
 
 

 

 

 

G.1 - Disposições Gerais do Repetro-Industrialização 

 

G.1.5) Legislação: Lei nº 13.586/17, art. 6º, § 12, art. 8º; IN RFB nº 

1.901/19, art. 4º, inciso IV e § 5º; art. 11; arts. 22 e 23. 

Assunto: Escrituração do Livro de Registro de Controle de Produção e Estoque 

(Bloco K) e da EFD-ICMS/IPI. 

< incluído em 11.08.2021 > 

Pergunta: Para o beneficiário do Repetro-Industrialização a escrituração do 

bloco K no Sped fiscal (EFD fiscal) deve ser completa ou devem ser verificados e 

respeitados os prazos estipulados no Ajuste Sinief 25/2016? 

Resposta: A escrituração do Bloco K no sistema SPED deve ser completa (IN 

RFB nº 1.901/19, art. 4º, inciso IV e § 5º; art. 11; arts. 22 e 23), pois se trata de 

benefício fiscal condicionado ao imediato preenchimento de requisitos e 

condições expressamente definidos em norma. 

Já o Ajuste Sinief nº 25/2016 trata de cronograma a ser obrigatoriamente 

atendidos por qualquer empresa industrial, não estando vinculada ao gozo de 

nenhum benefício. Trata-se de imposição estatal de obrigação acessória 

estabelecidas pelos sujeitos ativos da obrigação tributária. 

No caso do Repetro-Industrialização, o preenchimento do Bloco K é o principal 

sistema para controlar o benefício fiscal. Se ele não fosse obrigatória, a 

fiscalização tributária seria obstaculizada. 

 

G.1.6) Legislação: Lei nº 13.586/17, art. 6º; IN RFB nº 1.901/19, art. 13, § 

2º; art. 17; art. 19; art. 22; art. 23; art. 37, inciso I. 

Assunto: Industrialização por encomenda e manutenção do benefício fiscal. 

< incluído em 17.08.2021 > 

Pergunta: A industrialização realizada por encomenda também faz jus ao 

benefício do Repetro-Industrialização, ou seja, terá a suspensão/isenção dos 

tributos? 

Resposta: O procedimento de industrialização por encomenda em 

estabelecimentos de terceiros está previsto na norma (IN RFB nº 1.901/19, art. 

37, inciso I), logo, enquanto o regime estiver vigente o pagamento dos tributos 
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federais incidentes sobre a aquisição no mercado interno ou na importação 

continua suspenso nos termos da legislação (Lei nº 13.586/17, art. 6º). 

As mercadorias devem estar acompanhadas da nota fiscal eletrônica 

correspondente à saída para o estabelecimento do industrializador por 

encomenda contratado (IN RFB nº 1.901/19, arts. 17 e 23). E, no retorno, o 

beneficiário do regime deverá emitir nota fiscal eletrônica correspondente 

à entrada em seu estabelecimento (IN RFB nº 1.901/19, arts. 19 e 23). 

Importante destacar que apenas o pagamento dos tributos federais relativos à 

importação ou aquisição no mercado interno das mercadorias importadas ou 

adquiridas pelo beneficiário do regime está suspenso, não se aplicando aos 

tributos relativos à renda e aos serviços prestados, tanto pelo beneficiário 

quanto pelo industrializador por encomenda (Lei nº 13.586/17, art. 6º). 

Em relação ao ICMS, os envolvidos (beneficiário e industrializador por 

encomenda) deverão observar o que dispõe o Convênio ICMS nº 3/2018, e 

respectivas alterações, bem como o que dispõe a legislação estadual respectiva. 

 

G.1.7) Legislação: Constituição Federal/1988, art. 150, § 6º; Lei Complementar 

nº 101/2000, art. 14; Lei nº 5.172/1966, art. 111; Lei nº 13.586/17, art. 6º; IN RFB 

nº 1.901/19, art. 2º; art. 37, inciso I. 

Assunto: Desoneração de outros tributos não previstos na legislação na 

industrialização por terceiros. 

< incluído em 19.08.2021 > 

Pergunta: Assim como é uma prática comum na indústria de O&G a aquisição 

de insumos e remessa para industrialização em terceiros que, por sua vez, 

agregam outros materiais e mão de obra ao produto final, há situações em que 

essa industrialização por terceiros ocorre sem a aplicação de materiais, mas 

apenas através da transformação do insumo enviado pelo encomendante como, 

por exemplo, com a realização de cortes, recortes, laminação e outros. No formato 

atual da IN, esse tipo de situação não é abrangido pelo benefício do Repetro-

Industrialização, visto que é agregado ao produto apenas os custos indiretos e de 

mão de obra, não de materiais. Porém, é inequívoco tratar-se de uma etapa da 

cadeia produtiva da indústria que, se não for desonerada, implica em falta de 

competitividade da indústria local. Ademais, é uma etapa que, se realizada 
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internamente, e não por terceiros, desonerada seria. É possível estender o 

benefício? 

Resposta: O benefício é aquele estritamente definido na legislação que o criou, 

a Lei nº 13.586/17. 

Nosso ordenamento jurídico-tributário não permite que o benefício fiscal seja 

estendido para outras hipóteses diversas daquelas que foram previstas na 

legislação (Constituição Federal/1988, art. 150, § 6º; Lei Complementar nº 

101/2000, art. 14; Lei nº 5.172/1966, art. 111). 

Isso posto, a legislação atual apenas suspende o pagamento dos tributos federais 

relacionados à industrialização da mercadoria (inclusive por encomenda), assim 

entendida aquele em que o produto industrializado tenha sido submetido a 

qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe 

para o consumo (Lei nº 5.172/1966, art. 46, parágrafo único). Logo, não há 

previsão legal para a desoneração da mão de obra e dos custos indiretos. 

Em relação aos materiais empregados, a legislação permite que somente a pessoa 

jurídica habilitada possa importar ou adquirir no mercado interno, com 

suspensão do pagamento de tributos federais, matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no 

processo de industrialização do regime (IN RFB nº 1.901/19, art. 2º). 

Por fim, vale destacar, caso o industrializador por encomenda não esteja 

habilitado no Repetro-Industrialização, ele será apenas o responsável pela 

realização do serviço de industrialização contratado. Portanto, se ele próprio 

importar ou adquirir no mercado interno mercadorias não haverá benefício fiscal 

assegurado na legislação para essa operação. Por outro lado, caso a contratante 

habilitada no regime importe ou adquira no mercado interno as mercadorias que 

serão submetidas ao processo de industrialização e, posteriormente, as 

encaminhe na forma do art. 17 da IN RFB nº 1.901/19 ao industrializador por 

encomenda, o benefício fica assegurado (IN RFB nº 1.901/19, art. 37, inciso I). 

 

 

G.3 - Habilitação no Repetro-Industrialização 

 

G.3.3) Legislação: Lei nº 13.586/17, art. 6º, § 10; IN RFB nº 1.901/19, art. 9º, 

§ 2º. 
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Assunto: Empresa que atua como intermediadora entre a empresa que 

industrializa e a empresa habilitada no Repetro-Sped. 

< incluído em 16.08.2021 > 

Pergunta: A empresa que compra os insumos e remete para uma empresa 

terceira realizar a industrialização por encomenda, e após recebe a mercadoria e 

não realiza nenhuma alteração ou industrialização e apenas vende para a empresa 

beneficiária no Repetro-Sped, faz jus ao benefício do Repetro-Industrialização? 

Resposta: A empresa para ser habilitada e operar o Repetro-Industrialização 

precisa atender a uma série de requisitos e condições estabelecidos na legislação, 

dentre eles: 

a) ser fabricante de produtos finais (IN RFB nº 1.901/19, art. 2º, parágrafo único, 

inciso I); ou 

b) fabricante intermediário (IN RFB nº 1.901/19, art. 2º, parágrafo único, inciso 

II). 

Vale mencionar também que a norma veda a importação por conta e ordem de 

terceiros ou a importação por encomenda (IN RFB nº 1.901/19, art. 9º, § 2º). 

Por outro lado, nada impede que o beneficiário habilitado no Repetro-

Industrialização remeta parte das mercadorias admitidas (matérias-primas, 

produtos intermediários e os materiais de embalagem, bem como os produtos 

industrializados com esses bens) para terceiros para industrialização por 

encomenda (IN RFB nº 1.901/19, art. 37, inciso I). 

Por conseguinte, a empresa não pode ser beneficiária do Repetro-

Industrialização como mera intermediária operacional, ou seja, uma empresa 

que apenas compra insumos, que não industrializa produtos e que depois 

revende para empresas habilitadas no Repetro-Sped. 

 

 

G.4 - Aplicação do Regime no Repetro-Industrialização 

 

G.4.5) Legislação: Lei nº 10.406/2002, art. 1.267, caput; Lei nº 13.586/17, art. 

6º, § 4º; IN RFB nº 1.901/19, arts. 18 a 20. 

Assunto: Encerramento do prazo de vigência do regime. 

< incluído em 12.08.2021 > 
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Pergunta: Na operação de simples faturamento decorrente de venda para 

entrega futura, quando se encerra o prazo tipificado no artigo 20 da IN RFB nº 

1.901/19? Seria no momento da emissão da nota fiscal de simples faturamento 

(CFOP: 5922) ou na nota fiscal de entrega da venda de mercadoria adquirida ou 

recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura (CFOP: 5116)? 

Resposta: O encerramento do prazo previsto no artigo 20 da norma somente 

deixa de correr em desfavor do beneficiário do Repetro-Industrialização após a 

ocorrência da venda na forma dos artigos 18 a 20 da IN RFB nº 1.901/19, ou seja, 

tão somente após a transferência efetiva da responsabilidade tributária que, in 

casu, é a tradição (Lei nº 10.406/2002, art, 1267, caput). 

 

 

G.5 - Situações Especiais do Repetro-Industrialização 

 

G.5.5) Legislação: Lei nº 13.586/17, art. 6º, § 6º, inciso IV; IN RFB nº 

1.901/19, art. 26, inciso III. 

Assunto: Procedimentos para o recolhimento de tributos no caso de matérias-

primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que, no todo ou em 

parte, deixarem de ser empregados no processo produtivo dos produtos finais 

resultantes do processo de industrialização no regime, ou que forem empregados 

em desacordo com o referido processo. 

< incluído em 13.08.2021 > 

Pergunta: No caso de destinação para o mercado interno do insumo não 

utilizado no processo de industrialização, com o pagamento dos tributos 

suspensos e dos acréscimos legais devidos: Na importação, deve ser emitida nota 

fiscal complementar de tributos ou somente emitir os DARFs para recolhimento? 

No caso de destinação para o mercado interno do insumo não utilizado no 

processo de industrialização, com o pagamento dos tributos suspensos e dos 

acréscimos legais devidos: Na compra local deve o fornecedor emitir nota de 

complemento de preço e pagar os tributos? Ou deve a própria empresa emitir os 

DARFs e efetuar o recolhimento? Se for a própria empresa, deve emitir alguma 

nota fiscal de entrada para embasar esse recolhimento? 

Resposta: 
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No caso de destinação para o mercado interno de matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem que, no todo ou em parte, deixarem de 

ser empregados no processo produtivo dos produtos finais resultantes do 

processo de industrialização no regime, ou que forem empregados em desacordo 

com o referido processo, a adoção de algum dos seguintes procedimentos o 

beneficiário deverá providenciar o recolhimento dos tributos 

suspensos e dos acréscimos legais devidos por meio de DARF, 

independentemente se for mercadoria adquirida no mercado nacional ou 

importada. 

O que mudaria nas duas hipóteses de destinação para o mercado interno são os 

tipos de tributos que deixaram de ser recolhidos em razão da suspensão: 

a) no caso de mercadorias estrangeiras o beneficiário do regime deverá recolher 

os tributos (e acréscimos legais) incidentes na importação e que estavam 

suspensos (Lei nº 13.586/17, art. 6º, § 2º, inciso I), a saber: II, IPI-Importação, 

PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação; e 

b) no caso de mercadorias adquiridas no mercado nacional o beneficiário do 

regime deverá recolher os tributos (e acréscimos legais) incidentes na aquisição 

no mercado interno e que estavam suspensos (Lei nº 13.586/17, art. 6º, § 2º, 

inciso II), a saber: IPI, PIS/Pasep e Cofins. 

No caso de mercadorias estrangeiras o beneficiário do regime não deverá 

registrar declaração de importação de nacionalização, pois elas já estavam 

nacionalizadas e, por isso, foram despachadas para consumo no momento de sua 

entrada no país. 

No caso de emissão de nota fiscal, independente da origem da mercadoria 

(mercado interno ou exterior), o beneficiário deverá: 

a) providenciar a emissão de Nota Fiscal de venda, no caso de mercadoria vendida 

para terceiros; 

b) providenciar a emissão de Nota Fiscal de remessa, no caso de simples 

movimentação entre estabelecimentos; ou 

c) não emitir nenhuma Nota Fiscal, caso o beneficiário opte por consumir 

internamente as mercadorias em atividades da própria empresa. 

 

 


