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Resolução do Senado Federal n.º 13/2012 

Alíquotas 

Condições 

Objetivo: Remessa 
Interestadual (i.e. 

transferência/venda) 

Tipo de Operação Importação 

Bem/Mercadoria sem 
processo industrial – 

Revenda 

Regra geral 

4% 

a) Bens listados 
pela CAMEX; b) 

gás natural. 

12%/7% 

Bem/Mercadoria que sofra 
processo industrial  

a) Conteúdo de 
Importação 
superior a 

40%*; 

4% 

a) Conteúdo de 
Importação 

inferior a 40%*; 
b) PPB. 

12%/7% 

* CONFAZ tem a faculdade para definir procedimentos e critérios para certificação do Coeficiente de 

Conteúdo de Importação (CCI). 
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Lista de produtos sem similar nacional  

Bens e mercadorias 
sujeitos à alíquota de 

zero ou 2% do 
Imposto de 

Importação – lista 
taxativa 

Bens e mercadorias 
relacionados em 
destaques. Ex 
constantes da 

Resolução Camex n.º 
71 (autopeças) 

Bens e mercadorias 
objeto de concessão 

de ex-tarifário em 
vigor estabelecido na 

forma das 
Resoluções CAMEX 

n.ºs 35/2006 e 
17/2012  

Resolução Camex n.º 79/2012 – Lista sem similar nacional 

Anexo à Resolução CAMEX n.º 79/2012 disponível no site: 

http://www.camex.gov.br/conteudo/exibe/area/0/menu/78 



© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu. 

Convênio ICMS n.º 38/2013 – Procedimentos 

Metodologia de cálculo do Conteúdo de Importação; 

Instituição da Ficha de Conteúdo de Importação (“FCI”); 

Informações adicionais a serem inseridas na NF-e; 

Tratamento do estoque de abertura (em 31/12/2012); 

Vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. 
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Cálculo do Coeficiente de Importação – CI 

Calculado pelo industrial importador:  

I- Valor da parcela importada do exterior: 

 

a) Importação direta: valor FOB + frete + seguro 

internacional. 

 

b) Aquisição local: o valor do bem ou mercadoria 

informado no documento fiscal emitido pelo 

remetente, excluídos os valores do ICMS e do IPI, 

considerando como: 
b.1) como nacional, quando o Conteúdo de Importação 

for de até 40%; 

b.2) como 50% nacional e 50% importada, quando o 

Conteúdo de Importação for superior a 40% e inferior ou 

igual a 70%; 

b.3) como importada, quando o Conteúdo de Importação 

for superior a 70%. 

 

II- Valor da parcela importada do exterior: valor total 

da operação de saída interestadual, o valor da 

mercadoria, na operação própria do remetente, 

excluídos os valores de ICMS e do IPI. 
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Ato Cotepe ICMS n.º 61/2012 – FCI 

√ Institui o Manual de orientação para entrega da FCI e leiaute do arquivo 

digital. 

√ Declaração em arquivo digital com assinatura digital, certificada pelo ICP-

Brasil. 

√ Entrega mensal ou quando houver mudança que implique em alteração da 

alíquota. 
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Ajuste Sinief n.º 20/2012 – Novos CSTs 

0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 

1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 

2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 

3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior 

ou igual a 70% (setenta por cento); 

8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta 

por cento). 

4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos 

básicos de  que tratam o Decreto-Lei n.º 288/67, e as Leis n.ºs 8.248/91, 10.176/01 e 

11.484/07; 

5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 

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

CAMEX e gás natural; 

7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de 

Resolução CAMEX e gás natural; 

Aplicação da 

alíquota de 4% 
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Convênio ICMS n.º 123/2012 

Não aplicação de 
benefícios fiscais de ICMS 
na operação interestadual 

com bens/mercadorias 
submetidos à tributação 

de 4%. 

Exceção: se o benefício: 

- resultar carga tributária 
menor que 4% em 

31/12/2012;  

- tratar-se de isenção. 

Consequências: 
Impossibilidade de 

aplicação de alguns 
benefícios fiscais 

(CONFAZ) existentes aos 
produtos importados (i.e. 

Convênio ICMS n.º 
52/1991). 

Polêmica: produção de 
efeitos – necessidade de 
incorporação à legislação 

dos Estados? 

- §1º, art. 36 do Convênio 
133/97 – ratificação tácita. 
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Portaria CAT n.º 108/2013 

 Possibilidade de concessão de Regime Especial para a suspensão do 

lançamento do ICMS devido no desembaraço aduaneiro de mercadorias 

importadas objeto de saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 4%. 

 Amparando o pedido de regime especial, a empresa deverá indicar o 

percentual pretendido de suspensão do ICMS incidente nas operações de 

importação, juntando os documentos necessários para a comprovação de 

que o referido percentual é suficiente para inibir a formação de saldos 

credores elevados e continuados em razão da aplicação da alíquota de 

4%. 

 É condição para a concessão do regime especial que o estabelecimento 

importador, por qualquer de seus estabelecimentos: 

 seja emitente de Nota Fiscal Eletrônica (“NF-e”) e adote a Escrituração Fiscal Digital 

(“EFD-ICMS/IPI”); 

 promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em 

território paulista; 

 esteja em situação regular perante o fisco; e 

 não possua, por qualquer de seus estabelecimentos débitos fiscais 
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Pontos de atenção 
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1. Possível acúmulo de créditos de ICMS (importa com alíquota cheia e a saída 

interestadual tem alíquota de 4%); 

2. A alíquota de 4% será aplicável somente nas operações interestaduais. Na 

operação de importação permanece vigente a alíquota definida pelo Estado, 

salvo especificidade de cada legislação estadual; 

3. A alíquota de 4% será aplicável a todas as operações interestaduais 

subsequentes, independentemente se forem imediatas a importação, ou não; 

4. Todos os contribuintes que realizem operações com bens ou mercadorias 

importados ou com CI estão obrigados a prestar informações na nota fiscal. 

Nas operação internas a obrigatoriedade dependerá de exigência de cada 

Estado; 

5. Aumento do diferencial de alíquotas cobrado nas aquisições de mercadorias 

destinadas ao uso e consumo ou ativo imobilizado; 

6. As possibilidades de manutenção de benefício nas operações interestaduais 

são: i – carga inferior a 4% (em 31/12/2012); ii – isenções; 

Pontos de atenção 
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Pontos de atenção 

7. Necessidade de parametrização das novas regras nos sistemas de 

faturamento; 

8. Na hipótese de revenda de bens ou mercadorias, não sendo possível 

identificar, no momento da saída, a respectiva origem, para definição do 

Código da Situação Tributária (“CST”) deverá ser adotado o método contábil 

PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). 

9. Nas operações com bens e mercadorias importados ou com conteúdo 

importado, que se enquadrem nas hipóteses previstas na Resolução n.º 

13/2012, deverá ser aplicada a alíquota de 4% para o cálculo do ICMS devido 

na operação própria do remetente, e a alíquota prevista na legislação da 

unidade federada de destino, para efeitos de determinação do valor do ICMS 

a ser recolhido por ICMS-ST. A fórmula de cálculo do ICMS-ST não foi 

alterada, somente a alíquota do ICMS próprio no cálculo da MVA-Ajustada; 

10. Necessidade de renegociação dos preços com os clientes e fornecedores; 

11. Tributação incorreta: a) fisco de destino poderá glosar o crédito superior a 

4%?; b) possibilidade de restituição do excesso pago ao fisco de origem? 
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Dúvidas 
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 Este material foi desenvolvido pela Deloitte Touche Tohmatsu especialmente 

para este seminário, com base na legislação citada.   

 Esta apresentação foi escrita e preparada em termos gerais e, portanto, não 

deve ser utilizada para cobrir situações específicas; a aplicação dos princípios 

apresentados depende das circunstâncias particulares envolvidas e 

recomendamos que assistência profissional seja obtida antes da decisão de 

adotar ou não uma ação devido a qualquer dos conteúdos desta apresentação.  

 A Deloitte terá o prazer de assessorar os leitores sobre como aplicar os 

princípios apresentados nessa apresentação em suas circunstâncias 

específicas. A Deloitte não será responsável por nenhuma reivindicação, 

passivo ou despesa ocasionados a qualquer pessoa que decidir adotar ou não 

uma ação devido a qualquer dos conteúdos desta apresentação. 

 Este documento é somente para sua informação. Consequentemente, você 

não deve, sem nosso consentimento prévio, mencionar ou usar nosso nome ou 

esta apresentação para qualquer outra finalidade, assim como ela não deve 

ser apresentada ou distribuída a terceiros. 

Avisos legais 
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