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BOLETIM 
070/2022 

 

STF SUSPENDE REDUÇÃO DE IPI DE CONCORRENTES DE PRODUTOS DA ZONA FRANCA DE 

MANAUS 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu decisão liminar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7153, para suspender a redução do Imposto sobre 

Produto Industrializado (IPI) de produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus 

que possuem o Processo Produtivo Básico (artigo 7º, §8º, b, da Lei nº 8.387/1991). 

A ação questionou os Decretos nº 11.047, nº 11.052 e nº 11.055, de 2022, da Presidência da 

República, que trataram das reduções e alterações do IPI. 

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a região amazônica goza de tratamento especial 

garantido constitucionalmente e que os decretos poderiam impactar no desenvolvimento 

econômico e social da região. 

A princípio, a decisão do STF atingiria todas as empresas que estão fora da ZFM, que produzem 

produtos beneficiados pelo Processo Produtivo Básico (PPB), de que trata a Lei n° 8.387/1991. 

Porém, em razão da complexidade do caso e da decisão simplista proferida pelo STF, há diversas 

dúvidas acerca do alcance da liminar, como exemplo, se a liminar se aplica a produtos 

especificamente fabricados na região ou se inclui os insumos e outros elementos usados no 

chamado Processo Produtivo Básico (PPB). 

As indústrias do país aguardam uma lista de produtos com Processo Produtivo Básico (PPB) 

fabricados na Zona Franca de Manaus, que ainda não fora publicada pelo Governo Federal.  

Vale ressaltar que diversas entidades, como exemplo, a CNI (Confederação Nacional da Indústria), 

pediram ao ministro esclarecimentos sobre quais produtos são atingidos pela decisão. 

A decisão liminar ainda será submetida a referendo do Plenário, oportunidade na qual ela poderá 

ser mantida ou revogada.  

A recomendação é que as empresas fiquem atentas e reduzam a exposição ao risco, verificando se 

os produtos industrializados pela empresa também são fabricados por empresas localizadas na 
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Zona Franca de Manaus, além de observarem o comportamento das demais empresas e eventuais 

concorrentes. 

Para maiores informações sobre a decisão liminar na ADI 7153, acesse: 

 https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI715311decisao_monocrati

ca.pdf  

A equipe tributária do Crivelari & Padoveze permanece à disposição para esclarecimentos. 

Fonte: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=486543&ori=1  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/moraes-suspende-reducao-do-ipi-

de-mercadorias-produzidas-pela-zona-franca-de-manaus-06052022  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/06/stf-moraes-suspende-reduo-de-ipi-

de-produtos-fabricados-no-pas-que-coincidem-com-a-zona-franca-de-manaus.ghtml  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/zona-franca-ipi-liminar-moraes-

16052022  
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