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 Guerra Fiscal na Importação (“Guerra dos Portos”) – 

Programas estaduais que desoneram as importações em seus 

portos, geralmente por meio de créditos presumidos ou 

financiamentos incentivados, aumentando a arrecadação em tal 

Estado, em detrimento aos demais 



 

 Guerra dos Portos “desloca” empregos do Brasil para o exterior, ao 

incentivar a importação. 
 

I – Contexto da Legislação 



 Intenção de eliminar a “Guerra dos Portos” – Reduz as 

possibilidades de desoneração do ICMS nos Estados de origem 
 

 Alíquota Interestadual de 4%: 

 mercadorias importadas não submetidas a industrialização; ou 

 ainda que resultem de industrialização, tenham “Conteúdo de 

Importação” superior a 40%. 
 

 Não aplicável a mercadorias (i) sem similar nacional, (ii) 

produzidas conforme PPB e (iii) às operações que destinem gás 

natural importado do exterior a outros Estados. 
 

 Regulamentação em andamento 

II – Resolução SF nº. 13/2012 



Regulamentações Nacionais 
 

 Ajuste SINIEF 19/2012 - Criação de novas obrigações acessórias 

 Cálculo do Conteúdo de Importação 

 Entrega de FCI a partir de 01/05/2013 

 Informações nas Notas Fiscais 

 REVOGADO! 
 

 Ajuste SINIEF 20/2012: Adaptação dos CST 
 

 Convênio ICMS 123/12: efeitos da Resolução 13/2012 em 

incentivos fiscais regulares 
 

 CAMEX: listas de produtos não sujeitos à Resolução SF 13/2012 

II – Res. SF nº. 13/2012 - Regulamentação 



Ajuste SINIEF 19/2012 (DOU de 09/11/2012) – REVOGADO! 

 Conteúdo de Importação: Percentual correspondente ao 

quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total 

da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido a 

processo de industrialização 

 Critérios para o cálculo do Conteúdo de Importação 

 Imposição da entrega da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) a 

partir de 01/01/2013 – Ajuste SINIEF 27/2012 – Prorrogado até 

01/05/2013 

 Informações nas Notas Fiscais: FCI, Conteúdo de Importação e 

Valor da parcela importada – ABERTURA DE INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS! 

II – Res. SF nº. 13/2012 - Regulamentação 



 Novos Critérios para o cálculo do Conteúdo de Importação 

 

CI  =   VALOR PARCELA IMPORTADA EXTERIOR  

        VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERESTADUAL                    

               DE BEM SUBMETIDO À INDUSTRIALIZAÇÃO 

   

 VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERESTADUAL: 

 Valor do bem na operação própria, excluídos o ICMS e IPI 

 Média penúltimo mês 
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 VALOR DA PARCELA IMPORTADA 
 

 Importação direta (Média penúltimo mês) : 

 Valor Aduaneiro  dos Insumos aplicados – FOB + Seguro e Frete 

Internacionais 
 

 Aquisição Interna (Média penúltimo mês) : 

 Mercadorias não submetidas a industrialização no território 

nacional: valor da mercadoria informado no documento fiscal 

emitido pelo remetente, excluídos o ICMS e o IPI; 

 Mercadorias submetidas a industrialização no território nacional 

com CI superior a 40%: o valor da mercadoria informado no 

documento fiscal emitido pelo remetente, excluídos o ICMS e o IPI. 
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III – Convênio 38/2013 



 

 

 

 

Importação Venda 

Nº 
Importação 

Valor Aduaneiro Quantidade Nº Venda 
Valor da 

Operação de 
Saída 

Quantidade 

1 100,00 10 1 200,00 10 

2 120,00 10 2 200,00 10 

3 110,00 10 3 210,00 10 

Total 330,00 30 Total 610,00 30 

Média Ponderada 11 Média Ponderada 20,33 

Conteúdo de Importação (11,00 / 20,33) 54% 



 Média ponderada das saídas: 

 Se não houver saída interestadual no penúltimo período de 

apuração, consideram-se as saídas internas, excluídos o ICMS e 

IPI 

Se não houver saídas internas, considera-se o último período 

anterior em que tenha ocorrido a operação. 

 

 Média ponderada das importações 

 Se não houver importação no penúltimo período de apuração, 

considera-se o último período anterior em que tenha ocorrido a 

operação 
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 Definição da origem para produtos com conteúdo de importação (CI) 

adquiridos no mercado interno: 

a) Nacional: quando o CI for de até 40%; 

b) Importado: quando o CI for superior a 70%; e 

c) Metade nacional (50%) e metade importado (50%): quando o CI 

for superior a 40% e inferior a 70%.  

 

 CI na NF: considerar percentual real ou uma das faixas acima (0%, 

50% ou 100%)? 

 São Paulo: Portaria CAT 64/2013 esclarece 
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Artigo 8º - Nas operações com bens ou mercadorias importados que tenham sido 

submetidos a processo de industrialização no estabelecimento do 

contribuinte emitente da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, deverá ser informado, 

em campo próprio do referido documento fiscal, o número de controle da FCI e o 

percentual do conteúdo de importação do produto conforme previsto no § 2º.  

§ 1º Nas operações subsequentes com bens ou mercadorias com conteúdo de 

importação que não tenham sido submetidos a novo processo de industrialização, 

o revendedor deverá transcrever na NF-e o número de controle da FCI e o 

percentual do conteúdo de importação indicados no documento fiscal relativo à 

entrada do respectivo bem ou mercadoria em seu estabelecimento.  

§ 2º Para fins deste artigo, o percentual do conteúdo de importação do 

produto deverá ser informado, conforme o caso, utilizando-se os seguintes 

valores: 

1 - “0%”, quando o conteúdo de importação for menor ou igual a 40%;  

2 - “50%”, quando o conteúdo de importação for maior que 40% e menor ou igual a 

70%;  

3 - “100%”, quando o conteúdo de importação for superior a 70%. 
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 Informações nas Notas Fiscais: 

 Produto industrializado: FCI e CI do contribuinte industrial 

 Operações Interestaduais: Sempre 

 Operações internas: apenas se Estado exigir  

 Revenda de produto industrializado por outro estabelecimento: 

FCI e CI originais (Notas Fiscais de Aquisição) 

 Revenda de produto importado: Não é necessária nenhuma 

informação adicional 
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 CI deve ser calculado mensalmente 

 

 Imposição da entrega da Ficha de Conteúdo de Importação 

(FCI) a partir de 01/08/2013 

 

 CI deverá ser recalculado sempre que: 

 após sua última aferição, a mercadoria ou bem objeto de 

operação interestadual tenha sido submetido a novo processo 

de industrialização; 

 houver mudança da alíquota aplicável (Convênio) ou 

mudança da faixa de CI – 0%, 50% ou 100% (Portaria CAT) - 

CONFLITO 
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Operação de Importação: 

Base de Cálculo (ICMS): R$ 100,00 

D:  ICMS (18%): R$ 18,00 

ICMS a pagar : R$ 18,00 

Operação de Revenda: 

Saída: R$ 200,00 

Base de Cálculo (ICMS): R$ 200,00 

D:  ICMS (4%): R$ 8,00 

C: ICMS (18%):  R$ 18,00 

ICMS a pagar a SP:  (R$ 10,00) 

Importador Varejista 

Resultado: Acúmulo de crédito de R$ 10,00 

IV – Resolução 13/12: Problemas Pendentes 

Exterior 

SP 

Porto 

 A aplicação da alíquota de 4% de ICMS interestadual poderá 

implicar acúmulo de créditos. 

MG 



 Postura de SP: Não haverá legislação regulamentando a situação 

 

 Soluções (exemplos): 

 

 SP: concessão de regimes especiais para diferimento ou 

redução do ICMS na importação (avaliado caso a caso); 

 

 ES: beneficiários do FUNDAP terão base de cálculo reduzida, 

de forma que a carga tributária resulte em 4% (Decreto 

Estadual 3.194-R de 28.12.2012). 
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 Regulamentação não trata de ausência de parâmetros anteriores 

(Valor de Importação e Valor de Operação Interestadual) 

 Ex.: Bens produzidos sob encomenda 
 

 CONFAZ – Perguntas e Respostas 

“Caso a empresa não tenha nenhuma saída interestadual nos 

períodos anteriores ao cálculo, como fará para calcular o coeficiente 

de importação para saber qual a alíquota a ser aplicada em futura 

venda interestadual? 

a) Deverá ser utilizado o valor da saída interestadual em questão 

para cálculo do conteúdo de importação.” 

  

 Portaria CAT 64/2013: Valor estimado de saída 
 

IV – Resolução 13/12: Problemas Pendentes 



 Cláusula sétima do Ajuste SINIEF 19/2012: deverá ser informado 

na NF-e: 

a) O valor da parcela importada do exterior, o número da FCI, e 

o CI - industrialização; 

b) O valor da importação – revenda. 
 

 Liminares deferidas - Argumentos: 
 

a) Inconstitucionalidade: art. 170, IV, da CF. 

b) Ilegalidade: art. 198 CTN. 
 

O que fazer na vigência do Convênio ICMS 38/2013? 

 Solução de São Paulo 

 

 

IV – Resolução 13/12: Problemas Pendentes 



Convênio ICMS 123, de 07/11/2012 (DOU de 09/11/2012) 

 Na operação interestadual com mercadoria sujeita à alíquota de 4% 

não se aplica benefício fiscal anteriormente concedido, exceto se:  

I. de sua aplicação em 31/12/2012 resultar carga tributária menor 

que 4% (quatro por cento); 

II. tratar-se de isenção. 

 Na hipótese I, deverá ser mantida a carga tributária prevista em 

31/12/2012.  

 Alerta: estão convalidados apenas os incentivos concedidos com 

aprovação do CONFAZ! 

 DÚVIDA: ANULAM-SE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES (EX.: 

DISPENSA DO DIFAL-ICMS NO CASO DO CONVÊNIO ICMS 52/91?) 

IV – Resolução 13/12: Problemas Pendentes 



IV – Resolução 13/12: Problemas Pendentes 

 Atuação conjunta - Para garantir que as operações abrangidas pela 

Resolução 13/2012 sejam cumpridas, as Secretarias de Fazenda dos 

Estados prestarão assistência mútua para a fiscalização das operações. 

 

 Questões: 

 O contribuinte poderá ser fiscalizado inclusive por Estados onde não possui 

inscrição estadual?  

 O fisco de destino poderá glosar o crédito superior a 4% nos casos de 

saídas com 12% feitas incorretamente? 

 Será possível a restituição do imposto pago a maior (8%) perante o fisco de 

origem? 



IV – Resolução 13/12: Problemas Pendentes 

 São Paulo: Decreto 59.339, de 3 de julho de 2013. 

 Ficam remitidos os créditos tributários relativos ao ICMS 

constituídos ou não em virtude do descumprimento das 

obrigações acessórias instituídas pelo Ajuste SINIEF nº 19, de 7 

de novembro de 2012 

 Remissão = Atinge apenas multas ou também imposto? 

 Ex.: Fornecedor não informou o CI na NF e contribuinte 

calculou seu CI de forma errada, aplicando a alíquota errada 

de ICMS 
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