”;

 por seu turno, a do inciso II do art. 196, reúne os custos reais de 
fabricação, aos quais adiciona aquele que seria o “lucro normal” de 
um fabricante, em vendas para varejistas.
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CONCEITO DE PRAÇA –

CONTROVÉRSIA

Ao fim, as autuações acabam por fazer incidir IPI sobre uma base

tributável que, à luz da legislação, não seria por ele alcançada,

posto que referente a uma operação que se encontra fora do

campo de incidência do IPI – venda de atacadista para varejista.

Sob o ponto de vista legal, para tanto, ter-se-ia de promover uma

alteração na legislação do IPI, tal qual a realizada pelo Decreto n°

8.393/15, que equiparou a industrial os atacadistas de

determinados produtos classificados nos códigos NCM 33.03 a

33.07.
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JURISPRUDÊNCIA DO CARF

Até o ano de 2016, o CARF cancelava os os autos de infração que ampliavam
o limite geográfico do conceito de “praça”, como nos Ac. n° 1-78.103 (2004),
204-02.706, 204-02.707 e 202-18.215 (2007), 3401-00.768 (2010), e 3403-
002.285 e 203-10.133 (2013).

A partir de 2017, a situação se alterou. Em 29/08/2017, por meio dos Ac. n°
3401-003.954 e 3401-003.955, decidiu que o conceito de praça não seria
relevante para a determinação da base tributável, a qual, apesar de fabricante e
distribuidor exclusivo situarem-se em municípios distintos, deveria ser o preço
de venda deste último.

Já o Ac. 3301-004.363, de 21/03/18, dispôs que “praça pode ter abrangência
igual, superior ou inferior ao território de Município, a depender dos fatores
que integram a operação, dentre outros: produto, concorrência, exclusividade,
produto único, segregação de preço por região de destino, tabelamento,
segregado ou não por regiões.” Vale mencionar ainda os Ac. n° 3301-004.126
(2017), 3201-003.444 (2018) e 3302-006.111 (2019).
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JURISPRUDÊNCIA DO CARF

Por fim, apesar de em menor número, nos anos de 2017 e 2018, foram 
proferidas duas importantes decisões favoráveis aos contribuintes, que 
mantiveram o entendimento firmado pelas decisões proferidas até 2016, 
isto é, “praça” é “Município”.

Trata-se dos Ac. n° 3402-004.341 e 3402-005.599, cujos brilhantes 
votos vencedores são da lavra do i. Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, 
que consigna na ementa que “(. . .) o preenchimento semântico de um 
signo jurídico em matéria tributária deve socorrer-se da própria lei. 
Nesse sentido, os inúmeros dispositivos legais que empregam o termo 
"praça" o fazem no sentido de domicílio, i.e., limitando-se ao recorte 
geográfico de um Município, nos termos do art. 70 do Código Civil. 
Logo, a regra antielisiva a ser aqui convocada é aquela prescrita no 
art. 196, parágrafo único, inciso II do RIPI/2010.”  
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JURISPRUDÊNCIA DO CARF

A questão ainda não foi apreciada pela CSRF e, portanto, está 

ainda sem uma definição.

Há um PL, em discussão no Congresso Nacional, cuja aprovação 

sepultaria a discussão. Propõe alterar a matriz legal do art. 195 do 

RIPI/2010 (Lei n° 4.502/64) e estabelecer que o termo “praça”  

significa “cidade”. O entendimento é o de que a alteração não traz 

inovação, porém somente declara o que já se encontrava 

consolidado.
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VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO –

CONCEITO DE PRAÇA
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