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Resumo da Resolução 13, do Senado 

 Reduz para 4% alíquota do ICMS nas operações interestaduais com importados que: 

(i) não se submetam a processo de industrialização; ou 

(ii) ainda que submetidos a tal processo, resultem em mercadorias/bens 

com Conteúdo de Importação superior a 40% 

Conteúdo de Importação é o percentual equivalente ao quociente entre: 

- a parcela importada do exterior; e 

- o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria/bem 
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Resolução 13 – Pontos de Atenção 
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No caso de Transferência Interestadual: composição a partir do Custo 

No caso de Venda Interestadual: composição apurada a partir do Valor da 

Operação, cabendo uma análise acurada sobre o efeito nos valores abaixo 

relacionados: 

 IPI 

 Frete (CIF x FOB) e Seguro 

 ICMS-ST (com Estados Conveniados, ou não) 

 Descontos (Condicionais e Incondicionais) e Bonificações 

 Devoluções de mercadorias 

 Demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas do adquirente 

 PIS/COFINS 

 Enfim, a formação do Preço de Venda e ao Mark Up da mercadoria 

 É necessário apurar o % de insumos importados na composição do valor total de cada espécie de mercadoria remetida para 
outro Estado 
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Resolução 13 – Pontos de Atenção 
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Possibilidade de aplicação da alíquota de 4% sobre os 

bens e mercadorias importados até 31 de dezembro de 

2012, cujas saídas ocorram a partir de 1º de janeiro de 

2013. 

Possibilidade de que a regra de apuração do percentual de 

participação dos insumos importados no valor do produto 

industrializado não seja autoaplicável.  
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Resolução 13 – Pontos de Atenção 
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Possibilidade de questionamento se o Senado Federal 

poderia impor condições para aplicação da alíquota de 4% 

de acordo com a participação de insumos importados no 

custo do produto industrializado. 

CF: art. 155, parágrafo 2o, IV 

 

 

 
Possibilidade de aplicação da alíquota de 4% sobre os bens 

e mercadorias nacionalizados. 
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Resolução 13 – Pontos de Atenção 
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O CONFAZ poderá regulamentar a matéria, definindo critérios 

para a Certificação de Conteúdo de Importações (CCI) 

Atenção ao tratamento do bens/mercadorias importados: 
 

  sem similar nacional; 

  mercadorias produzidas em conformidade com o PPB 

  gás natural importado destinado a outros Estados 

 bens/mercadorias destinados a não-contribuinte 

(alíquota aplicável) 
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Planos de Ação 
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Exemplo resumido de mapeamento de fluxos 

 Fluxos Operacionais 

Importadores / 

Portos Revendas 

Fábrica/CD 

Pontos a serem considerados: 

(1) Número, localização, tamanho e área de influência de 

Fábricas e CDs, inclusive armazenagem de estoque 

(2) Regras de ST na venda direta das fábricas ou entrega 

via CDs; 

(3) Análise das alternativas de operação de 

movimentação e armazenagem própria ou 

terceirizada; 

Atacadistas 
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