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TRIBUTO

� DEFINIÇÃO SEGUNDO O ART. 3º DO CTN

“

““

“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante

atividade administrativa plenamente vinculada.”
””

”

Prestação pecuniária compulsória Prestação em dinheiro que decorre da obrigação de recolher o
tributo prevista em lei

Outras formas de pagamentos de
tributos

Existem outras formas de pagamentos de tributos, como
compensação, precatórios, etc

Sanção de ato ilícito Não pode ser usado como sanção de ato ilícito, mas pode recair
sobre frutos de atos ilícitos.

Instituída em lei Deve ser criado por Lei (Princípio da Legalidade).

Atividade Administrativa O Administrador não pode abrir mão de instituir, cobrar,
fiscalizar, etc. Está vinculado a isto.

INTRODUÇÃO

• PIS
• COFINS
• PREVIDÊNCIA SOCIAL
• CSSL
• CPMF
• FGTS
• OAB, CRC, CRA, CRM, ETC.
• SISTEMA “S”
• CIDE

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO MAIS HABITUAL DOS TRIBUTOS (TIPOS)
COMO REGRA, É O 

ÚNICO QUE NÃO TEM 
DESTINAÇÃO 

VINCULADA E COMPÕE 
O ORÇAMENTO.

EXCEÇÃO: ART. 82 
ADCT.

As receitas são vinculadas! Há 
uma necessária contrapartida.

Demais
Contribuições

Só pode ser instituído pela 
União e pressupõe a 

obrigatória devolução, pois é 
um “empréstimo”.

Existem nas três esferas de 
competência (Federal, Estadual 

e Municipal).

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS

� ANTERIORIDADE

� IRRETROATIVIDADE

� NÃO SURPRESA (Segurança Jurídica)

� LEGALIDADE

� TERRITORIALIDADE

� NÃO-CUMULATIVIDADE (ICMS/IPI)

� SELETIVIDADE (ICMS/IPI)

� PACTO FEDERATIVO (ICMS)

� CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (SIMPLES, IPVA, ITCMD)

� PROGRESSIVIDADE (SIMPLES)

� Anual (não confundir com anualidade)

� Nonagesimal (90 dias)

� Exceções

CF
EC

LC

L - LD
MP - DL - TI

Decreto 
Regulamentar

Demais atos 
administrativos

Escalonamento 
Normativo

Pirâmide de Kelsen

HIERARQUIA DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS
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Aspectos Introdutórios 
Sistema Tributário Nacional

�Art. 155 da Constituição Federal;

�Lei Complementar 87/96;

�Leis Estaduais;

�Regulamentos (Decretos e outros
instrumentos);

�Convênios, Protocolos, Ajustes, Termos
de Acordo, etc...

ICMS – Aspectos Introdutórios

Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação

A EC 03/93 ampliou o conceito da 
importação tributada a qualquer título.

CFOP

OBRIGAÇÃO DE “DAR COISA CERTA” 
SEGUNDO O CÓDIGO CIVIL.

OBRIGAÇÃO DE “FAZER” SEGUNDO O 
CÓDIGO CIVIL.

“IMPOSTO” (Art. 16 do CTN):
“Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.”

Características:
� Independe de atividade estatal e por isso são chamados de tributos não

vinculados;
� Atendem às situações definidas na Constituição, bem como as respectivas

competências (União, Estado ou Município) e a limitações previstas no seu texto
(artigos. 145 a 156 da CF).

� Não possuem destinação, vindo a compor o orçamento.
� Observa-se a conjugação dos artigos. 3º, 4º, 5º e 16 do CTN.

Exemplos: IPI, ICMS, IR, IOF, ISS, IPTU, ITCMD, etc.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica
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“SOBRE”
Dos 24 significados localizados no Dicionário Aurélio temos que significa
literalmente: “Por causa de; em razão de; por”

“OPERAÇÃO”
Segundo o Dicionário Aurélio, dentre as suas variadas significações,
oriundo do latim “operatione”, permite inúmeras ilações, prevalecendo
quatro de nosso interesse imediato:
� 1. Ato ou efeito de operar; ação de um poder ou faculdade de que

resulta certo efeito;
� 2. Complexo de meios que se combinam para a obtenção de certo

resultado:
� 3. Execução das medidas consideradas necessárias à consecução de

um objetivo financeiro, político, militar, etc.
� 4. Transação comercial.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

“RELATIVA”:

O que guarda relação com algo; tem referência, ligação, vinculação.

“À CIRCULAÇÃO”:

� No seu sentido econômico: Complexo dos fenômenos que integram o
ciclo transformativo dos capitais circulantes em novos capitais
circulantes ou fixos.

� No seu sentido jurídico: Transferência de propriedade, obrigação de dar;

� No seu sentido físico: movimento contínuo, sua movimentação.

� No seu sentido teleológico: um negócio jurídico que pressupõe a
compra e venda.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

“DE MERCADORIAS”:

� Aquilo que é objeto de comércio; bem econômico destinado à venda;
mercancia. *

� Bem comerciável, tangível (em distinção a serviço); mercancia. **

* Logo, toda mercadoria é um “bem” (sinônimo de “coisa” móvel, imóvel e
semovente), mas nem todo bem é mercadoria, pois o ICMS tributa os bens
colocados em disponibilidade econômica com habitualidade por alguém dito
comerciante (empresário na terminologia atual), e ainda assim, excluindo os
imóveis que são objeto de tributação do ITCMD ou ITBI (ITIV ou CISA) para
os mais antigos. OBRIGAÇÃO DE DAR BEM MÓVEL (Tangibilidade)

** Importância da classificação contábil.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica
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“E”:

Conjunção que tanto pode ser:

� Aditiva: une orações ou palavras
� Adversativa: mas, porém
� Adversativa: e no entanto, e contudo; e apesar disso
� E ainda por cima; e além do mais; e além de tudo
� E em conseqüência
� E mais; e ainda 
� E em contraste; e em oposição

“SOBRE”:

Dos 24 significados localizados no Dicionário Aurélio temos que 
significa literalmente: “Por causa de; em razão de; por”

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

“PRESTAÇÕES”:

No sentido jurídico, ato pelo qual alguém cumpre a obrigação que lhe cabe,
na forma estipulada no contrato. “In casu”, obrigação de fazer alguma coisa.

“DE SERVIÇOS”: *

Ato ou efeito de servir.

* Note-se que não é qualquer serviço, mas os definidos pela “Lei” (princípio
da legalidade estrita). Os demais serviços, desde que relacionados,
sujeitam-se ao ISSQN.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

“DE TRANSPORTE”: *

No sentido de “Conduzir ou levar de um lugar para outro;
transpor”.

“INTERESTADUAL”:

Que se efetua entre dois ou mais Estados (UFs) da mesma
União Política.

* A lei Complementar 87/96 ampliou tal situação para as
importações de serviços de transporte, baseado na regra
final do inciso II do artigo 155 da Constituição Federal, que
permitiu a instituição do ICMS, ainda que as operações e
prestações se iniciem no exterior.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica
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“E”

Conjunção que tanto pode ser:

� Aditiva: une orações ou palavras
� Adversativa: mas, porém
� Adversativa: e no entanto, e contudo; e apesar disso
� E ainda por cima; e além do mais; e além de tudo
� E em conseqüência
� E mais; e ainda 
� E em contraste; e em oposição

“INTERMUNICIPAL”:

Que se efetua entre dois ou mais municípios.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

“E DE COMUNICAÇÃO”:

� Ato ou efeito de comunicar(-se).

� Ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de
métodos e/ou processos convencionados, quer através da linguagem
falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de
aparelhamento técnico especializado, sonoro e/ou visual.

� P. ext. A ação de utilizar os meios necessários para realizar tal
comunicação.

� P. ext. A mensagem recebida por esses meios.

� O conjunto de conhecimentos relativos à comunicação, ou que tem
implicações com ela, ministrado nas respectivas faculdades.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

� A capacidade de trocar ou discutir idéias, de dialogar, de
conversar, com vista ao bom entendimento entre pessoas.

� Exposição oral ou escrita sobre determinado assunto:
� Participação ou aviso de fato ocorrido ou por ocorrer:
� Convivência, trato, convívio:
� Caminho de acesso ou de ligação; passagem; passadouro.
� Eng. Eletrôn. Transmissão de informação de um ponto a outro

por meio de sinais em fios, ou de ondas eletromagnéticas.
� Teor. Inf. Transmissão de mensagem entre uma fonte e um

destinatário, distintos no tempo e/ou no espaço, utilizando um
código comum. [Cf. sistema de comunicação. ] ~ V.
comunicações.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica
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UM CONCEITO POSSÍVEL DO ICMS
É uma imposição legal, resultante de uma transação comercial

(complexa ou não), que guarda relação (mesmo que indireta) com

um negócio jurídico (chamado compra e venda) de bens

(classificados como mercadorias na contabilidade), por seus

contribuintes, inclusive suas importações, por qualquer pessoa

(física ou jurídica, contribuinte ou não). Além disso, é uma

imposição sobre determinados serviços (excluídos aqueles sujeitos

ao ISS) de transporte internacional (apenas na importação),

interestadual e intermunicipal, bem como os serviços de

comunicação onerosa.

ICMS – Aspectos Introdutórios –
Análise Morfológica

Situações que envolvam fornecimento de:

a) Fornecimento de Mercadorias + Serviços = ISS

b) Fornecimento de Mercadorias + Serviços = ISS e ICMS

c) Fornecimento de Mercadorias + Serviços = ICMS

d) Fornecimento de Serviços x Industrialização = IPI ou ISS

• ISS

• IPI

Conflitos de Competência

Plurifasia: O imposto poderá incidir em várias etapas até que se encerre o
seu ciclo econômico. Como conseqüência desta situação, torna-se um imposto
sobre valor agregado, incidindo em cada etapa de comercialização ou serviço
(serviços sujeitos ao ICMS).

Não-cumulativo: Em função da plurifasia, para que não haja o acúmulo de
tributo (o efeito cascata), o imposto pago na operação/prestação anterior gera
crédito quando confrontado com etapas posteriores oneradas pelo tributo ou
com garantia de creditamento previsto em lei.

Pacto Federativo: Os Estados membros se comprometem a aceitar
mutuamente o débitos gerados em etapas anteriores em outros Estados para
compensar o débito existente em seu território. Pressupõe um regime de
colaboração, e não simples transferência de responsabilidades.

Imposto indireto: Em função do fenômeno da repercussão, o ICMS é
repassado ao adquirente do produto/serviço (serviços sujeitos ao ICMS),
sendo o vendedor um mero contribuinte de direito, recaindo o ônus efetivo ao
comprador (contribuinte de fato).

CARACTERÍSTICAS DO ICMS
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Seletividade Facultativa: Conforme o interesse da UF poderão haver várias
alíquotas internas que não guardam a necessária essencialidade do IPI.

Competência Estadual: O tributo é de competência das UFs, cabendo a elas, a
partir da LC 87/96 e demais legislações conexas implementar e cobrar o tributo. O
supersimples é uma exceção e uma concessão legal oriunda de opção do
contribuinte.

Imposto Sobre o Valor agregado: Trata-se de uma decorrência natural da
plurifasia em que se agrega valor à mercadoria em cada etapa de circulação, o
que justifica a existência de certos benefícios em algumas destas etapas a fim de
se ampliar a possibilidade de agregação de valor e de conseqüente maior
arrecadação futura do Estado.

Imposto devido na origem: O tributo é devido no momento da saída ao estado
remetente e deve ser considerado na sua origem. Exceções a esta regra são os
casos de energia elétrica, combustíveis e derivados de petróleo (que são de
competência dos Estados de destino), nas importações (quando o estrangeiro não
sendo contribuinte esta tarefa é atribuída ao importador), e, mais recentemente,
nos casos das aquisições de produtos importados (4%), devendo deixar de ser
uma característica com a EC 87/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ICMS

Aspecto Material

Realizar Operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de

transporte (interestadual ou intermunicipal) e serviços de comunicação (O que será

tributado?).

Aspecto Espacial

Âmbito geográfico: Estado ou Distrito Federal (Local onde é devido o ICMS).

Aspecto Temporal

Instante/Momento em que se realizam as operações com decorrência dos atos ou

negócios jurídicos realizados (Fato Gerador).

Aspecto Pessoal

O empresário (antigo comerciante, onde se inclui o industrial e o importador) e o

prestador de serviços de transporte (interestadual e intermunicipal), bem como os

serviços de comunicação (Contribuinte e Responsável).

Aspecto Quantitativo

A quantificação do imposto devido (A base de cálculo e a alíquota).

CRITÉRIOS DELINEADORES DO ICMS

• Alíquota: é a relação percentual entre o imposto e a base de
cálculo. Aplicando-se a alíquota sobre a base de cálculo,
obter-se-á o valor do imposto devido.

• Ativo Permanente (Ativo Não Circulante): gênero que
congrega os bens do ativo fixo (também dito imobilizado),
Realizado a Longo Prazo (o antigo ativo diferido), ativo
intangível e investimentos. Para efeitos dos tributos em
estudo podemos considerar como ativo imobilizado os bens
móveis ou imóveis destinados a integrar o patrimônio do
contribuinte. Como exemplo podemos citar as máquinas,
equipamentos, veículos, móveis e outros bens destinados ao
uso do próprio contribuinte.

Conceitos Iniciais Úteis
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• Base de cálculo: é o valor previsto na legislação tributária que
servirá de parâmetro para o cálculo do imposto devido. É sobre
este montante que se aplicará a alíquota.

• Campo de Incidência: Universo delimitado pela lei passível de
tributação. Contrapõe-se ao campo da não-incidência.

• Cláusula CIF: (Cost, Insurance and Freight) vendedor
compromete-se a suportar ônus do serviço de transporte,
seguro e demais despesas decorrentes da remessa dos
produtos vendidos até o destinatário, cobrando, para tanto,
uma parcela respectiva que integrará o preço de venda
(sinônimo de frete pago).

Conceitos Iniciais Úteis

• Cláusula FOB: (Free on Board) as despesas decorrentes do serviço de
transporte (frete, seguro, etc.) entre o estabelecimento do vendedor até o
destinatário correm por conta do adquirente das mercadorias (sinônimo de
frete a pagar).

• Competência tributária: é a aptidão constitucional para que cada pessoa
institua o tributo no plano infraconstitucional, levando-se em consideração o
aspecto territorial (por isso a importância da definição d local, notadamente
para resolver conflitos de competência). V.g. o ICMS é de competência
estadual, o IPI de competência federal e o ISS é de competência municipal.

• Contribuinte: é a pessoa física ou jurídica que tem relação pessoal e direta
com o fato gerador de determinado tributo.

• Contribuinte de direito: é a pessoa devidamente identificada na lei, que tem
o encargo de recolher o imposto (Conceito meramente econômico com fim
didático).

Conceitos Iniciais Úteis

• Contribuinte de fato: é a pessoa que, pelo fenômeno da
repercussão, arca efetivamente com o ônus do imposto
(Conceito meramente econômico com fim didático).

• Contribuinte substituto: é a pessoa física ou jurídica que, sem
guardar relação pessoal e direta com o respectivo fato gerador,
fica com a incumbência de recolher o tributo.

• Contribuinte substituído: é a pessoa física ou jurídica que paga
antecipadamente o tributo ao substituto que deverá efetuar
imediatamente esse recolhimento que seria devido em etapa
subseqüente.

* Substituição Tributária

Conceitos Iniciais Úteis
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• Crédito Tributário: Sob a ótica genérica (lato sensu)
representa um binômio: o direito subjetivo da Fazenda
pública (de receber o tributo) e um dever jurídico do
contribuinte (de recolher o tributo) e nasce com o lançamento.
Sob um prisma mais específico (strictu sensu), sob a ótica da
não-cumulatividade, significa o direito que o contribuinte tem
de aproveitar o imposto pago nas aquisições para abater o
débito das operações e prestações de saída (comum no
ICMS, no IPI e também no PIS e Cofins).

• Crédito Presumido: Sob a ótica da não-cumulatividade, o
crédito presumido visa ao abatimento de futuros débitos, mas
como o próprio nome sugere, é uma presunção legal. Não
tem origem em aquisições anteriores com débito, mas sim
uma criação legal a fim de incentivar determinadas atividades
ou torná-las competitivas ante a outros Estados.

Conceitos Iniciais Úteis

• Diferimento: é a transferência do momento do vencimento da
obrigação tributária para uma etapa posterior, prevista na legislação
tributária. Conhecida como substituição tributária para trás, pois o
contribuinte considerado substituto vai assumir a responsabilidade
do tributo devido nas etapas anteriores.

• Elisão fiscal: utilização de formas legítimas por parte do contribuinte,
visando não pagar determinado tributo, retardar o seu pagamento ou
utilizando-se de qualquer outro meio legalmente admitido, a fim de
reduzir a carga tributária. Seu universo de atuação se verifica antes
do fato gerador.

• Evasão fiscal: procedimento considerado ilícito, quando utilizado pelo
contribuinte, com o fim de omitir-se, em todo ou em parte,
descumprir a obrigação tributária (retardar, evitar ou reduzir o
tributo). Via de regra ocorre depois do fato gerador. *

* Exceções legais de evasão: Suspensão e Isenção

Conceitos Iniciais Úteis

• Estabelecimento: é a unidade autônoma de uma empresa.

• Estorno: Sinônimo de anulação. No caso de crédito indevido é feito após a
apropriação inicial, por não ser possível identificar-se, no momento da
entrada, a certeza de tal crédito. Ocorre quando o evento impeditivo de
creditamento (desconhecido na entrada) também ocorre (isenção, não-
incidência, imunidade, etc.). O estorno pode ser proporcional nos casos de
redução de base de cálculo. Há também o estorno de débito que seria a
situação inversa de débito indevido.

• Fato gerador: é a situação definida em lei como necessária e suficiente para
dar origem à obrigação tributária.

• Imposto: é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.

• Imunidade Tributária: é o privilégio ou prerrogativa de não ser tributado, face
a uma previsão constitucional, ou seja, é uma impossibilidade de incidência
do imposto, em virtude de vedação constitucional. Diferencia-se da não-
incidência pelo fato de ser previamente definida, vindo sempre antes da lei,
ao passo em que a não-incidência se verifica apenas após a edição da
norma.

Conceitos Iniciais Úteis



15/03/2016

12

• Isenção: é uma situação devidamente estabelecida em lei, que
dispensa o pagamento do tributo. Embora ocorra o fato
gerador, o contribuinte fica desonerado pelo pagamento do
imposto, em virtude do benefício fiscal (art. 176 do CTN). Não
se confunde com a não-incidência, pois para que haja a
isenção é necessário haver a incidência do tributo.

• Isenção Parcial: é a hipótese prevista na legislação tributária
de se calcular determinado imposto com base de cálculo
reduzida.

• Incidência: Apreensão do contribuinte pelo tributo, em virtude
de haver realizado determinada situação definida como fato
gerador do imposto. Pressupõe o débito do imposto, mesmo
que a uma alíquota menor que a experimentada na aquisição.

Conceitos Iniciais Úteis

• Insumo: gênero de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem que serão utilizados no processo de
industrialização.

• Material de uso ou consumo: são os bens destinados a
manutenção e conservação do patrimônio do contribuinte, sem
nenhuma participação direta no processo de industrialização
ou comercialização.

• Mercadoria: é a designação genérica de bens móveis e
semoventes (animais) que possa ser objeto de mercancia. Em
regra, podemos definir como sendo os bens da linha de
produção ou comercialização do contribuinte, lançadas em seu
estoque.

Conceitos Iniciais Úteis

• Não-incidência: é uma situação fática que a lei não elegeu
como tributável, ou seja, não esta definida como fato gerador
do tributo.

• Seletividade: é uma técnica fiscal que permite que as
mercadorias sejam tributadas de acordo com uma seleção
legal. Esse mecanismo permite, no IPI, por exemplo, que
produtos supérfluos suportem um tributo mais elevado do que
os produtos essenciais.

• Suspensão: é a postergação da exigibilidade do crédito
tributário, mediante o atendimento de determinadas condições
legalmente estabelecidas.

Conceitos Iniciais Úteis
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• Tributo: é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade
administrativa plenamente vinculada. *

* Observe-se que o conceito tributo é um gênero que
congrega, classicamente, as espécies Impostos, taxas; e
contribuições de melhoria, mas esta classificação,
conforme a doutrina, pode admitir ainda as contribuições
(sociais e parafiscais), bem como os empréstimos
compulsórios.

Conceitos Iniciais Úteis

Situações Tributárias

CAMPO DE INCIDÊNCIA

( LEI )

INCIDÊNCIA  E  FATO GERADOR

( Artºs 2º e 12 da LC 87/96 )

NÃO-INCIDÊNCIA

IMUNIDADE

(Art. 150 da CF)

ISENÇÃO 

REDUÇÃO DA BASE 
DE CÁLCULO

( Isenção parcial )

FATO GERADOR

SUSPENSÃO E 
DIFERIMENTO 

(Inclusive o Parcial)

Postergação do 
Imposto

SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

a) Antecipação do
Imposto

b) Mera Retenção

c) Postergação do
Imposto

CST - TABELA B (TRIBUTAÇÃO PELO ICMS)

00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outros *

* Nota Técnica 2010.010
Divulga aperfeiçoamento das regras de validação dos campos da versão 2.00 da NF-e 
e orientação para informar operação com ICMS com Diferimento Parcial.
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Importância da Classificação Contábil

a) Mercadorias (Estoque) – Ativo Realizável a Curto Prazo

b) Insumos

c) Material de Uso e Consumo

d) Ativo Não-Circulante

� Matéria-Prima

� Material Intermediário (ou secundário)

� Material de Embalagem

� Apresentação

� Transporte

� Ativo Imobilizado (ou ativo fixo)

� Ativo Realizável a Longo Prazo (ARLP) – após 360dd

� Intangível (Lei 11.638/07)

� Investimentos ($)

(Durabilidade inferior a 12 meses e/ou valor inferior a R$ 326,62 (R$ 1.200,00))

(Durabilidade mínima de
12 meses e/ou valor igual
ou superior a R$ 326,62
(R$ 1.200,00)).

(Leis 11.638/07 e 11.941/09, que alteraram a Lei das S/A)

Compreensão do Fenômeno 
da Repercussão

Industrial Atacadista Varejista

Compra

Contribuinte de Fato

Contribuinte de Direito

Venda Venda Venda Venda

Repercussão do tributo

CompraCompra Compra Compra

Consumidor
Final

Fornecedor

Tributos Indiretos

Tributos Diretos

Exemplo de Crédito Presumido
13 Aos estabelecimentos fabricantes de misturas pré-preparadas de FARINHA DE TRIGO para

panificação, que contenham no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de farinha de trigo
obtida a partir de moagem do trigo em grão no próprio estabelecimento, classificadas no
código 1901.20.00 da NCM, no percentual de cinco por cento sobre o valor das saídas, em
operações internas.
Notas: o benefício de que trata este item:
1. será utilizado sem prejuízo dos demais créditos e somente se aplica às operações com
mercadorias industrializadas ou produzidas em território paranaense.
2. aplica-se, também, a estabelecimento fabricante que promover operações com farinha de
trigo que tenha sido produzida, sob sua encomenda, a partir da moagem de trigo em grão em
estabelecimento industrial localizado no Estado.
...

15 Aos estabelecimentos localizados no Município de FOZ DO IGUAÇU, que industrializem
produtos eletroeletrônicos, de telecomunicação e de informática, correspondente a oitenta por
cento do valor do imposto destacado no documento fiscal, na venda de seus produtos
industrializados, quando neles forem aplicados componentes, partes e peças recebidas do
exterior com o diferimento do imposto de que trata o item 22 do art. 95.
Notas:
1. relativamente aos produtos de informática, o estabelecimento industrial deverá incorporar,
em seu produto, "softwares" produzidos ou desenvolvidos em território nacional, devendo este
fato estar consignado na nota fiscal emitida para documentar sua saída, com a identificação de
seu fabricante;
2. o crédito presumido de que trata este item não é cumulativo com outros benefícios fiscais.
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Exemplo de previsão de manutenção 
de crédito integral para Isenções

123 Saídas efetuadas pela indústria de máquinas e equipamentos, em
operações internas e, interestaduais para os Estados da Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, de
mercadorias das posições 8444 a 8453 da NBM/SH, em razão de
doação ou cessão, em regime de comodato, para os Centros de
Formação de Recursos Humanos do Sistema SENAI, visando o
reequipamento destes Centros (Convênio ICMS 60/92).

Nota: não se exigirá a anulação do crédito em relação às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
industrialização dos produtos beneficiados com a isenção prevista
neste item.

Exemplo de previsão de manutenção de 
crédito integral para Redução da base de 

cálculo15 A base de cálculo é reduzida, até 31.07.2014, nas operações com as MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS adiante arrolados, para o percentual que resulte na carga
tributária equivalente a (Convênios ICMS 52/1991, 69/2009, 101/2012, e 14/2013):

a) 4,1% quando se tratar de operações interestaduais destinadas aos Estados das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, exceto as realizadas com
consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS;

b) 5,6% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do
ICMS, e nas operações internas;

c) sete por cento nas demais operações interestaduais.

Nota: o disposto neste item:

1. aplica-se às operações de importação do exterior;

2. não se aplica aos bens usados beneficiados com a redução da base de cálculo a que se
refere o item 3 deste Anexo;

3. não acarretará a anulação do crédito em relação à entrada de mercadorias;

4. o benefício de que trata este item não se aplica às peças e partes quando estas forem
comercializadas separadamente da máquina ou implemento, exceto em relação àquelas
classificadas na posição 8432.

5. desobriga o contribuinte do pagamento do diferencial de alíquotas.

No momento exato 
definido pela Lei.

LEI (NORMA JURÍDICA)

Compreensão do Fenômeno da Subsunção

Local onde está 

definido o Campo 

de Incidência do 

Tributo.

Campo Abstrato 

que por si só não 

garante a exigência 

do Tributo.

Trata-se apenas do 

campo material 

abstrato fértil possível 

para a tributação.

Por isso chamado de 

“Hipótese de 

Incidência”.

Necessita da prática de 
um Fato Jurídico 

rigorosamente descrito 
na Lei.

FATO GERADOR

O fato praticado 

se submete às 

regras da 

Norma Legal.

Por isso se diz 

que na 

ocorrência do 

fato gerador, 

ocorre a 

subsunção do 

fato à norma.
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CRÉDITO – REGRA GERAL NO ICMS

Observações úteis:
a) São regras diferentes do IPI, pois embora

constitucionais também, no ICMS não há a figura

da alíquota zero e tampouco, como regra geral, as

saídas com isenção não conferem direito à crédito;

b) adota-se atualmente o critério do crédito físico;

c) Creditamento do ICMS, é, em última análise,

aplicação do princípio da não-cumulatividade;

d) Existem exceções a serem consideradas, como

por exemplo a figura do crédito presumido.

e) O estorno só se usa quando não se sabia ao

momento da entrada, que o bem não geraria

crédito.

Técnica da não cumulatividade
• Sistema de tax or tax (imposto com

imposto);

• Sistema de basis or basis (base de cálculo
com base de cálculo);

• Sistema de apuração periódica (sistema
adotado pela Constituição Brasileira).

ALTERNATIVA A ISSO:
CRÉDITO PRESUMDO 

(REGRAS LEGAIS CASO A 
CASO)

Técnica da não cumulatividade

“O ICMS será não cumulativo, compensando-
se o que for devido em cada operação relativa
à circulação de mercadoria ou prestação de
serviços com o montante cobrado nos
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou
pelo DF.”
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a) Aquisição de Mercadoria (Livro de Entradas)

100 unidades x R$ 1.000,00 = R$ 100.000,00

ICMS (18%) = R$ 18.000,00

b) Venda de Mercadoria (Livro de Saídas)

100 unidades x R$ 1.500,00 = R$ 150.000,00

ICMS (18%) = R$ 27.000,00

c) ICMS devido (Livro de Apuração – GIA)

Saldo devedor (b-a) = R$ 9.000,00

Técnica da não cumulatividade (ICMS)

Créditos Fiscais
Será assegurado ao contribuinte o direito de
creditar-se do imposto anteriormente cobrado de
insumos e mercadorias destinadas a revenda,
entrados no estabelecimento, inclusive destinados
ao seu consumo (apenas a partir 01/01/2020), do
bem destinado ao ativo permanente (desde
01/11/96), ou ainda, recebimento de serviço de
transporte intermunicipal e interestadual ou de
comunicação, bem como energia elétrica (há
restrições legais quanto aos dois últimos).
Ativo Permanente – LC 102 - 1/48 com o uso do
CIAP

Não darão direito ao crédito:

A entrada e mercadorias alheias à atividade do
estabelecimento;

Entrada de mercadorias/insumos cuja saída ou
prestação subseqüentes não forem tributadas ou
estiverem isentas, ou ainda, em relação à parcela
reduzida de redução de base de cálculo exceto as
destinadas ao exterior e nos casos em que a
legislação expressamente prever a manutenção
(exceções descritas textualmente na lei que
estabelece o benefício).

Créditos Fiscais
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Estorno do Crédito (Anulação)
Sempre que a mercadoria* que ingressar no estabelecimento:

for objeto de saída não tributada (circunstância imprevisível,
antecipadamente); ** ***

vier a ser utilizada para fim alheio à atividade do
estabelecimento ou perecer, deteriorar-se ou extraviar-se
(perdas extraordinárias).
* No caso da indústria, aplica-se ao insumo ou serviço de transporte ou energia
elétrica, proporcional, ao produto resultante da industrialização, que saia sem
débito.

** Saída isenta, com não-incidência e a parcela reduzida da redução da base de
cálculo (estorno proporcional) nos casos em que não houver previsão de
manutenção expressa do crédito.

*** Não se inclui neste contexto as saídas posteriores com diferimento, suspensão
ou substituição, bem como as saídas com isenção ou redução com expressa
previsão de manutenção de crédito.

UTILIZAÇÃO DOS CFOPs
(Segundo a Origem e o Destino)

ENTRADAS

1. ORIUNDAS DE DENTRO DO ESTADO

2. ORIUNDAS DE FORA DO ESTADO

3. ORIUNDAS DO EXTERIOR

SAÍDAS

5. PARA DENTRO DO ESTADO

6. PARA FORA DO ESTADO

7. PARA O EXTERIOR

O primeiro dígito se aplica a origem da operação ou da prestação nas entradas

e nas saídas respectivamente.

ALÍQUOTAS DO ICMS
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O ICMS apresenta alíquotas específicas para as operações e prestações internas

(ocorridas dentro do Estado), e para as importações (que são as mesmas internas),

observando-se a competência dos Estados em defini-las e isto pode variar de Estado

para Estado (12%, 17%, 18%, 19% ou ainda outras alíquotas por conta da seletividade).

As atividades mercantis podem possuir 
várias alíquotas internas e situações 

diferenciadas. Consulte seu contador!

Alíquotas Internas de ICMS

ALÍQUOTA INTERNA

REGRA GERAL

29%, 28%, 25%, 12%, 7%, 17% ou 18%... 

(Seletividade facultativa, a critério de cada UF)

Alíquotas Internas de ICMS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

DESTINATÁRIO/TOMADOR NÃO CONTRIBUINTE

ALÍQUOTA INTERNA RESPECTIVA DA UF DE ORIGEM

(ATÉ 2015)



15/03/2016

20

Belém

Porto Alegre

Florianópolis

Curitiba

SÃO PAULO

Rio de Janeiro

Vitória

Belo HorizonteC.Grande

Tocantins

S.Luís

Teresina

Fortaleza

Natal

J. Pessoa

RECIFE

Maceió

Aracajú

Salvador

Goiânia

BRASILIA

Cuiabá

MANAUS

RORAIMA

Boa Vista Macapá

Acre

Rondônia

Operações 
Interestaduais

Lembrar que o ICMS 
é um imposto 

“relativo” à 
circulação de 
mercadorias.

A partir do Estado do 
Paraná.

A partir 
de 2016

(EC 
87/2015)

Norte,
Nordeste,

Centro-Oeste e
Espírito Santo

Sul e Sudeste 
(Menos Espírito

Santo)
12%

Norte, 
Nordeste,

Centro-Oeste e
Espírito Santo

Sul e Sudeste 
(Menos Espírito

Santo)

Sul e Sudeste 
(Menos Espírito

Santo)

7%

12%

12%

Produtos Nacionais ou Nacionalizados (Coef. Import. Igual/Inferior a 40%) 

(*) Operações entre contribuintes de mercadorias e serviços de transporte (interestadual e intermunicipal) e de

comunicação, tomando-se por conta a condição de contribuinte do destinatário para a definição da alíquota, pouco

importando a destinação do produto como insumo, estoque, permanente ou uso consumo (**). No entanto, em relação ao

transporte aéreo de passageiros, carga e mala postal aplica-se 4%, independente da condição de contribuinte.

(**) Aplica-se, no caso de contribuinte, o diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de bens destinados ao

permanente e ao uso e consumo.

Operações Interestaduais Para 
Contribuintes de ICMS

Operações Interestaduais a Partir de  2016
(Para não contribuinte)

Exemplo: em uma venda de mercadoria nacional do Estado do Paraná para o Estado do

Sergipe, a ser efetivada a partir de 16.07.2015, a alíquota interestadual aplicável seria de

7%, valor a ser recolhido em favor do Estado do Paraná.

Considerando que tal mercadoria esteja sujeita à alíquota de 17% no Estado do Sergipe,

a diferença a ser recolhida é de 10%, sendo que, durante o ano de 2015, 80% deste

montante (8% do valor da operação) será pago em favor do Estado de origem (Paraná), e

20% deste montante (2% do valor da operação) será pago em favor do Estado de destino

(Sergipe).

Importante mencionar que, com a alteração, a responsabilidade pelo recolhimento do

ICMS em favor do Estado de destino, nas operações destinadas a não contribuintes, será

do remetente. Cabe aguardar a regulamentação do tema quanto à forma de emissão dos

documentos fiscais e às regras e prazos para tais recolhimentos.
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Momento “B”

Momento “A”

Estado de destino 

(mercadoria se destinará 

ao uso e consumo ou 

imobilizado.

Estado de origem 

da mercadoria

Alíquota interestadual (4%, 7% ou 12% conforme 

a situação) devido ao Estado de origem.

Operação de saída

Operação de  Entrada no 

Estado de destino. A 

diferença entre o que foi 

devido na origem e o que 

seria cobrado na entrada 

é devido ao Estado 

recebedor

Alíquota interna aplicada no Estado de destino para 

aquela situação: 7%, 12%, 17%, 18%, 19%, 25%, etc.

Diferencial de Aliquotas:

Alíquota do Momento “B” – Alíquota do Momento “A”

Recolhido na forma e prazo que o Estado destinatário 

determinar.

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

CST SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ALÍQUOTA

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 7% OU 12%

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 4%

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 4%

3
- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%

(quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);
4%

4

- Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos

produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs

8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

7% OU 12%

5
- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual

a 40% (quarenta por cento);
7% OU 12%

6
- Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de

Resolução CAMEX e gás natural
7% OU 12%

7
-- Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante

em lista de Resolução CAMEX e gás natural.
7% OU 12%

8
- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

(setenta por cento).
4%

CST - TABELA A (ORIGEM DA MERCADORIA)

Base de Cálculo (Aspecto Quantitativo)

É o valor da operação relativa a circulação
da mercadoria ou o preço do serviço.
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Base de Cálculo – Diretrizes Constitucionais

Inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS

Condições:

Produto destinado ao imobilizado ou ao uso e
consumo / ainda que a operação seja entre
contribuintes;

Na importação de mercadorias;

No cálculo do imposto retido (substituição tributária)

Outras Inclusões na base de cálculo do ICMS

Juros (*), seguros e demais importâncias recebidas ou
debitadas, bem como bonificações, excluindo-se o pedágio
apenas no Paraná; (**)

Descontos condicionais;

Frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente
ou por sua conta e ordem e seja cobrado do adquirente. (**)

(*) Os juros financeiros (pela lei regente), são excluídos apenas nas vendas
a prazo feitas por varejistas a pessoas físicas, limitado a valor fixado
mensalmente pelo Estado. Os juros moratórios não integram a base de
cálculo.

(**) No caso de existência de várias alíquotas, observar-se a
proporcionalidade nas despesas acessórias

Base de Cálculo – Diretrizes Constitucionais

Base de Cálculo – Outras Hipóteses
No caso de importação:

(+) valor do produto constante no documento de
importação;

( + ) II, IPI, IOC e demais tributos (PIS, Cofins,
Cide) *

( + ) quaisquer outros impostos, taxas,
contribuições e despesas aduaneiras (Lei
Complementar nº 114/02);

(+) ICMS por dentro

* Norma de Execução Coana nº 2/05
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No fornecimento de mercadorias com prestação
de serviço não compreendidas na competência
tributária dos municípios:

=> VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO

Base de Cálculo – Outras Hipóteses

No fornecimento de mercadoria com prestação de
serviço compreendida na competência dos
municípios:

=> o preço corrente da mercadoria fornecida ou
empregada.

Base de Cálculo – Outras Hipóteses

Na prestação de serviços de transportes
interestadual e intermunicipal de comunicação:

=>O preço do serviço

Base de Cálculo – Outras Hipóteses



15/03/2016

24

Base de Cálculo – Acréscimos Financeiros

Não integra a base de cálculo, os acréscimos
financeiros cobrados nas vendas a prazo
promovidas por estabelecimentos varejistas, para
consumidor final.

Taxa fixada mensalmente – Secretaria da
Fazenda

QUESTIONAMENTOS

CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL
Rua Mateus Leme, 2004 – 1º Andar 

CEP 80530-010 – Curitiba – PR
Fones: (41) 3350-6084 / 9646-5609 - Fax: (41) 3350-6100

www.consult.com.br
julberto@consut.com.br 

OBRIGADO!
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Não-Incidência
(Fato não foi descrito na Lei como tributável - Depois da 

Constituição Federal)

Imunidade
(Fato não poderá ser descrito na Lei como 
tributável - Antes da Constituição Federal)

Constituição 
Federal

Isenção/Isenção Parcial (base de cálculo)
O Fisco pode exigir o tributo por 03 questões técnicas: 

� políticas e/ou sociais;

� por disposição de Lei  - poderá dispensar o recolhimento integralmente (isenção) 

� parcialmente (redução da base de cálculo).

Fato descrito na  própria 
Lei que materializa a 
hipótese de incidência

Fato
gerador

Lei (Norma jurídica)
Campo de incidência

Situações Tributárias
CST

JOSÉ JULBERTO MEIRA JUNIOR

• Advogado, pós-graduado em Direito Tributário;

• ex-consultor jurídico do Grupo IOB;

• foi Diretor e Consultor Jurídico de ACTO Edição de Publicações Fiscais;

• autor do Regulamento Comentado, Anotado e Remissivo ACTO de ICMS do Paraná;

• autor do Regulamento e Tabela do IPI anotado e remissivo ACTO;

• especialista em tributos indiretos;

• autor do livro “Substituição Tributária do ICMS, Uma Visão Crítica” (editora Juruá, 2001);

• membro do Instituto de Direito Tributário do Paraná (IDT/PR);

• membro da Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT);

• membro honorário do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT);

• Instrutor de cursos na área desde 1988;

• palestrante e conferencista;

• assessor jurídico de inúmeras empresas;

• Professor Universitário em cursos de graduação e pós-graduação;

• Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná

• Membro do Comitê de Estudos Tributários da FIEP;

• sócio da Maran, Gehlen Advogados Associados, em Curitiba;

• Consultor Jurídico de Consult Consultoria Empresarial, em Curitiba.
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Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos

decretos:

...

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

QUADRO RESUMO
(Art. 100, IV do CTN)

INSTRUMENTO ÂMBITO DE VALIDADE
APLICABILIDADE

BENEFÍCIOS 
FISCAIS

PROCEDIMENTOS 
FISCAIS

DOCUMENTÁRIO 
FISCAL

CONVÊNIO TODAS AS UFs SIM SIM SIM

PROTOCOLO

SOMENTE PARA AS UFs
SIGNATÁRIAS NÃO SIM

NÃO
(existem 

exceções)

AJUSTE 
SINIEF

TODAS AS UFs E UNIÃO 
(IPI) NÃO SIM SIM

A GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS

• STJ - Estados não podem decidir que o benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação é inconstitucional

• Para a 2ª turma do STJ, os Estados não podem por conta própria
decidir que o benefício fiscal concedido por outra unidade da
Federação é inconstitucional, ainda que não aprovado pelo Confaz.
O entendimento se deu no julgamento do RMS de uma empresa
que foi autuada pelo Estado do MT por utilizar benefício fiscal
concedido por Goiás.

• Segundo os ministros, se outro Estado concede benefícios fiscais
de ICMS sem a "observância das regras da LC 24/75 e sem
autorização do Confaz, cabe ao Estado lesado obter junto ao
Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade
da lei ou ato normativo de outro Estado (...)".

• Processo relacionado : RMS 31714

“O tratamento igualitário de mercadorias
importadas com as nacionais pressupõe,
para que não haja desfavor em relação a
estas, que o ICMS seja recolhido no
momento da aquisição das mercadorias, tal
como ocorre com as nacionais.”

(STJ – Superior Tribunal de Justiça – REsp
54.905/SP – Primeira Turma – Relator:
Ministro César Asfor Rocha – 5/12/1994).

A RESOLUÇÃO 13/2012 DO SENADO FEDERAL E SEUS 

REFLEXOS PARA OS CONTRIBUINTES DO ICMS
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A RESOLUÇÃO 13/2012 DO SENADO FEDERAL E SEUS 

REFLEXOS PARA OS CONTRIBUINTES DO ICMS

• Tampouco compete ao Senado determinar que uma
suposta alíquota de 4% será cobrada na origem e o
restante no destino, porque a incidência e cobrança se
dão na origem. Qualquer mudança neste sentido
implicaria uma Emenda Constitucional e, seria
necessária a revogação do art. 152, que impede que
estados estabeleçam diferença tributária em razão da
procedência do produto:

• “Art. 152 É vedado aos estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer diferença tributária entre
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.”

A RESOLUÇÃO 13/2012 DO SENADO FEDERAL E SEUS 

REFLEXOS PARA OS CONTRIBUINTES DO ICMS

• “Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Liminar concedida no
recesso pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Referendo da
decisão pelo Plenário. Tributário. ICMS. Benefício fiscal. Redução da
carga tributária condicionada à origem da industrialização da mercadoria.
Saídas internas com café torrado ou moído. Decreto 35.528/2004 do
estado do Rio de Janeiro. Violação do art. 152 da constituição. É plausível
a alegação de contrariedade à vedação ao estabelecimento de tratamento
tributário diferenciado, em face da procedência ou do destino de bens ou
serviços de qualquer natureza (art. 152 da Constituição), pois o Decreto
35.528/2004 do estado do Rio de Janeiro condiciona a concessão de
benefício fiscal de redução da carga tributária à origem da industrialização
das mercadorias ali especificadas. Medida cautelar referendada pelo
Plenário (STF – Supremo Tribunal Federal – Medida Cautelar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade 3389 MC/RJ – Relator: Ministro Joaquim
Barbosa – 29/3/2006).

A RESOLUÇÃO 13/2012 DO SENADO FEDERAL E SEUS 

REFLEXOS PARA OS CONTRIBUINTES DO ICMS

• “A Constituição é clara ao vedar aos estados e ao
Distrito Federal a fixação de alíquotas internas em
patamares inferiores àquele instituído pelo Senado para
a alíquota interestadual. Violação ao art. 152 da
CF/1988, que constitui o princípio da não diferenciação
ou da uniformidade tributária, que veda aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza,
em razão de sua procedência ou destino. Medida
cautelar deferida”. (STF – Supremo Tribunal Federal –
ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.936-MC,
Relator: Ministro Gilmar Mendes – 19/09/2007).
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Impostos Diretos

Impostos Indiretos

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
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Competência Privativa dos Impostos


