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ANO: 2011

PROTOCOLO:  10.433.655-8

CONSULTA Nº: 01, de 1º de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. VENDAS EM
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA ENTIDADE DE
UTILIDADE PÚBLICA.

A interessada informa que fornece mercadorias para a
Associação Pró-ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR,
mantenedora do Centro Universitário Feevale, sediada em Novo
Hamburgo, Rio Grande do Sul, entidade reconhecida como de
utilidade pública pelo Decreto Federal n. 82.474, de 22 de
outubro de 1978.

Aduz que se trata de uma associação de direito
privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração
indeterminado, e que não distribui dividendos, resultados,
bonificações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou
pretexto, aplicando integralmente suas rendas, recursos e
eventuais resultados operacionais na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais no
território nacional.

Informa que esta instituição propôs ação ordinária
em face do Estado do Rio Grande do Sul, na qual buscou obter a
declaração de inexigibilidade da tributação pelo ICMS em razão
de sua imunidade tributária, quando da aquisição, tanto no
mercado interno como nas importações do exterior, de materiais
de consumo e de manutenção em geral, de materiais e obras para
sua biblioteca, de equipamentos e materiais permanentes, além,
da exclusão de parcela do imposto incidente sobre suas contas
de energia elétrica e da desconstituição de crédito tributário
consubstanciado em lançamento de ofício. A sentença, prolatada
em 21 de outubro de 2002, concluiu pela parcial procedência do
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pedido quanto à ação declaratória e pela procedência quanto à
desconstituição do crédito tributário lançado.

No Tribunal de Justiça, o recurso da ASPEUR foi
julgado improcedente e o do Estado do Rio Grande do Sul foi
julgado prodecente, sob a fundamentação de que o imposto não
se sujeita a regra da imunidade tributária instituída pelo
art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal.

Em grau de Recurso Extraordiário, o Supremo Tribunal
Federal, mediante sentença que transitou em julgado em 16 de
novembro de 2005, admitiu a aplicação da imunidade tributária
constitucional ao ICMS.

Em face da decisão judicial, informou que pretende
adquirir da consulente, sediada em Curitiba, produtos de
consumo e permanentes, de uso laboratorial, para aplicação na
atividade descrita em seu estatuto constitutivo, com a
aplicação da imunidade tributária do imposto.

Perquire:

1. as vendas que formalizará para a ASPEUR e o
Feevale deverão se dar com a imunidade tributária em relação
ao ICMS?

2. No caso de resposta afirmativa, quais são os
procedimentos adequados para o processamento das respectivas
vendas que realizará?

RESPOSTA

Não sendo o Estado do Paraná parte na ação promovida
pelo consulente, a decisão judicial não o vincula.

Assim, esta não se aplica às operações promovidas
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pelos contribuintes paranaenses, que devem ser regularmente
tributadas.

PROTOCOLO:                10.714.884-1

CONSULTA Nº: 02, de 31 de janeiro de 2011

ASSUNTO:      ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DESTINADA A
EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA NATURAL
CANALIZADA. ALÍQUOTA DO IMPOSTO.

A consulente, cuja atividade econômica é a
fabricação e o comércio de produtos químicos, informa que
realiza vendas interestaduais de mercadorias destinadas ao
tratamento de água a empresa fornecedora de água canalizada,
calculando o ICMS pela alíquota de 12%, que é a aplicável às
operações praticadas com contribuintes do imposto.

Ocorre que, em razão das operações de saída de água
natural estarem abrangidas pela isenção, nos termos do
Convênio ICMS 98/89, há o entendimento de que as
concessionárias de serviço público de captação, tratamento e
distribuição de água não poderiam ser equiparadas a
contribuintes, devendo, portanto, a remessa interestadual de
mercadoria a elas destinada ser tributada à alíquota de 18%.

Defende sua posição, quanto à aplicabilidade da
alíquota interestadual, argumentando que a condição de
contribuinte está vinculada à realização, com habitualidade,
de operações de circulação de mercadorias e não ao fato de as
operações ocorrerem, ou não, com incidência do imposto.
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Ademais, no caso relatado, aduz estar a destinatária inscrita
no cadastro de contribuintes estadual. 

Esclarece, ainda, já ter obtido o reconhecimento de
outros Estados da Federação quanto à condição de contribuinte
das empresas distribuidoras de  água natural, como é o caso de
São Paulo, em que o Tribunal de Impostos e Taxas daquele
estado entendeu correta a aplicação da alíquota de 12%, nas
vendas em questão, promovidas pela filial da consulente
estabelecida em Cubatão. Prevaleceu o argumento de que a água
é mercadoria e que sua distribuição está compreendida na
hipótese de incidência do ICMS. Por seu turno, no Estado de
Santa Catarina, em edital de convocação para  pregão
presencial realizado pela concessionária catarinense, constou
ser essa contribuinte do tributo estadual nas operações
interestaduais, devendo o remetente de outro Estado incluir no
preço do produto o imposto calculado a 12% e a destinatária
recolher ao Estado a importância correspondente ao diferencial
de alíquotas.

Questiona se está correto seu entendimento.

RESPOSTA

Nos termos da legislação tributária vigente,
entende-se correta a conclusão manifestada pela consulente.

O art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código
Tributário Nacional define como contribuinte de um tributo
aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador.

No campo do ICMS, nos termos do art. 4º da Lei
Complementar n. 87/96,  contribuinte é qualquer pessoa, física
ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que
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caracterize intuito comercial, operações de circulação de
mercadoria ou prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior.

As unidades federadas tratam a água natural
canalizada como mercadoria, razão pela qual firmaram, no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, o
Convênio ICMS n. 98/89, até hoje em vigor, dispondo sobre a
concessão de isenção do imposto  no seu fornecimento.

Assim, tem-se que as distribuidoras de água natural
praticam no plano real o fato jurídico tributário. O fato de a
regra-matriz tributária sofrer modificação em um, ou mais, dos
critérios que a compõem, por conta da incidência de uma regra
isentiva, não descaracteriza a condição de contribuinte
daquele que pratica a situação descrita como fato gerador.

Ademais, o CTN (art. 175) considera a isenção causa
de exclusão do crédito tributário, ou seja, embora surja a
obrigação tributária o correspondente crédito não será
exigível em razão de regra que o dispensa. 

Portanto, ainda que isento o fornecimento de água
canalizada, quem pratica tais operações sujeita-se, como
contribuinte do ICMS, à observância das obrigações e deveres
instrumentais a que estão sujeitos os demais contribuintes do
imposto, a menos que expressa na legislação a dispensa de seu
cumprimento.   

Essa conclusão já foi manifestada pelo Setor
Consultivo do ICMS na Consulta n. 87, de 23 de abril de 1991. 

Nos termos expostos, por determinação legal, nas
operações ou prestações que destinem bens, mercadorias ou
serviços a contribuintes do ICMS situados em outras unidades
federadas, deve ser aplicada a alíquota interestadual
estabelecida em lei.
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PROTOCOLO:    10.560.550-1

CONSULTA Nº:  03, de 3 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS.  DIFERIMENTO. ÓLEO COMBUSTÍVEL
DERIVADO DE XISTO.

A consulente informa que atua na extração e
beneficiamento de xisto e que tem dúvidas acerca da correta
interpretação do contido no item 55 do art. 95 do Regulamento
do ICMS, que prevê o diferimento do recolhimento do imposto
para o óleo combustível. Entende que tal tratamento tributário
se aplica independentemente de o óleo combustível ser derivado
de petróleo ou de xisto betuminoso.

Questiona se está correto o seu entendimento. 

RESPOSTA 

Transcrevem-se os dispositivos do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de
2007, que têm vínculo com a dúvida apresentada:

Art. 94. O pagamento do imposto em relação às mercadorias
arroladas no art. 95, fica diferido para o momento em que
ocorrer uma das seguintes operações (arts. 18 e 20 da Lei n.
11.580/96):

I - saída para consumidor final;

II - saída para estabelecimento de empresa enquadrada no
Simples Nacional, exceto em relação ao item 80 e à alínea "c"
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do § 1º do art. 95;

III -  saída para outro Estado ou para o exterior;

IV - saída para vendedor ambulante, não vinculado a
estabelecimento fixo;

V - saída para estabelecimento de produtor agropecuário, exceto
em relação aos itens 2, 14, 19, 26, 29, 36, 53, 69, 71 e 73 do
art. 95;

VI - saída promovida pelo estabelecimento industrializador, de
produto resultante da industrialização de mercadorias cuja
entrada tenha ocorrido sob a égide do diferimento, observado o
disposto no § 4º.

Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

(…)

55.óleo combustível;

(…)

§ 7º Sem prejuízo das hipóteses previstas no art. 94, a fase de
diferimento do pagamento do imposto em relação às mercadorias
arroladas nos itens 55 e 63 encerra-se quando da saída do
estabelecimento distribuidor de combustível, como tal definido
e autorizado por órgão federal competente, ficando, nas saídas
interestaduais, dispensado o recolhimento do imposto relativo
às operações anteriores.

Da legislação reproduzida, entende-se que está
correta a interpretação da consulente de que se aplica o
diferimento do pagamento do ICMS nas operações com óleo
combustível, independentemente da origem da matéria-prima
utilizada na sua industrialização, isto é, de petróleo ou de
xisto betuminoso. 
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PROTOCOLO:  10.355.203-6

CONSULTA Nº:  04, de 8 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DIFERIMENTO PARCIAL. SAÍDA PARA
CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL. NÃO APLICAÇÃO.

A Consulente, empresa que atua na comercialização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de uniformes,
lixeiras e equipamentos para limpeza profissional, exceto
químicos, informa que pretende deixar de enquadrar-se no
Simples Nacional e questiona se poderá utilizar do diferimento
de 33,33%, de que trata o art. 96, inciso I, do Regulamento do
ICMS.

Esclarece que as suas mercadorias não se enquadram
nos incisos II, III e IV do mencionado art. 96, sendo assim,
por serem tributadas a 18% e porque quase a totalidade das
suas saídas são destinadas a contribuintes, entende poder
optar por esse tratamento tributário.

Questiona, ainda, se na redação do art. 96, quando
define que o diferimento parcial se aplica nas saídas internas
entre contribuintes, pode entender que, se a operação for
efetuada com indústria ou comércio que possua inscrição
estadual, dentro do Estado do Paraná, pode aplicar o
diferimento, porque são contribuintes do ICMS, bem como qual o
significado do termo "consumidor final" no texto do art. 97,
inciso II, do mesmo Regulamento, que é uma das hipóteses de
encerramento da fase do diferimento parcial.
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RESPOSTA

A consulente questiona sobre a possibilidade de
aplicação do diferimento parcial do art. 96 do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007 e, em relação a esse
tratamento tributário, qual a extensão do termo "contribuinte"
e, com referência à hipótese de encerramento da fase desse
diferimento de que trata o inciso II do art. 97, o significado
de saída para "consumidor final".

Primeiramente, transcrevem-se os dispositivos antes
referidos, que tratam da matéria questionada:

Art. 96. Fica, também, diferido o pagamento do imposto nas
saídas internas entre contribuintes e nas operações de
importação, por contribuinte, de mercadorias, na proporção de:

I - 33,33% do valor do imposto, na hipótese da alíquota ser
18%;

...

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às operações: 

a) sujeitas ao regime de substituição tributária;

b) com petróleo e combustíveis.

c) que destinem mercadorias a empresas de construção civil.

§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, no documento fiscal
emitido para acobertar as operações deverá ser indicada a base
de cálculo do imposto, no campo específico; a informação de que
o imposto foi parcialmente diferido e o seu valor, seguido do
correspondente dispositivo do Regulamento do ICMS, no campo
"Informações Complementares"; e o resultado obtido após a
exclusão do valor do imposto diferido, no campo "Valor do
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ICMS".

§ 3º O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário:

a) não é cumulativo, na mesma operação, com outros benefícios
fiscais;

b) não se aplica na existência de tratamento tributário
específico mais favorável para a operação.

...

Art. 97. Encerra-se a fase de diferimento em relação às
mercadorias de que trata o artigo anterior:

I- nas saídas para outro Estado;

II - nas saídas internas para consumidor final, contribuinte ou
não do imposto.

Assim se manifestou o Setor Consultivo da SEFA na
resposta à Consulta n. 71, de 5 de outubro de 2010:

No que se refere ao tratamento praticado, em relação ao citado
nos itens 2 (diferimento parcial nas saídas para empresa
enquadrada no Simples Nacional, com o fim de comercialização
pelo adquirente), 3 (tributação normal nas saídas para empresa
do Simples Nacional que adquire para uso/consumo como fonte
energética), 4 (diferimento parcial nas saídas de cascas de
tora, quando resíduo, para empresa do Simples Nacional que
adquire como matéria-prima na produção de adubo), está correto
o entendimento da consulente.

No que diz respeito à segunda indagação (B), não cabe a
aplicação do diferimento parcial na saída interna de cavaco,
maravalha, serragem e micro pó, para empresa enquadrada no
Simples Nacional, que utiliza a mercadoria para uso/consumo
como fonte energética no seu estabelecimento, pois que o
diferimento parcial é concedido para mercadorias que continuam
no ciclo mercantil e não se aplica às operações que destinem
mercadorias a usuário/consumidor final (art. 96, combinado com
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o previsto no art. 97, II, do RICMS/2008).

No que diz respeito, pois, à extensão do termo
contribuinte do ICMS, entende-se que é aquele que pratica fato
gerador do ICMS com a mercadoria adquirida, e não aquele que
apenas possui inscrição estadual, conforme dispõe o art. 16 da
Lei n. 11.580/96:

Art. 16. Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou
jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que
caracterize intuito comercial, operações de circulação de
mercadoria ou prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior.

Entretanto, o dispositivo que concede o diferimento
parcial, art. 96, inciso I, do Regulamento do ICMS há de ser
analisado em conjunto com o seu art. 97, que traz como
hipóteses de encerramento da fase de diferimento a remessa
para outro Estado e para consumidor final, ainda que
contribuinte do imposto.

Portanto, tal tratamento tributário somente se
aplica quando a mercadoria comercializada continuar a
participar do ciclo mercantil, dependendo, para a aplicação do
diferimento, da destinação dada pela empresa adquirente do
produto.

Como a consulente atua na comercialização de
Equipamentos de Proteção Individual (EM), de uniformes,
lixeiras e equipamentos para limpeza profissional, exceto
químicos, se tais produtos forem destinados a empresas que os
comercializem, deve-se aplicar o diferimento. Caso contrário,
em que o produto é destinado aos funcionários das empresas,
para efeito de proteção na sua atividade, não se aplica esse
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tratamento tributário, caracterizando-se a empresa
destinatária como consumidora final do produto.

De conformidade com o contido no art. 659 do
Regulamento do ICMS, tem a consulente o prazo de quinze dias
para adequar os procedimentos já realizados ao exposto na
resposta a essa Consulta, caso venha procedendo de forma
diversa.

PROTOCOLO:  10.668.204-6

CONSULTA Nº:  05, de 24 de fevereiro de 2011

Resposta modificada nos termos da

Informação Nº 49, de 14 de setembro de

2021, perdendo efeito

SÚMULA:        ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E OUTROS
ALIMENTOS A PREFEITURA MUNICIPAL. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.

A consulente, inscrita no cadastro do ICMS com a
atividade econômica de fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas, informa que fornece
refeições coletivas e gêneros alimentícios a órgãos e
entidades da administração pública municipal, direta e
indireta, na forma disciplinada em contratos administrativos.
Como ilustração, anexa cópia de contrato firmado com o
município de Curitiba, que tem por objeto o fornecimento de
refeições e gêneros alimentícios, bem como a disponibilização
de instalações, equipamentos, utensílios, mão-de-obra
especializada, transporte e higienização dos utensílios, aos
Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIS.

Em relação a tais vendas, entende possível a
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aplicação da isenção do ICMS estabelecida na nota 1 do item
112 do Anexo I do Regulamento do ICMS/2008, já que se tratam
de operações de circulação de mercadorias que antecedem a ação
de fornecimento promovida pelo  município, com o fim de
atender seus professores, alunos e beneficiários.

Por outro lado, reconhece que o adquirente, um órgão
público, não está expressamente nominado dentre as entidades
relacionadas no referido item regulamentar,  circunstância que
lhe causa dúvidas quanto à interpretação da regra disposta na
nota 1 desse dispositivo.

Assim, indaga qual entendimento deve ser adotado sob
o prisma do disposto no art. 111 do CTN - Código Tributário
Nacional.

RESPOSTA

O dispositivo regulamentar pertinente à dúvida da
consulente tem a seguinte redação:

“112 Fornecimento de REFEIÇÕES promovido por (Convênio ICM
01/75; Convênio ICMS  151/94):

a) qualquer empresa, diretamente a seus empregados;

b) agremiação estudantil, associação de pais e mestres,
instituição de educação e assistência social, sindicato ou
associação de classes, diretamente a seus empregados,
associados, professores, alunos ou beneficiários.

Nota:

1. a isenção de que trata este item estende-se à operação que
antecede a entrada da refeição nos estabelecimentos referidos,
desde que tenha o emprego nele previsto.”
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Registre-se que até 31 de maio de 2009 o dispositivo
isencional apresentava a seguinte redação:

“112 Fornecimento de REFEIÇÕES por estabelecimento industrial,
comercial ou produtor, diretamente a seus empregados (Convênio
ICM 01/75; Convênio ICMS 151/94)"

A nova redação passou a vigorar a partir de 1º de
junho de 2009, com a edição dos Decretos n. 4.745, de 15 de
maio de 2009 e n. 4.858, de 3 de junho de 2009.

Tratando-se de dispositivo que concede isenção de
imposto, sua compreensão deve ser estrita, estando vedada
qualquer ampliação, conforme prescreve o disposto no inciso II
do art. 111 do CTN (interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção).

Sob tal enfoque, extrai-se da nova redação dada ao
item 112 que a isenção do ICMS alcança as seguintes operações
de fornecimento de refeições, promovidas:

- por empresas diretamente a seus empregados;

- pelas entidades e associações nominadas
diretamente a seus empregados, associados, professores, alunos
ou beneficiários;

- por fornecedores de refeições às pessoas jurídicas
designadas nas alíneas “a” e “b”, desde que aquisição se
destine ao fim especificado.

Verifica-se que o item 112 do Anexo I do RICMS/2008
diz respeito somente a refeições e que dentre as pessoas
jurídicas expressamente nominadas não constam os órgãos
públicos, de modo que a isenção retratada não pode alcançar os
fornecimento por esses realizados. Até porque as ações de
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fornecimento de refeições promovidas pelos municípios para
atender alunos e crianças de suas escolas e creches não estão
sujeitas ao ICMS.

Por seu turno, a desoneração estabelecida na nota 1,
por estar restrita às operações de fornecimento de refeições
às pessoas jurídicas referidas nas alíneas “a” e “b” do
respectivo item, não abrange os fornecimentos destinados a
órgãos da administração direta municipal.

Por conseguinte, não estão isentas de ICMS as
operações de fornecimento de refeições efetuadas pela
consulente ao município de Curitiba ou a qualquer outro. 

Menciona-se, por fim, com fulcro no disposto no art.
659 do RICMS/2008, que tem a consulente o prazo de até quinze
dias, a partir da data da ciência da resposta, para adequar os
procedimentos já realizados ao que foi esclarecido.

PROTOCOLOS:            10.736.791-8 e 10.780.653-9 

CONSULTA Nº: 07, de 24 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. ALÍQUOTA. CHÁS.

A consulente, cadastrada na CNAE referente à
atividade de fabricação de produtos para infusão, aduz que
fabrica, entre outros, os chás de frutas e flores
classificados na NCM 0902.10.00, bem como o chá concentrado
classificado na NCM 2101.20.20.

Esclarece que comercializa esses produtos em
operações internas com a alíquota de 18% e difere o pagamento
do imposto em 33,33%, de conformidade com o art. 96 do RICMS. 

Assevera que com a entrada em vigor da alteração
215ª do Regulamento do ICMS, introduzida pelo Decreto n.
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4.430/2009, e com o entendimento expresso na Consulta n.
44/2010, os alimentos passaram a ser tributados com a alíquota
de 12%. 

Entretanto, por não ter sido especificado na norma
regulamentar quais são esses alimentos, apenas citando alguns
deles líquidos, como água de coco, água mineral e sucos de
frutas, tem dúvidas acerca de qual alíquota incide nas
operações de saídas internas de chá. 

Indaga se os produtos fabricados pela consulente,
antes referidos, estão abrangidos no rol de mercadorias cuja
alíquota interna é de 12%.

RESPOSTA

Inicialmente, transcreve-se excertos das Consultas
n. 44/2010 e n. 19/2010:

CONSULTA N: 44, de 3 de agosto de 2010

SÚMULA:      ICMS. ALÍQUOTA. CHÁS.

...

RESPOSTA

Transcreve-se o dispositivo da Lei n. 11.580/1996,  conforme a
situação enfocada na consulta:

LEI N. 11.580/1996.

...

SEÇÃO II

DA ALÍQUOTA
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Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de acordo
com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), assim
distribuídas:

...

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias, exceto em relação às saídas promovidas pelos
estabelecimentos beneficiados pelas leis 14895/2005 e
15634/2007, estendendo-se às importações realizadas vias
terrestres o tratamento disposto na lei 14985/2006.

...

d) alimentos, sucos de frutas (NCM 2009) e água de coco;

Este Setor, na Consulta n. 19/2010, manifestou-se que a
expressão “alimentos”, mencionada na legislação antes
transcrita, deve ser entendida no seu sentido lato, ou seja,
toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido,
líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinada a
fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua
formação, manutenção e desenvolvimento.

Assim, partindo-se dessa premissa conclui-se que os chás
citados pela consulente estão inseridos na categoria de
alimentos e a alíquota incidente nas operações internas é de
12%.

…

CONSULTA Nº: 19, de 11 de fevereiro de 2010

SÚMULA:      ICMS. ALIMENTOS. ALÍQUOTA. LEI N. 16.016/2008.

A consulente, cooperativa agroindustrial que produz e
comercializa diversas mercadorias, indaga se está correto o seu
entendimento de que os produtos café moído, café cappuccino,
farinha de trigo, açúcar cristal, catchup, maionese de canola,
maionese, mostarda, óleo refinado de milho, creme de soja e
condensado de soja, óleo refinado de soja, óleo refinado de
canola, óleo refinado de girassol, bebida mista guaraná e açaí,
néctar de frutas, bebida à base de soja e óleo composto



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

18

soja/oliva, enquadram-se no conceito de alimentos e estariam,
portanto, sujeitos à alíquota de ICMS de doze por cento, nas
operações internas, nos termos da Lei n. 16.016/2008, que deu
nova redação ao art. 14 da Lei n. 11.580/1996.

RESPOSTA

...

A expressão “alimentos” deve ser entendida no seu sentido lato,
ou seja, toda substância ou mistura de substâncias, no estado
sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada,
destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais à
sua formação, manutenção e desenvolvimento.

Sendo assim, não merece qualquer reparo o juízo manifestado
pela consulente, motivo pelo qual se reputa correta a sua
interpretação da norma tributária estadual, cabendo a aplicação
da alíquota de doze por cento nas operações internas envolvendo
a comercialização dos produtos identificados nesta consulta.

É a resposta.

A legislação do ICMS, propriamente a alínea “d”,
inciso II, art. 14 da Lei n. 11.580/1996, transcrita na
Consulta n. 44/2010, não teve  qualquer modificação após a
alteração dada  pelo art. 1º da Lei n. 16.016, de 19.12.2008,
e que deu consequência à alteração 215ª do Regulamento do
ICMS, pelo Decreto n. 4.430/2009. 

Dessa forma, mantem-se o entendimento expresso na
Consulta n. 44/2010, reiterando-se que a alíquota aplicável
aos produtos mencionados é de 12%.

Em razão da determinação do artigo 659 do
RICMS/2008, tem a consulente o prazo de 15 dias, a partir da
ciência desta, para adequar os procedimentos já realizados ao
que tiver sido esclarecido.
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PROTOCOLO:  10.497.481-3

CONSULTA Nº: 08, de 17 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MERCADORIAS.
OPERAÇÃO INTERESTADUAL. PROCEDIMENTOS.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE OUTRA UNIDADE
FEDERADA.

A consulente, tendo por atividade o comércio de
explosivos, informa ser impossível saber, antecipadamente, a
quantidade de produtos que o seu cliente efetivamente
utilizará. Por isso, na remessa de determinada quantidade, há
ocorrência de sobra que retorna à consulente.

Expõe que o destinatário da mercadoria, por não ser
contribuinte do imposto, não emite nota fiscal para documentar
a devolução parcial.

Aduz que a legislação possibilita ao remetente
emitir nota fiscal na entrada da mercadoria no
estabelecimento, contudo ressalta surgirem problemas por
ocasião da circulação interestadual da mercadoria, porquanto
desacompanhada de documento fiscal naquele momento.

Assim, lembrando estar obrigada a emitir Nota Fiscal
eletrônica (NF-e), questiona a possibilidade em obter um bloco
de Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A com o fim único de documentar a
operação de devolução parcial iniciada em outros Estados, e
sendo afirmativa a resposta requer esclarecimento quanto ao
procedimento que deve adotar.

RESPOSTA
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Nos termos do Anexo IX do RICMS/2008 e Norma de
Procedimento Fiscal n. 095/2009, uma vez estando a consulente
obrigada a utilizar Nota Fiscal eletrônica, deve emiti-la em
todas as operações praticadas, ressalvando-se apenas as
situações definidas no item 4 da NPF n. 095/2009.

Portanto, não há possibilidade da consulente,
relativamente ao objeto dos questionamentos, empregar outro
modelo de nota fiscal.

De qualquer forma, uma vez que se trata de devolução
de mercadoria, cuja saída ocorre em outro Estado, chama-se a
atenção para a necessidade de serem verificados os
procedimentos definidos pela respectiva unidade federada.

PROTOCOLO:  10.362.618-8

CONSULTA Nº: 09, de 17 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MERCADORIAS.
OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COMPETÊNCIA.

A consulente, tendo por atividade cadastrada o
comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos,
informa que seus clientes se situam em canteiros de obras ou
não são contribuintes do imposto, a exemplo: prefeituras ou
canteiros de obras localizados no Paraná e em outras unidades
da Federação. 

Explica que comercializa explosivos, não podendo,
por isso, serem armazenados no local de destino, e que as
mercadorias não utilizadas (sobras) são devolvidas para a
consulente.

Expõe que utiliza Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e
que os seus destinatários, por não possuírem blocos de notas
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fiscais ou computadores para emití-las, deparam-se em
dificuldades para documentar as operações de devoluções
parciais dos produtos à consulente.

Ante o exposto questiona qual procedimento a ser
adotado para essa situação.

RESPOSTA

Nos termos do Anexo IX do RICMS/2008 e Norma de
Procedimento Fiscal n. 095/2009, uma vez estando a consulente
obrigada a utilizar Nota Fiscal eletrônica, deve empregá-la em
todas as operações praticadas, ressalvando-se apenas as
situações definidas no item 4 da NPF n. 095/2009.

Quanto ao procedimento a ser adotado à situação,
conforme relatado pela consulente, lembra-se que, em operação
interna, deve-se orientar pelo disposto no artigo 271 do
RICMS/2008, quando se tratar de devolução realizada por não
contribuinte, e pelo artigo 272 do RICMS/2008, no caso de
devolução por contribuinte do imposto.

No entanto, uma vez que se trata da devolução de
mercadoria, cuja saída ocorre em outro Estado, chama-se a
atenção para a necessidade de verificar procedimentos
definidos pela respectiva unidade federada.

PROTOCOLO:  10.702.804-8
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CONSULTA Nº: 10, de 10 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DIFERIMENTO PARCIAL. SAÍDA DE PRODUTOS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO OU AO USO OU
CONSUMO. INAPLICABILIDADE. 

A consulente, tendo como atividade a indústria
metalúrgica de ferragens para instalações de redes elétricas e
telefonia, prestações de serviços e industrialização para
terceiros, de tratamentos e acabamentos em superfície de
metais, afirma que comercializará produtos de ferragens para
instalação de redes de energia elétrica (postes, abraçadeiras,
torres de transmissão etc.).

Em relação a essas operações expõe e indaga: 

a) considerando que o produto da consulente será
agregado ao produto final que a empresa de energia
comercializará, pode aplicar o diferimento parcial de 33,33%,
definido no artigo 87-A do RICMS/2001, implementado pelo
Decreto n. 6.142/2006, alteração 611ª, item I?

b) A empresa de energia é considerada contribuinte
consumidora final? Sendo assim, deve-se empregar a alíquota
interna prevista no artigo 14 do RICMS/2008?

RESPOSTA

Colaciona-se o artigo 96, I, do RICMS/2008,
correspondente ao dispositivo do RICMS/2001 mencionado pela
consulente, e também o artigo 97, II, do mesmo diploma
regulamentar:

“Art. 96. Fica, também, diferido o pagamento do imposto nas
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saídas internas entre contribuintes e nas operações de
importação, por contribuinte, de mercadorias, na proporção de:

I - 33,33%  do valor do imposto, na hipótese da alíquota ser
18%;

...

Art. 97. Encerra-se a fase de diferimento em relação às
mercadorias de que trata o artigo anterior:

...

II - nas saídas internas para consumidor final, contribuinte ou
não do imposto.”

Do texto transcrito se extrai que o diferimento
parcial somente se aplica quando a mercadoria comercializada
continuar a participar do ciclo mercantil, cuja circunstância
depende da destinação que lhe é dada pela empresa adquirente.

Na situação, observa-se que os produtos vendidos
pela consulente à empresa de energia não serão objeto de nova
circulação física, seja de forma direta ou agregada a um
produto final, podendo-se afirmar que as mercadorias estão
direcionadas ao uso ou consumo ou ao ativo imobilizado,
estando a destinatária, por conseguinte, configurada como
consumidora final.

Nesse mesmo sentido, tem-se resposta à Consulta n.
71, de 5 de outubro de 2010, excertos:

“No que respeita à segunda indagação (B), não cabe a aplicação
do diferimento parcial na saída interna de cavaco, maravalha,
serragem e micropó, para empresa enquadrada no Simples
Nacional, que utiliza a mercadoria para uso/consumo como fonte
energética no seu estabelecimento, pois que o diferimento
parcial é concedido para mercadorias que continuam no ciclo
mercantil e não se aplica às operações que destinem mercadorias
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a usuário/consumidor final (art. 96, combinado com o previsto
no art. 97, II, do RICMS/2008).”

Quanto à alíquota, importa destacar que a utilização
do benefício do diferimento parcial em nada modifica o
percentual a ser aplicado, apenas ocorrendo postergação do
pagamento de parte do ICMS devido.

Portanto, relativamente à alíquota aplicável, deve a
consulente atentar apenas para o disposto no art. 14 da Lei n.
11.580/1996.

Assim, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência desta, para adequar
os procedimentos eventualmente já realizados, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.668.687-4

CONSULTA Nº: 11, de 17 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DIFERIMENTO PARCIAL. SAÍDA DE PRODUTOS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO OU AO USO OU
CONSUMO. INAPLICABILIDADE. 

A consulente, informando ter por atividade básica a
elaboração de projetos, manutenção, instalação, construção,
montagem e assessoria técnica nas áreas de engenharia elétrica
e civil, e comércio de materiais elétricos, aduz fornecer
produtos para uma empresa de energia que os utiliza no
processo de construção e montagem de subestação.

Expõe que energia elétrica é considerada mercadoria,
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sujeita ao ICMS,  que se distingue de qualquer outra pelas
suas caraterísticas, e quanto ao tratamento tributário lembra
que não se está referindo a algo de natureza material
(corpórea) e que, por essa razão, certas disposições legais
não teriam aplicação.

As subestações não consomem a energia elétrica que
recebem, fazem apenas suas transmissões. Em razão disso,
entende a consulente que a destinatária não seria consumidora
final dos produtos que são agregados na construção das
subestações que participam da distribuição da referida
energia.

Ante o exposto, indaga: 

a) aplica-se o diferimento parcial previsto no
artigo 96, inciso I, do RICMS/2008?

b) É correta a adoção do critério de que a empresa
de energia é consumidora final? Nesse caso, aplica-se o
entendimento da vedação ao diferimento parcial mencionado no
artigo 97, inciso II, do RICMS/2008?

RESPOSTA

Colaciona-se o artigo 96, I e o artigo 97, II, ambos
do RICMS/2008:

“Art. 96. Fica, também, diferido o pagamento do imposto nas
saídas internas entre contribuintes e nas operações de
importação, por contribuinte, de mercadorias, na proporção de:

I - 33,33%  do valor do imposto, na hipótese da alíquota ser
18%;

...
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Art. 97. Encerra-se a fase de diferimento em relação às
mercadorias de que trata o artigo anterior:

...

II - nas saídas internas para consumidor final, contribuinte ou
não do imposto.”

Do texto transcrito se extrai que o diferimento
parcial somente se aplica quando a mercadoria comercializada
continua a participar do ciclo mercantil, cuja circunstância
depende da destinação que lhe é dada pela empresa adquirente.

Pelo que expõe a consulente, os produtos que vende
não serão objeto de nova circulação física, seja de forma
direta ou agregada a um produto final, podendo-se afirmar que
as mercadorias estão direcionadas ao uso ou consumo ou ao
ativo imobilizado, estando a destinatária, por conseguinte,
configurada como consumidora final.

Nesse mesmo sentido tem-se resposta à Consulta n.
71, de 5 de outubro de 2010, verbis:

“No que respeita à segunda indagação (B), não cabe a aplicação
do diferimento parcial na saída interna de cavaco, maravalha,
serragem e micropó, para empresa enquadrada no Simples
Nacional, que utiliza a mercadoria para uso/consumo como fonte
energética no seu estabelecimento, pois que o diferimento
parcial é concedido para mercadorias que continuam no ciclo
mercantil e não se aplica às operações que destinem mercadorias
a usuário/consumidor final (art. 96, combinado com o previsto
no art. 97, II, do RICMS/2008).”

Respondendo-se  objetivamente:

a) não se aplica a essas operações o diferimento
parcial.
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b) Há o encerramento do diferimento parcial,
porquanto a mercadoria é destinada a consumidora final (artigo
97, II, RICMS/2008).

Assim, caso a Consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente já
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLOS:            10.116.927-8 e 10.312.473-5

CONSULTA Nº: 12, de 13 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. ECF E EMISSÃO DE NOTA FISCAL MODELO 1
OU 1-A. PROCEDIMENTOS.

A Consulente, atuando no ramo de comércio varejista
de combustíveis para veículos automotores e lubrificantes,
expõe e indaga:

1) nos termos do artigo 352 do RICMS/2008, que
prevê: “a operação de venda acobertada por Nota Fiscal de
Venda a Consumidor não emitida por ECF deve ser registrada no
mesmo”, entende que as empresas que utilizam esse equipamento,
quando emitirem Nota Fiscal de Venda a Consumidor, devem
emitir um Cupom Fiscal correspondente.

Assim, tomando-se por base o acima exposto,
relativamente às Notas Fiscais modelo 1 ou 1-A, questiona se
seria permitido sua emissão sem o Cupom Fiscal equivalente.   

2) Em relação ao disposto no artigo 635-I, § 2º,
alínea “a”, do RICMS/2008, poderia a consulente emitir notas
fiscais modelo 1 ou 1-A, para fins de resumo, constando outras



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

28

mercadorias como filtros e lubrificantes?

3) As notas fiscais referentes aos cupons, com
Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 5.929 ou 6.929,
devem constar na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e
no arquivo magnético?

RESPOSTA

Colacionam-se os dispositivos do Regulamento do ICMS
aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, que versam sobre a
matéria questionada:

“Art. 136. O contribuinte emitirá ou utilizará, conforme as
operações ou prestações que realizar, os seguintes documentos
fiscais (art. 45 da Lei n. 11.580/96); (art. 6º do Convênio
SINIEF s/n, de 15.12.70, e art. 1º do Convênio SINIEF 06/89;
Ajustes SINIEF 03/78, 04/78, 01/89, 04/89, 14/89, 15/89 e
03/94): 

....

§ 2º A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, cumpridos os
requisitos dos arts. 146 e 356, poderá ser substituída pela
Nota Fiscal-Ordem de Serviço ou pelo Cupom Fiscal.

(...)

Art. 347. O equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF é o
equipamento de automação comercial com capacidade para emitir
documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal,
referentes a operações de circulação de mercadorias ou bens e a
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal (cláusula segunda  do Convênio ICMS 85/01). 

(...)

§ 2º Poderá ser emitido, em substituição à Nota Fiscal de Venda
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a Consumidor - modelo 2, e aos Bilhetes de Passagem - modelos
13 a 16, documento fiscal por ECF (Ajuste SINIEF 10/99, art. 50
do Convênio SINIEF s/n, 15 de  dezembro de 1970). 

(...)

Art. 349. O estabelecimento que exerça a atividade de venda ou
revenda de mercadorias ou bens ou de prestação de serviços em
que o adquirente ou tomador seja pessoa física ou jurídica não
contribuinte do imposto estadual está obrigado ao uso de  ECF
(Convênios ECF 01/98 e 02/98). 

(...)

Art. 351. As prerrogativas para uso de ECF, previstas nesta
Seção, não eximem o usuário de emitir Nota Fiscal de Venda a
Consumidor quando solicitada pelo adquirente da mercadoria,
assim como não vedam a emissão de Nota Fiscal, modelos 1 ou
1-A, em função da natureza da operação.

Art. 352. A operação de venda acobertada por Nota Fiscal de
Venda a Consumidor não emitida por ECF deve ser registrada no
mesmo, hipótese em que:

I - serão anotados, nas vias do documento fiscal emitido, os
números  de ordem do Cupom Fiscal e do ECF, este atribuído pelo
estabelecimento;

II - serão indicados na coluna "Observações", do livro Registro
de Saídas, apenas o número e a série do documento;

III - será o Cupom Fiscal anexado à via fixa do documento
emitido.

(...)

Art. 399. A emissão e a escrituração por sistema de
processamento de dados de documentos e livros fiscais far-se-ão
de acordo com as disposições deste Capítulo (Convênio ICMS
57/95).

§ 1º No que se refere aos livros fiscais, poderão ser
escriturados pelo sistema de que trata este artigo, os
seguintes:

a) livro Registro de Entradas;
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b) livro Registro de Saídas;

c) livro Registro de Controle da Produção e do Estoque;

d) livro Registro de Inventário;

e) livro Registro de Apuração do ICMS;

f) livro Movimentação de Combustíveis (Convênio ICMS 55/97). 

§ 2° Fica obrigado às disposições deste Capítulo, exceto o
Microempreendedor Individual - MEI, o contribuinte que
(Convênios ICMS 66/98 e 104/10): 

(...)

Art. 406. O contribuinte de que trata o § 2º do art. 399 estará
obrigado a manter, observado o disposto no parágrafo único do
art. 111, as informações atinentes ao registro fiscal dos
documentos recebidos ou emitidos por qualquer meio, referente à
totalidade das operações de entradas e de saídas e das
aquisições e prestações realizadas no exercício de apuração
(Convênio ICMS 75/96 e 39/00)

(...)

CAPÍTULO XLVII

DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA FINS DE RESUMO POR
ESTABELECIMENTO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL

Art. 635-I. O estabelecimento varejista de combustível poderá
emitir Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A, para fins de resumo,
englobando todas as saídas, acobertadas por cupom fiscal,
realizadas em período que não exceda ao de apuração do ICMS,
relativas aos fornecimentos efetuados para um mesmo adquirente.

§ 1º Nos cupons fiscais emitidos para acobertar as saídas das
mercadorias deverá constar o número do CNPJ ou do CPF do
destinatário, a placa do veículo ou a identificação do número
de série do equipamento abastecido. 

§ 2º A nota fiscal emitida para os fins de que trata o “caput”:

a) será individualizada por tipo de combustível e deverá conter
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o número dos cupons fiscais agrupados por placas de veículos e
dos ECF que os emitiram;

b) deverá ter apenas o seu número e a sua série registrados na
coluna “Observações” do livro Registro de Saídas;

c) além das demais informações previstas na legislação, deverá
trazer consignada a expressão “procedimento autorizado - art.
635-I do RICMS/08”.

§ 3º O estabelecimento varejista de combustível deverá:

a)  manter a via do cupom fiscal anexada à via fixa da nota
fiscal à disposição do fisco pelo prazo previsto no parágrafo
único do art. 111;  

b) emitir a nota fiscal individualizada, por cupom fiscal,
sempre que solicitada pelo adquirente da mercadoria.

Acrescentado o Capítulo XLVII ao Título III pelo art. 1º,
alteração 105ª, do Decreto n. 3.159, de 1º.08.2008.

(...)

ANEXO IV - CÓDIGOS 

TABELA I - CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

(códigos a que se refere o art. 254 deste Regulamento)

5.929  6.929

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento
fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 

Classificam-se neste código os registros relativos aos
documentos fiscais emitidos em operações ou prestações  que
também tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom
Fiscal – ECF. ”

Responde-se às questões na sequência apresentada:

a) Questão 1.
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Destaca-se, inicialmente, que as prerrogativas
previstas para o uso do ECF não vedam a emissão de Nota Fiscal
modelo 1 ou 1-A, em função da natureza da operação, nos termos
do artigo 351 do RICMS/2008. 

Assim, conforme dispõe o artigo 352 do RICMS/2008, a
obrigatoriedade do registro no ECF se restringe à  Nota Fiscal
de Venda a Consumidor. Em sendo emitida a Nota Fiscal modelo 1
ou 1-A, não deve essa operação ser documentada por cupom
fiscal.

Atenta-se, ainda, que esse documento não se confunde
com o previsto no artigo 635-I do RICMS/2008, que prevê a
possibilidade de emitir-se Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, cuja
finalidade é a de resumo das operações de saídas de
combustíveis documentadas por Cupons Fiscais, realizadas em
período que não exceda ao de apuração do ICMS e efetuadas para
um mesmo adquirente.

b) Questão 2.

De acordo com a alínea “a” do § 2º do artigo 635-I
do RICMS/2008, a nota fiscal resumo diz respeito somente a
combustíveis, produtos da mesma natureza, individualizadas por
tipo e  em operações com o mesmo destinatário.  

c) Questão 3. 

Observa-se:

c.1) nos termos do artigo 351 do RICMS/2008, as
prerrogativas para o uso do ECF não vedam a emissão de Nota
Fiscal modelo 1 ou 1-A (que não a definida no artigo 635-I do
RICMS), circunstância em que não se emitirá cupom fiscal e a
escrituração do documento será efetuada regularmente nos
livros fiscais.

c.2) Quanto à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, emitida
em conformidade com o artigo 635-I do RICMS/2008, a sua
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escrituração deverá ser procedida segundo a alínea “b” do § 2º
desse dispositivo regulamentar.  

Assim, as operações realizadas de acordo com as
situações referenciadas devem constar do arquivo magnético e
da GIA, não havendo possibilidade da exigência do tributo em
duplicidade, a saber:

a) na situação descrita no item c.1, emitir-se-á
somente Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A; 

b) na circunstância mencionada no item c.2, o
dispositivo regulamentar estabelece de forma clara que devem
ser registrados, relativamente à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A,
apenas o número e a série na coluna “Observações” do livro
Registro de Saídas.

Caso a consulente esteja procedendo diferentemente
do manifestado na presente, tem o prazo de até quinze dias, a
partir da data da ciência desta, para adequar os procedimentos
realizados, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
RICMS/2008, independente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.824.682-0

CONSULTA Nº:  13, de 9 de março de 2011

SÚMULA:        ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.  PRAZO  DE
PAGAMENTO.

A consulente, cadastrada com a atividade econômica
principal de fabricação de medicamentos alopáticos para uso
humano, informa que importa matérias-primas e produtos
semiacabados, os quais, para estarem aptos à comercialização,
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devem passar obrigatoriamente por processo de produção e
acondicionamento, normatizado e controlado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, consistente em: 1)
colocação de bula; 2) rotulagem do medicamento, para os
produtos comercializados em frascos; 3) controle de qualidade
específico; 4) colocação em cartucho de papel; 5) colocação em
embalagem primária, para os produtos importados a granel.

Defende que esse processo configura
industrialização, nos termos do inciso IV do art. 4º do
Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto Federal n.
7.212/2010, uma vez que altera a apresentação dos produtos,
inclusive daqueles importados em blísteres, pois em todos os
casos há mais de um tipo de embalagem para venda ao
consumidor, sendo obrigatória a análise de controle e o
deferimento do registro do produto por parte da ANVISA.

Nesses termos, aduz que ao inserir bula, rotular,
acondicionar em embalagem adequada e manter controle
específico de qualidade sobre as mercadorias importadas efetua
industrialização, o que evidencia serem semiacabados os
produtos que importa. 

Argumenta, também, que a Resolução – RDC n. 1/2002
da ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para fins de
vigilância sanitária de mercadorias importadas, corrobora sua
posição de que os materiais requerem processo de produção
antes de sua comercialização, em razão das definições
apresentadas no art. 1º da referida norma para controle de
qualidade, embalagem primária, produto acabado (terminado),
produto a granel (“bulk”) e também ao enunciar no art. 30 que
a mercadoria importada, sob vigilância sanitária, pertencente
à classe de medicamentos, em estágio intermediário de seu
processo de produção ou de fabricação (produto semi-elaborado
e a granel), deverá submeter-se no território nacional, aos
ensaios laboratoriais, necessários à comprovação da qualidade
do produto acabado.
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Diante do que expôs, na importação de princípios
ativos, comprimidos a granel ou de produtos em blísteres,
entende fazer jus ao benefício estabelecido no Decreto n. 950,
de 31 de março de 2003, que suspende o ICMS decorrente de tal
operação do momento do desembaraço aduaneiro para o mês da
industrialização do insumo ou do produto intermediário. 

No entanto, relata que as autoridades fiscais, em
relação às últimas importações efetuadas, passaram a exigir o
pagamento do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro. 

Assim, requer o reconhecimento de que seu
entendimento está correto e, também, que as próximas
importações, enquanto pendente a resposta, sejam beneficiadas
com as disposições do Decreto n. 950/2003, nos termos
estabelecidos no inciso III do art. 24 da Lei Complementar
107/2005 (enquanto pendente de resposta, a autoridade
fazendária deverá aceitar a interpretação dada pelo
contribuinte à hipótese objeto da consulta).

Para documentar os fatos, anexa cópias de
declarações registradas em janeiro e fevereiro do corrente
ano, referentes a importações de medicamentos classificados
nos códigos 3003.90.79, 3003.90.89, 3004.90.49 e 3004.90.59 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, e, também, de notas
fiscais emitidas pela consulente que retratam operações de
remessa de produto importado para industrialização por
encomenda.

RESPOSTA

Primeiramente, cabe esclarecer que o Decreto n.
950/2003, mencionado pela  consulente, introduziu no
Regulamento do ICMS vigente à época, aprovado pelo Decreto n.
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5.141, de 12 de dezembro de 2001, modificações no inciso VI do
art. 56, alterando a redação da alínea “a” e revigorando o
disposto na alínea "b" desse dispositivo.  

No Regulamento do ICMS atualmente em vigor, aprovado
pelo Decreto n. 1.980/2007, regra com idêntico teor está
contida no inciso IV do art. 65, cuja redação se transcreve:

“Art. 65. O ICMS deverá ser pago nas seguintes formas e prazos
(art. 36 da Lei n. 11.580/96):

…

IV - na importação de mercadoria ou bem destinado ao ativo fixo
ou para uso ou consumo:

a) quando realizada por contribuinte inscrito no CAD/ICMS e com
despacho aduaneiro no território paranaense:

1. sendo bem destinado a integrar o ativo imobilizado do
estabelecimento industrial e do prestador de serviço de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação,
enquadrados no regime normal de pagamento, mediante lançamento
do valor correspondente à razão de um quarenta e oito avos por
mês do imposto devido no campo "Outros Débitos" do livro
Registro de Apuração do ICMS, com a indicação do número e da
data da nota fiscal emitida para documentar a entrada, real ou
simbólica, no estabelecimento, devendo a primeira fração ser
debitada no mês em que ocorrer o fato gerador, observando-se,
ainda,  o disposto nos §§ 9º e 10;

2. quando se tratar de aquisição de insumos, componentes, peças
e partes, por estabelecimento industrial, enquadrado no regime
normal de pagamento, que os utilize na produção de mercadorias
que industrialize, mediante lançamento do valor no campo
"Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês
da ocorrência do fato gerador, com a indicação do número e da
data da nota fiscal emitida para documentar a entrada;

3.  nos demais casos, no momento do desembaraço; 

b) quando realizada por contribuinte não inscrito no CAD/ICMS,
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e com despacho aduaneiro no território paranaense, no momento
do desembaraço;”.

Tal preceito regulamentar estabelece a forma e o
prazo de pagamento do ICMS incidente na importação de
mercadoria ou de bem destinado ao ativo fixo ou para uso ou
consumo, realizada por contribuinte inscrito no CAD/ICMS,
quando o despacho aduaneiro ocorrer no território paranaense.

Atendidos os requisitos mencionados no parágrafo
anterior, em se tratando de  aquisição de insumos,
componentes, peças e partes, por estabelecimento industrial,
enquadrado no regime normal de pagamento, que os utilize na
produção de mercadorias que industrialize, não há
obrigatoriedade de o recolhimento do imposto ocorrer no
momento do desembaraço aduaneiro. Para tal situação, a norma
estabelece que o ICMS deverá ser pago em conta-gráfica,
mediante lançamento do valor do imposto no campo "Outros
Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês da
ocorrência do fato gerador, com a indicação do número e da
data da nota fiscal emitida para documentar a entrada.

Portanto, nos termos prescritos, o lançamento do
imposto no livro especificado deve ser efetivado no mesmo mês
da ocorrência do fato gerador, ou seja, no mês em que
processado o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada do
exterior (inciso IV do art. 5º da Lei n. 11.580/1996), sendo
equivocado o entendimento manifestado pela consulente de que a
regra retrata hipótese de suspensão do ICMS do momento do
desembaraço aduaneiro para o mês da industrialização do insumo
ou do produto intermediário.

Por seu turno, quanto à natureza das mercadorias
importadas, para efeito de determinação da forma e do prazo de
pagamento do imposto, conclui-se que o processo executado pela
consulente, compreendendo várias etapas normatizadas e
controladas pela ANVISA, caracteriza industrialização, segundo
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a definição contida no inciso IV do art. 4º do Regulamento do
IPI. Os insumos farmacêuticos importados são submetidos a
processo indispensável de produção e controle de qualidade,
sem o qual não poderão ser entregues para consumo, com
colocação de embalagem adequada, rótulos, inserção de bulas
etc, que deverão conter  informações obrigatórias e
padronizadas, nos termos da legislação federal pertinente.

Desse modo, quando as mercadorias importadas forem
empregadas em processo de produção que a consulente execute, é
aplicável a regra de pagamento estabelecida no item 2 da
alínea “a” do inciso IV do art. 65 do RICMS/2008, devendo o
imposto ser lançado na apuração da conta-gráfica relativa ao
mês em que ocorrido o desembaraço aduaneiro. 

Outrossim, na situação em que as mercadorias
importadas não sejam utilizadas em processo industrial
realizado pelo estabelecimento importador, situação retratada
nas notas fiscais anexadas pela consulente, que se referem à
remessa de produto importado para industrialização a ser
executada por outra empresa, o recolhimento do ICMS deverá ser
efetuado no momento do desembaraço aduaneiro, conforme
disciplina o item 3 do referido dispositivo regulamentar.

Nesses termos, para fruição da forma e do prazo de
pagamento estabelecidos no item 2 da alínea “a” do inciso IV
do art. 65 do RICMS/2008, é exigido o cumprimento dos
seguintes requisitos: que o importador seja estabelecimento
industrial inscrito no CAD/ICMS e enquadrado no regime normal
de pagamento do imposto; que a operação de importação esteja
relacionada à aquisição de insumos, componentes, peças e
partes e que tais mercadorias sejam necessariamente utilizadas
em processo produtivo executado pelo importador. Precedentes:
Consultas n. 172/2003 e 103/2004.

Menciona-se, por fim, que nos termos do art. 659 do
RICMS/2008 tem a consulente, a partir da data da ciência da
resposta, o prazo de até quinze dias para adequar os
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procedimentos já realizados ao aqui exposto.

PROTOCOLO:  10.554.046-9

CONSULTA Nº:  14, de 8 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. BEM USADO.
NÃO EXIGÊNCIA.

A consulente informa que tem como atividade
preponderante o aluguel de equipamentos ferroviários e outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais, e que
adquiriu vagões usados de contribuinte localizado em outra
unidade da Federação, os quais serão submetidos a reforma para
posterior utilização na sua atividade operacional. 

Esclarece que adquire os referidos vagões,
pertencentes ao ativo permanente do remetente, ao abrigo da
não incidência, segundo legislação da unidade federada de
origem, e que, segundo o inciso XIII do art. 3º do Regulamento
do ICMS paranaense, tal bem também se encontra no campo da não
incidência.

Afirma ter dúvidas acerca da incidência do
diferencial de alíquotas por ocasião da entrada da mercadoria
em seu estabelecimento, entendendo inaplicável tal
recolhimento, pois se tratam de bens usados e a operação não
se sujeita à incidência do imposto. 

Questiona se está correto o seu entendimento. 

RESPOSTA 
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Preliminarmente, denota-se do extrato cadastral que
a consulente tem como atividade principal o comércio
atacadista de máquinas e equipamentos e também o aluguel de
máquinas e equipamentos industriais, o que sinaliza que apenas
parte da sua atividade se encontra sujeita às regras do ICMS. 

Segundo o inciso VI do art. 2º da Lei n.
11.580/1996, incide o ICMS na entrada de mercadoria ou bem
oriundos de outras unidades da Federação, destinados ao uso ou
consumo ou ao ativo permanente. Assim, conclui-se que o texto
legal é genérico e, portanto, nele estão inseridos toda e
qualquer mercadoria ou bem, independentemente de seu estado de
uso: se novos ou usados.

Não obstante esse fato, o inciso XIII do art. 3º do
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de
dezembro de 2007, prevê a não incidência do ICMS para as
saídas de bens do ativo permanente, regra que seria aplicável
caso a operação de aquisição ocorresse neste Estado.

O diferencial de alíquotas objetiva igualar a carga
tributária interna  das mercadorias adquiridas por
contribuinte em operações interestaduais, que tenham como
destino o ativo permanente ou material de uso ou consumo. 

Partindo dessa premissa, o contribuinte que adquire
um bem usado originário do ativo permanente de fornecedor
localizado fora do território paranaense não está sujeito ao
recolhimento do diferencial, pois, na norma regulamentar deste
Estado, para tais saídas não há incidência do ICMS. Se não há
previsão para a exigência do imposto, também não há para o
diferencial de alíquotas. 

Posto isso, está correto o entendimento da
consulente.
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PROTOCOLO:  10.600.008-5

CONSULTA Nº: 15, de 13 de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. PRODUTOS QUÍMICOS. REDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO E DIFERIMENTO. INAPLICABILIDADE.

A consulente, afirmando ser empresa comercial
equiparada a indústria, informa comercializar benzoato de
sódio, goma guar, sorbato de potássio, ascorbato de sódio,
ácido cítrico e ascórbico (vitamina “c”), todos produtos
químicos e importados, considerados aditivos.

Aduz que, até o presente momento, destina esses
produtos à indústria de alimentação humana, a exemplo:
indústria de sucos e chocolates.

Pretendendo promover saídas para indústrias de
alimentação animal, apresenta as seguintes indagações:

a) poderá vender a essas empresas, que tem a sua
produção destinada exclusivamente à agricultura, pecuária,
aquicultura, avicultura, ranicultura ou sericicultura, com a
redução da base de cálculo para 40%, prevista no Anexo II,
item 8, alínea “c” do RICMS/2008, por ser a consulente
equiparada a indústria na importação (art. 9º e 10 do RIPI,
Decreto n. 7.202/10)?

b) Poderá, em operação interna, promover saídas dos
produtos mencionados à indústria de alimento animal, que tem a
sua produção destinada exclusivamente à agricultura, pecuária,
aquicultura, avicultura, ranicultura ou sericicultura, com
diferimento do ICMS, nos termos do artigo 101, inciso IV, do
RICMS/2008?

c) Sendo positiva a resposta sobre a aplicação do
diferimento e da redução da base de cálculo, poderá a
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Consulente manter o crédito do ICMS pago na importação?

RESPOSTA

Destaca-se, inicialmente, que as dúvidas
apresentadas referem-se às saídas de produtos químicos
destinados às indústrias de alimentação animal, os quais são
considerados aditivos pela consulente, mas, no entanto, seriam
apenas insumos e   não se enquadrariam como aditivo tal qual
definido no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.
1.980/2007.

Efetuada essa observação, colacionam-se os
dispositivos regulamentares aos quais reportam-se as
indagações:

“ANEXO II - REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO 

(a que se refere o parágrafo único do artigo 4º deste
Regulamento)

...

8      A base de cálculo é reduzida para quarenta por cento nas
operações, até 31.12.2012, com os seguintes INSUMOS
AGROPECUÁRIOS (Convênios ICMS 100/97, 148/07 e 53/08):

a) inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas,
parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas,
desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores
e inibidores de crescimento (reguladores), produzidos para uso
na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a
sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa
(Convênio ICMS 99/04);

b) ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato
natural bruto e enxofre, nas saídas dos estabelecimentos



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

43

extratores, fabricantes ou importadores para:

1. estabelecimento onde sejam industrializados adubos simples
ou compostos, fertilizantes e fosfato bicálcio destinados à
alimentação animal;

2. estabelecimento produtor agropecuário;

3. quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de
armazenagem;

4. outro estabelecimento da mesma empresa daquela onde se tiver
processado a industrialização;

c) concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo,
fabricados pelas respectivas indústrias, devidamente
registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, desde que (Convênio ICMS 93/06):

1. os produtos estejam registrados no órgão competente do
Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária e o número do
registro seja indicado no documento fiscal;

2. haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o
produto;

3. os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;
(grifo  nosso)

d) calcário e gesso, destinados ao uso exclusivo na
agricultura, como corretivo ou recuperador do solo;

e) semente genética, semente básica, semente certificada de
primeira geração - C1, semente certificada de segunda geração -
C2, semente não certificada de primeira geração - S1 e semente
não certificada de segunda geração - S2, destinadas à
semeadura, desde que produzidas sob controle de entidades
certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas,
atendidas as disposições da Lei Federal n. 10.711, de 5 de
agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto Federal n. 5.153, de
23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos órgãos
do MAPA ou por outros órgãos e entidades da Administração
Federal, dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem
convênio com aquele Ministério (Convênio ICMS 16/05);

f) alho em pó, sorgo, sal mineralizado, calcário calcítico,
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caroço de algodão, glúten de milho, feno, óleos de aves,
destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de
ração animal (Convênios ICMS 152/02 e 55/09);

g) esterco animal;

h) mudas de plantas;

i) aves de um dia, exceto as ornamentais (Convênio ICMS 89/01);

j) enzimas preparadas para decomposição de matéria orgânica
animal, classificadas no código NBM/SH 3507.90.4;

k) gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à
fabricação de sal mineralizado (Convênio ICMS 106/02);

l) casca de coco triturada para uso na agricultura (Convênio
ICMS 25/03);

m) vermiculita para uso como condicionador e ativador de solo
(Convênio ICMS 93/03);

n) Extrato Pirolenhoso Decantado, Piro Alho, Silício Líquido
Piro Alho e Bio Bire Plus, para uso na agropecuária (Convênio
ICMS 156/08).

o) óleo, extrato seco e torta de Nim (Azadirachta indica A
Juss) - (Convênio ICMS 55/09).

Notas:

1. em relação aos produtos indicados na alínea "b", o benefício
estende-se às saídas promovidas, entre si, pelos
estabelecimentos nela indicados, e às saídas a título de
retorno, real ou simbólico, da mercadoria remetida para fins de
armazenagem;

2. para efeito de aplicação do benefício, em relação aos
produtos indicados na alínea "c", entende-se por:

a) concentrado - a mistura de ingredientes que, adicionada a um
ou mais elementos, em proporção adequada e devidamente
especificada pelo seu fabricante, constitua uma ração animal;

b) suplemento - o ingrediente ou a mistura de ingredientes
capaz de suprir a ração ou concentrado em vitaminas,
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aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos
(Convênio ICMS 20/02);

c) aditivo - substâncias e misturas de substâncias ou
microorganismos adicionados aos alimentos para os animais, que
tenham ou não valor nutritivo, e que afetem ou melhorem as
características dos alimentos ou dos produtos destinados à
alimentação dos animais (Convênio ICMS 54/06);

d) premix ou núcleo - mistura de aditivos para produtos
destinados à alimentação animal, ou mistura de um ou mais
destes aditivos com matérias-primas usadas como excipientes que
não se destinam à alimentação direta dos animais (Convênio ICMS
54/06);

3. o benefício fiscal concedido às sementes discriminadas na
alínea "e" estende-se à saída interna do campo de produção,
desde que (Convênio ICMS 63/05):

3.1. o campo de produção seja inscrito no MAPA ou em órgão por
ele delegado;

3.2. o destinatário seja beneficiador de sementes inscrito no
MAPA ou órgão por ele delegado;

3.3. a produção de cada campo não exceda à quantidade estimada,
por ocasião da aprovação de sua inscrição, pelo MAPA ou por
órgão por ele delegado, devendo esta estimativa ser mantida,
pelo órgão responsável, à disposição do fisco, pelo prazo de
cinco anos;

3.4. a semente satisfaça padrão estabelecido pelo MAPA;

3.5. a semente não tenha outro destino que não seja a
semeadura;

4. o benefício previsto neste item, outorgado às saídas de
produtos destinados à pecuária, estende-se às remessas com
destino à apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura,
ranicultura e sericultura;

5. não se exigirá a anulação do crédito nas saídas das
mercadorias beneficiadas com a redução da base de cálculo a que
se refere este item;

6. as sementes discriminadas na alínea "e" poderão ser
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comercializadas com a denominação "fiscalizadas" pelo período
de dois anos, a partir de 6 de agosto de 2003, data da
publicação da Lei n. 10.711/03.”

.........

“CAPÍTULO XI 

DO DIFERIMENTO DO IMPOSTO

...

SEÇÃO IV 

NO SETOR AGROPECUÁRIO

SUBSEÇÃO I 

INSUMOS DE RAÇÃO, RAÇÃO, CONCENTRADOS E SUPLEMENTOS

...

SUBSEÇÃO II 

OUTROS INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Art. 101. É diferido o pagamento do ICMS nas operações com as
seguintes mercadorias:

....

IV - acaricidas, aditivos, desfolhantes, desinfetantes,
dessecantes, espalhantes, estimuladores e inibidores de
crescimento, formicidas, fungicidas, germicidas, herbicidas,
inseticidas, inclusive biológicos, nematicidas, parasiticidas,
raticidas, vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso
na agricultura e na pecuária;”

Responde-se aos questionamentos na ordem
apresentada:

a) a redução da base de cálculo se aplica, nos
termos da alínea “c” do item 8 do Anexo II do RICMS/2008, ao
aditivo fabricado pelas indústrias registradas no Ministério
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e desde que se
destinem ao uso exclusivo na agricultura e na pecuária, ou
seja, o benefício alcança somente o aditivo a partir da saída
da indústria que o produziu e não ao produto importado.

Ademais, deve-se atentar para que o aditivo
produzido: (a) esteja registrado no órgão competente do
Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária e tenha o seu
número de registro indicado no documento fiscal que acobertar
a operação; (b) que haja o respectivo rótulo ou etiqueta
identificando o produto; (c) os produtos se destinem
exclusivamente ao uso na pecuária.

b) Em relação ao aditivo mencionado no inciso IV do
artigo 101 do RICMS/2008, que trata do diferimento,
verifica-se que não se refere àquele destinado como
matéria-prima à indústria de alimentação animal: ao contrário,
o aditivo citado é um produto pronto e apto para ser utilizado
na agricultura e na pecuária.

c) Tendo-se concluído que não se aplica redução da
base de cálculo prevista no Anexo II, item 8, alínea “c”,
tampouco o diferimento definido no inciso IV do artigo 101,
todos do RICMS/2008, prejudicada a análise.

Assim, caso a Consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência desta,  para adequar
os procedimentos eventualmente já realizados, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.
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PROTOCOLO:  10.663.614-1

CONSULTA Nº: 16, de 14 de março de 2011

SÚMULA:        ICMS. SIMPLES NACIONAL. IMPORTAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS PARA
REVENDA. ART. 631 DO RICMS/2008.
INAPLICABILIDADE.

A consulente, enquadrada no regime do Simples
Nacional e cadastrada na atividade de comércio atacadista de
artigos de escritório e de papelaria, suprimentos e
equipamentos para informática, peças e acessórios novos para
veículos automotores, requer informação a respeito da alíquota
correta a ser aplicada na importação de veículos automotores e
motocicletas para revenda.

Aduz que, realizando pesquisa na legislação do ICMS,
no art. 14, inciso II, alínea “u” do RICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1980/2007, encontrou a alíquota de 12% para
veículos novos e peças para veículos.

Indaga se poderia usufruir do benefício de que trata
o art. 631 do RICMS na importação de motocicletas e veículos
automotores.

RESPOSTA

Inicialmente, cabe destacar que é vedada a atividade
de importação de veículos automotores para empresas
enquadradas no Simples Nacional, conforme inciso VIII do art.
17 da Lei Complementar n. 123/2006, que  estabelece normas
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no
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âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, verbis:

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

...

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional 

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte: 

...

VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de
automóveis e motocicletas;

Dessa forma, a consulente deve observar o contido no art. 30 da
referida lei complementar:

Art. 30.  A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

I - por opção;

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou

Por seu turno, o Regulamento do ICMS dispõe, em seu
art. 634,  que as concessões previstas no Capítulo XLIII do
Título III, onde se encontra inserido o art. 631, objeto da
indagação da consulente,  não se aplicam, entre outros casos,
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à importação de veículos automotores, verbis:  

TÍTULO III

CAPÍTULO XLIII 

DAS IMPORTAÇÕES PELOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA E
AEROPORTOS PARANAENSES

...

Art. 631. Aos estabelecimentos comerciais e não industriais
contribuintes do imposto que realizarem a importação de bens
para integrar o ativo permanente ou de mercadorias, por meio
dos Portos de Paranaguá e de Antonina e de aeroportos
paranaenses, fica concedido crédito presumido correspondente a
75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido, até
o limite de nove por cento sobre o valor da base de cálculo da
operação de importação, e que resulte em carga tributária
mínima de três por cento.

...

Art. 634. O tratamento tributário de que trata este Capítulo
não se aplica:                      

I - às importações de petróleo e seus derivados, combustíveis e
lubrificantes de qualquer natureza, veículos automotores, armas
e munições, cigarros, bebidas, perfumes e cosméticos;

Nova redação do inciso I do art. 634, dada pelo art. 1º,
alteração 73ª, do Decreto n. 2.701, de 30.05.2008.

Texto original em vigor no período de 1º.01.2008 até
29.05.2008:

"I - às importações de petróleo e seus derivados, combustíveis
e lubrificantes de qualquer natureza, veículos automotores,
armas e munições, perfumes e cosméticos; "
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Por fim, destaca-se que, a partir da ciência desta,
terá a consulente, em observância ao artigo 659 do Regulamento
do ICMS, o prazo de 15 quinze dias para adequar os seus
procedimentos, em conformidade com o que foi aqui esclarecido,
no caso de que os esteja praticando diversamente.

PROTOCOLO:  07.471.736-5

CONSULTA Nº: 18, de 29 de março de 2011

SÚMULA:       ICMS. CUPOM FISCAL. PREENCHIMENTO.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CARGA TRIBUTÁRIA.

A consulente, atuando no ramo de comércio de
produtos alimentícios em geral, refeições, sorvetes e
refrigerantes, expõe que sua atividade principal é o
fornecimento de refeições e que, para apuração do ICMS, a
realiza nos termos do artigo 25-A do RICMS/2001. 

Relata que recebeu orientação de que no Cupom Fiscal
deve constar a alíquota efetiva do produto e que o percentual
de 3,2% seria um critério ou regime diferenciado de apuração.

Diante do exposto indaga:

a) no Cupom Fiscal deve constar a alíquota normal do
produto ou o percentual de 3,2% pelo qual se recolhe o
imposto?
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b) Caso esteja consignando alíquotas normais, ao
invés da alíquota de 3,2%, deve-se efetuar denúncia espontânea
para regularizar o período que tenha emitido cupons com
alíquota errada?

RESPOSTA

Conforme orientação já postada na resposta à
Consulta n. 123, de 5 de outubro de 2004, cujo objeto era
semelhante ao indagado, deve-se indicar 3,2% no cupom fiscal,
excertos:

“O cupom fiscal deverá indicar, no campo próprio, a carga
tributária efetiva aplicável às operações de que trata o art.
25-A do RICMS/01, ou seja, 3,2% (três virgula dois pontos
percentuais), conforme disposto no art. 315, V, “g” do mesmo
diploma.”

Ressalta-se que o entendimento manifestado nessa
Consulta permanece válido e próprio, mesmo com o advento do
RICMS/2008, porquanto a matéria está regulamentada nos artigos
25 e 356, inciso V, alínea ”g”, nos mesmos termos do
Regulamento anterior.

A segunda indagação resta prejudicada em face da
resposta à primeira questão.

Caso esteja procedendo diferentemente do manifestado
na presente, no prazo de até quinze dias, a partir da data da
ciência desta, deverá adequar os procedimentos eventualmente
já realizados, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
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RICMS/2008, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.668.264-0

CONSULTA Nº: 19, de 1º de abril de 2011

SÚMULA:        ICMS. ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM
LOCAL DIVERSO DA SEDE DO CONSÓRCIO. NOTAS
FISCAIS. CARACTERÍSTICAS.

A consulente, consórcio constituído pelas
consorciadas Copel Geração e Transmissão S.A. (51%) e
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (49%), sediado em Curitiba,
cujo objetivo é a implantação e a exploração do empreendimento
de geração denominado UHE Mauá, localizado no rio Tibagi,
municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, expõe que os
materiais e equipamentos destinados ao Consórcio serão
entregues diretamente no local da obra.

Aduz que as notas fiscais de entrega desses
materiais e equipamentos indicam como endereço do destinatário
aquele vinculado à inscrição estadual do Consórcio, e que o
efetivo local de entrega é assinalado no campo reservado às
“Informações Complementares” do quadro “Dados Adicionais”.

Indaga se as disposições contidas no artigo 138,
inciso VII, alínea “a”, do Regulamento do ICMS, respaldam esse
procedimento.

RESPOSTA

Dispõe o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto
n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007:
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SEÇÃO II DA NOTA FISCAL

Art. 138. A nota fiscal conterá, nos quadros e campos próprios,
observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as
seguintes disposições (Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70,
Ajustes SINIEF 07/71, 16/89 e 03/94): 

VII - no quadro "Dados adicionais":

a) no campo "Informações Complementares" - outros dados de
interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor,
emissor da nota fiscal, local de entrega, quando diverso do
endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação,
propaganda, etc.;

CAPÍTULO IX 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 315. O estabelecimento inscrito sempre que promover saída
de mercadoria ou transmissão de sua propriedade fica obrigado à
emissão de nota fiscal.

§ 1º Na hipótese da mercadoria ser retirada diretamente do
local da obra, tal fato será consignado no campo "Informações
Complementares" do quadro "Dados Adicionais" da nota fiscal,
indicando-se, além dos requisitos exigidos, o endereço desta.

§ 2º Tratando-se de operação não sujeita ao ICMS, a
movimentação de mercadoria ou outro bem móvel, entre os
estabelecimentos do mesmo titular, entre estes e a obra ou de
uma para outra obra será feita mediante a emissão de nota
fiscal, com as indicações dos locais de procedência e destino.

§ 3º A mercadoria adquirida de terceiros poderá ser remetida
diretamente para a obra, desde que no documento fiscal constem
o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no
CNPJ, da empresa de construção, bem como a indicação expressa
do local onde será entregue.

§ 4º O contribuinte poderá manter impressos de documentos
fiscais no local da obra, desde que conste no livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências os
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seus números, série, sendo o caso, bem como o local da obra a
que se destinarem.

Observa-se que o dispositivo a que alude a
consulente autoriza a inserção, no campo “Informações
Complementares” do quadro “Dados Adicionais” da nota fiscal,
da indicação do local de entrega, quando diverso do endereço
do destinatário, mas tão somente nas hipóteses previstas na
legislação.

Tratando-se de matéria afeta à construção civil e ao
envio de materiais e equipamentos pelo fornecedor das
mercadorias diretamente ao local da obra, impõe-se o
atendimento às disposição do Capítulo IX do Título III do
RICMS/2008, e o art. 315 nele contido prescreve as condições
de emissão das notas fiscais na hipótese descrita pela
consulente, mais especificamente em seus §§ 2º e 3º.

Portanto, correto o entendimento da consulente se
combinadas as disposições do art. 138, inciso VII, alínea “a”
e do art. 315, ambos do RICMS/2008.

Por derradeiro, frisa-se que, a partir da ciência
desta, terá a consulente, em observância ao art. 659 do
Regulamento do ICMS, o prazo de quinze dias (15) para adequar
os seus procedimentos eventualmente já realizados, em
conformidade com o que foi aqui esclarecido, no caso de que os
tenha praticado diversamente.

É o entendimento do Setor Consultivo.

PROTOCOLO:  10.551.524-3
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CONSULTA Nº: 20, de 1º de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO DAS
USINAS PRODUTORAS  E REMESSA DIRETA DO
PRODUTO AOS VAREJISTAS. DOCUMENTOS FISCAIS.
VENDA À ORDEM.

A consulente, que atua, exceto como transportador
revendedor retalhista, no comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de
petróleo, menos lubrificantes, expõe que, sendo estabelecida
em Araucária/PR, adquire álcool etílico hidratado carburante
(AEHC) de usinas produtoras situadas no interior do Paraná,
muitas vezes comercializando o produto com clientes situados
nessa mesma região.

Aduz que, para evitar que o produto seja
primeiramente transportado até seu estabelecimento e
posteriormente retorne às regiões onde estão seus clientes,
entende possível emitir regularmente a nota fiscal eletrônica
(NF-e) para documentar a venda e o transporte das mercadorias
a esses clientes e imprimir o respectivo Documento Auxiliar da
NF-e (DANFE) no próprio veículo transportador, de sua
propriedade, ainda nas dependências da usina produtora e antes
de iniciado o transporte do produto diretamente aos varejistas
destinatários.

Acrescenta que as mercadorias adquiridas das usinas
seriam imediatamente registradas em seu estoque, após a
compra, mediante arquivo XML e espelho da NF-e (DANFE)
recebido via e-mail, e somente depois disso emitiria a NF-e de
venda das mercadorias aos seus clientes.

Indaga se está correto seu entendimento.
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RESPOSTA

Primeiramente, transcreve-se o teor da resposta à
Consulta n. 35/2010, requisitada também por essa consulente e
na qual foi esclarecida questão correlacionada:

“CONSULTA Nº: 35, de 18 de maio de 2010

CONSULENTE:  POTENCIAL PETRÓLEO LTDA.

SÚMULA:      ICMS. VENDA À ORDEM. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS.

RELATOR:    RANDAL SODRÉ FRAGA

A consulente informa dedicar-se à atividade do comércio
atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais
derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por
Transportador Revendedor Retalhista (TRR).

Informa adquirir álcool etílico hidratado carburante (AEHC) de
usinas produtoras, domiciliadas no norte deste Estado, e que
atualmente a mercadoria é transportada até sua base, localizada
no município de Araucária, sendo que, em muitos casos, é
posteriormente comercializada com revendedores localizados
naquela mesma região geográfica.

Assim, à vista das inovações advindas com a nota fiscal
eletrônica, questiona da possibilidade de realizar a venda de
AEHC para um posto revendedor, com entrega feita diretamente
pela usina produtora, mediante emissão por esta de nota fiscal
distinta daquela de compra, de sorte a evitar o desnecessário
trânsito da mercadoria até seu estabelecimento e subsequente
retorno à região contígua do produtor.

RESPOSTA
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Percorrendo-se a legislação tributária estadual, verifica-se
inexistir procedimento especial endereçado aos usuários de nota
fiscal eletrônica, para realizar operações de venda à ordem,
pelo que deverá ser observada a regra geral contida no Capítulo
IV do Título III do RICMS/08, verbis:

CAPÍTULO IV 

DAS OPERAÇÕES DE VENDA À ORDEM OU PARA ENTREGA FUTURA

Art. 293. Na venda à ordem ou para entrega futura, poderá ser
emitida nota fiscal, para simples faturamento, vedado o
destaque do ICMS (art. 40 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70;
Ajustes SINIEF 01/87 e 01/91).

§ 1º Na hipótese deste artigo, o ICMS será debitado por ocasião
da efetiva saída da mercadoria.

(...)

§ 4º No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou
parcial da mercadoria a terceiros, deverá ser emitida nota
fiscal:

a) pelo adquirente original, com destaque do ICMS, quando
devido, em nome do destinatário, consignando-se, além dos
requisitos exigidos, o nome, o endereço e os números de
inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento que irá
promover a remessa da mercadoria;

b) pelo vendedor remetente:

...

1. em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da
mercadoria, sem destaque do imposto, na qual, além dos
requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação,
"Remessa por conta e ordem de terceiros", o número, a série,
sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal de que trata a
alínea anterior, bem como o nome, o endereço e os números de
inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente;

2.em nome do adquirente original, com destaque do valor do
imposto, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos,
constarão, como natureza da operação, "Remessa simbólica -
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Venda à ordem", o número, a série, sendo o caso, e a data da
emissão da nota fiscal prevista no item anterior.

Assim, responde-se afirmativamente ao questionamento formulado,
observados os prazos e formas de recolhimento do ICMS devido,
quer em relação ao da operação própria, quanto ao devido por
substituição tributária, bem assim o cumprimento das demais
obrigações acessórias afetas à hipótese consultada.

Por derradeiro, frisa-se que, nos termos do art. 659 do
RICMS/08, a partir da data da ciência da resposta, o consulente
terá, observado o disposto no § 1º do art. 654, e independente
de qualquer interpelação ou notificação fiscal, o prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos já realizados ao que
tiver sido esclarecido.”

Observa-se que, embora a consulente pretenda, para a
mesma situação da consulta antes transcrita, realizar
procedimento distinto do que naquela descreveu, submete-se, de
igual maneira, às mesmas disposições da legislação tributária.

Com efeito, a situação examinada trata da venda de
mercadorias à consulente, com remessa dessas diretamente a
terceiros que dela as adquiriu. A legislação tributária, para
a hipótese, não obriga que as mercadorias sejam transportadas
até o estabelecimento da consulente e que, somente após isso,
sejam transportadas até os varejistas com localização próxima
aos fabricantes. Porém, as notas fiscais hábeis para
documentar as operações são aquelas definidas para a venda à
ordem, conforme disposto no § 4º do art. 293, do RICMS/2008.

A possibilidade técnica de DANFE ser impresso em
veículo situado nas dependências das usinas produtoras do
álcool não deve ser confundida com previsão regulamentar de
emissão de nota fiscal, por parte da consulente, para
documentar o transporte das mercadorias diretamente dos
fabricantes aos clientes da consulente.

Assim, incorreto o seu entendimento, ratificando-se
o esclarecido na Consulta n. 35/2010, com a adoção dos
procedimentos retratados no § 4º, do art. 293 do RICMS/2008.
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Ressalta-se, ainda, haja vista ter a consulente
mencionado a questão da fiscalização no trânsito das
mercadorias, que essa é realizada segundo as circunstâncias de
fato e de direito verificadas pelas autoridades fiscais no
momento de uma ação fiscal, não se prestando a presente
resposta para afastar a especificidade e a competência
inerente dessa atividade.

Por derradeiro, frisa-se que, a partir da ciência
desta, terá a consulente, em observância ao artigo 659 do
Regulamento do ICMS, o prazo de (15) quinze dias para adequar
os seus procedimentos eventualmente já realizados em
conformidade com o que foi aqui esclarecido, no caso de que os
tenha praticado diversamente.

É o entendimento do Setor Consultivo.

PROTOCOLO:  10.670.692-1

CONSULTA Nº: 21, de 1º de fevereiro de 2011

SÚMULA:        ICMS.  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.

A consulente se apresenta como atuante no comércio
varejista de cosméticos e representante de empresa que tem
sede e produção no Estado de São Paulo, de quem recebe
mercadorias que afirma estarem sujeitas ao recolhimento
antecipado do imposto pela substituição tributária de que
trata o art. 536-G do Regulamento do ICMS.
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Entende que detém direito à redução da base de
cálculo do imposto prevista no item 21-A do Anexo II, também
do Regulamento do ICMS, embora esse benefício fiscal não
esteja sendo aplicado pelo substituto tributário, sob
argumento de que sua aplicabilidade ocorreria apenas nas
operações internas.

Assim, a consulente indaga:

1.  Está correto o seu entendimento?

2. Sendo o caso, poderá requerer a restituição do
recolhimento do ICMS por substituição tributária efetuado a
maior?

3. Quais os procedimentos para restituição, tendo em
vista que está enquadrada no regime do Simples Nacional?

RESPOSTA

Determina o Regulamento do ICMS aprovado pelo
Decreto n. 1.980 (RICMS/2008), de 21 de dezembro de 2007:

SEÇÃO XVIII

DAS OPERAÇÕES COM COSMÉTICOS, PERFUMARIA, ARTIGOS DE HIGIENE
PESSOAL E DE TOUCADOR

Art. 536-E. Ao estabelecimento industrial fabricante,
importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida,
que promover a saída dos cosméticos, artigos de perfumaria, de
higiene pessoal e de toucador, relacionados no art. 536-G com
suas respectivas classificações na NCM/SH, com destino a
revendedores situados no território paranaense, é atribuída a
condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de
retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações
subsequentes.
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§1º. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente
localizado nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Santa Catarina, inclusive em relação ao diferencial de
alíquotas (Protocolos ICMS 92/07, 2/09, 98/09, 191/09, 41/10,
55/10, 77/10 e 78/10).

(...)

Art. 536-F. A base de cálculo para a retenção do imposto será o
preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade
competente ou, na falta deste, o preço sugerido ao consumidor
final pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os
casos, do valor do frete, quando não incluído no preço.

(...)

Art. 536-G. Nas operações com os produtos relacionados, com
suas respectivas classificações na NCM/SH, devem ser
considerados os seguintes percentuais de margem de valor
agregado (Protocolos ICMS 98/09 e 191/09):

(...)

ANEXO II - REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO 

21-A. A base de cálculo fica reduzida, até 31.5.2011, nas
saídas internas dos seguintes PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E
COSMÉTICOS, com as respectivas classificações na NCM/SH, nos
seguintes percentuais: 

(...)

Notas: 

1. a redução de base de cálculo prevista neste item somente se
aplica nas operações realizadas sob o regime da sujeição
passiva por substituição tributária, com retenção do imposto
relativo às operações subsequentes;

2. nas operações indicadas neste item não se exigirá o estorno
de crédito de que trata o inciso IV do art. 61;

3. o documento fiscal que acobertar as operações mencionadas
neste item, além das demais indicações previstas na legislação,
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deverá conter a identificação dos produtos pelas respectivas
classificações da NCM/SH e a expressão “Base de cálculo
reduzida nos termos do item 21-A do Anexo II do RICMS/PR”;

4. para efeito de apuração da base de cálculo do imposto a ser
retido por substituição tributária, as margens de valor
agregado, de que tratam os artigos 522 e 536-G, deverão incidir
sobre o valor resultante da aplicação da redução prevista neste
item;

5. o benefício previsto neste item também se aplica na hipótese
de que trata o art. 478.

Muito embora se trate de procedimento realizado pelo
substituto tributário, há, no caso, legitimidade para que a
consulente perfaça os questionamentos, haja vista sua condição
de substituído tributário, bem como as disposições de
solidariedade e restituição contidas no art. 21, inciso IV, e
art. 30, §§ 1º e 2º, ambos da Lei n. 11.580/1996.

Respondendo-se à questão n. 1, esclarece-se de
início que, não obstante a remetente das mercadorias esteja
situada em outra unidade da Federação e realize operação
interestadual com a consulente, a retenção do imposto na
condição de substituta tributária que efetua é relativa às
operações subsequentes e internas promovidas em território
paranaense.

O benefício de que trata o item 21-A do Anexo II do
RICMS/2008, com efeito, é direcionado apenas às operações
internas. Entretanto, outra não é, senão interna, a natureza
das operações para as quais é recolhido o imposto devido por
substituição tributária nas operações com revendedores
paranaenses.

Dessa forma, aplica-se a redução da base de cálculo
em exame na apuração do imposto devido por substituição
tributária, o que está, inclusive, previsto nas notas 1 e 4 do
item 21-A.

Acerca da questão n. 2, se de fato confirmado, para
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as mercadorias comercializadas e as operações realizadas, que
devida era a adoção da redução da base de cálculo, e que não
foi praticada, passível será postular a restituição do imposto
eventual e indevidamente pago, atendidos aos requisitos
próprios da legislação que rege a matéria, ou seja, art. 30 da
Lei n. 11580/1996 e artigos 80 e seguintes do RICMS/2008.

Quanto à questão n. 3, os extratos cadastrais não
confirmam que a consulente esteja enquadrada no regime do
Simples Nacional, restando prejudicada a resposta.

É o entendimento do Setor Consultivo.

PROTOCOLO:  07.488.379-6

CONSULTA Nº: 22, de 15 de março de 2011

SÚMULA:       ICMS. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. 

A consulente, afirmando ter como atividade a
importação e exportação de mercadorias em geral, importação
por conta e ordem de terceiros e representação comercial,
requer esclarecimentos acerca da legislação do ICMS do Estado
do Paraná nas operações de importação por conta e ordem de
terceiros.
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Aduz que no momento da chegada da mercadoria seria
atestada a presença da carga pelo fiel depositário e o
despacho aduaneiro iniciado com registro da Declaração de
Importação. Mencionar-se-ia no Siscarga - Tela de Carga – que
a importação é por conta e ordem de terceiros e informar-se-ia
o respectivo CNPJ do real adquirente.

Afirma que, embora a importadora (consulente)
providencie o despacho de importação em seu nome e efetue o
recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação de
mercadorias (II, IPI, Cofins-Importação, PIS/Pasep-lmportação
e Cide-Combustíveis), é a adquirente, no caso a mandante da
operação de importação, que  efetivamente traz a mercadoria de
outro país. 

Dessa forma, mesmo que a “importadora por conta e
ordem” efetue o pagamento ao fornecedor estrangeiro, isso não
caracteriza uma operação por sua conta própria, mas entre o
exportador estrangeiro e a empresa adquirente, pois dela se
originam os recursos financeiros.

Assim, expõe e indaga:

a) observa que se o imposto devido por substituição
tributária (ST) for recolhido pelo prestador de serviço, fica
prejudicada a importação de pneumáticos pelos portos do
Paraná, tendo em vista que as empresas importadoras (prestador
de serviço/consulente) terão que recolher o ICMS relativo à ST
e, também, quando da venda dessas mercadorias para outros
Estados, observando-se a regra da substituição tributária se
destinadas a consumidores finais ou a revendedores, ocorrendo,
nesse caso, uma bitributação. Ressalta que a possibilidade de
reembolso do crédito pago a maior seria inviabilizada pelo
fluxo de caixa, pelo custo financeiro e pela venda de
concorrentes de outros Estados.

Assim, ao considerar que na importação ocorre a
transferência de mercadoria (do importador por conta e ordem
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para a adquirente - real compradora da mercadoria) e a venda
acontece apenas na segunda etapa, na qual a adquirente
acrescenta, também, a margem de lucro, questiona se deve
recolher o imposto a título de substituição tributária na
importação de pneumáticos por conta e ordem de terceiros. 

b) De acordo com o seu entendimento, e o da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o real importador
seria a adquirente da mercadoria, também a  responsável pelos
pagamentos dos impostos referentes à importação, das despesas
de nacionalização e do fechamento de câmbio e, por ocasião da
venda das mercadorias,  apuraria os impostos incidentes nos
produtos, com a aplicação da real margem de lucro. Desse modo
atuaria em relação ao imposto devido por substituição
tributaria. 

Destarte, em relação à nota fiscal de transferência
da mercadoria para o adquirente, como se realiza o cálculo? Ou
seja, na nota fiscal de transferência deve se utilizar 0,88
(ICMS destacado na NF de 12%) ou 0,82 (ICMS 18% do Estado do
Paraná)?

RESPOSTA

A consulente requer esclarecimentos acerca de
procedimentos na importação por conta e ordem de terceiros,
tendo por premissa equivocada que a contratada, no caso, a
consulente, seria prestadora de serviço na hipótese.

O Setor Consultivo, acerca dessa matéria, inferiu de
forma diversa ao entendimento da consulente, nos termos da
resposta à Consulta n. 97/2010, de 7 de dezembro de 2010,
concluindo ser contribuinte a pessoa física ou jurídica que
efetua a importação para qualquer fim. Seguem excertos:

“CONSULTA Nº: 97, de 7 de dezembro de 2010

SÚMULA:      ICMS. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.
COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

67

...

A Consulente informa que atuará no ramo de importação e que: 

1. pretende importar bens e mercadorias para empresas de outros
Estados  (RJ, SP, MG e ES), na modalidade “importação por conta
e ordem de terceiros, utilizando, nessa atividade, recursos dos
adquirentes;

2. emitirá nota fiscal:

2.1. para documentar a entrada, discriminando os preços
unitários e totais das mercadorias e os impostos incidentes,
que serão por ela recolhidos;

2.2. de saída da mercadoria para o real adquirente domiciliado
em outro Estado, discriminando os preços unitários e totais das
mercadorias, agregados, em linhas separadas, de todos os
impostos pagos, ressaltando o ICMS;

2.3. de prestação de serviços para o adquirente por conta de
quem realiza a importação;

3. entende que deve recolher o imposto, via GNRE, para o Estado
onde se localiza o adquirente contratante dos seus serviços.

Esclarece que o procedimento se enquadra na modalidade de
prestação de serviços a terceiros importadores de mercadorias
do exterior, que se encontra disciplinado pela Receita Federal
do Brasil, com vinculação ao SISCOMEX, tanto do importador
quanto o contribuinte do outro Estado que o contrata para
realizar a importação, restando à consulente apenas gerir os
processos de importação até o desembaraço aduaneiro e entrega
das mercadorias aos  reais adquirentes de outra unidade
federada.

Lembra que na fatura comercial proveniente do exterior e na
Declaração de Importação constará como importador a empresa
adquirente de outro Estado e somente no conhecimento de carga é
que virá consignado ou endossado à Consulente, contratada para
desembaraçar as mercadorias no porto de entrada, prestando o
serviço por conta e ordem do importador, conforme determina a
legislação da Receita Federal do Brasil.

Questiona se está correto o procedimento descrito.
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RESPOSTA

Trata-se de consulta sobre a competência para a cobrança do
imposto nos casos das importações que realiza por conta e ordem
de terceiros, se do Estado do Paraná ou da unidade federada de
localização da empresa para a qual é remetida a mercadoria após
o desembaraço, que alega a consulente ser quem a contratou para
realizar a importação.

Assim dispõem o inciso I do § 1º do art. 2º, o inciso IX do
art. 5º, o inciso I do art. 16, e a alínea “d” do inciso I do
art. 22, todos da Lei n. 11.580/96, sobre a matéria:                   

Art. 2º O imposto incide sobre:

…

§ 1º O imposto incide também:

I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do
exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja
contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade

…

Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no
momento: 

…IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados
do exterior (Lei Complementar nº. 114/02);

…

Art. 16. Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou
jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que
caracterize intuito comercial, operações de circulação de
mercadoria ou prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou
jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial (Lei
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Complementar nº. 114/02):

I - importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a
sua finalidade (Lei Complementar nº. 114/02);

…

Art. 22. O local da operação ou da prestação, para os efeitos
da cobrança do imposto e definição do estabelecimento
responsável, é:

I - tratando-se de bem ou mercadoria:

…

d)o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física ou o do
domicílio do adquirente quando não estabelecido, no caso de
importação do exterior;

Como se pode verificar pela legislação transcrita, a hipótese
de incidência na entrada de mercadorias e bens importados do
exterior, qualquer que seja a finalidade, tem como fato gerador
o seu desembaraço, sendo contribuinte a pessoa, física ou
jurídica, que efetue a importação para qualquer fim, sendo que
a Lei n. 11.580/96 deixa claro que o “local da operação” (que é
o dispositivo na lei que determina a competência para exigir o
imposto)  é o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física
da mercadoria, estabelecimento, portanto, da consulente que
realizou o desembaraço aduaneiro e que, como a própria
legislação federal assim determina, deve emitir a nota fiscal
de entrada e, após, a de saída para o contribuinte de outro
Estado.

O Setor Consultivo já há muito se manifesta sobre o tema,
conforme se pode observar pela Consulta n. 010/1999, que pode
ser referida como precedente  e cujos excertos vão  abaixo se
transcreve:

“Consulta n. 010/1999

Informa a consulente, empresa que atua na importação,
exportação e comércio de veículos automotores, ter sido
contratada por contribuintes de outros Estados para promover a
nacionalização de veículos importados, através do Porto de
Paranaguá, e, em seguida, remetê-los aos contratantes, os quais
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efetuarão a comercialização da mercadoria nas respectivas
unidades federadas. Tendo dúvidas quanto forma de agir em
relação à operação descrita, expõe os procedimentos que entende
corretos e pede sejam confirmados ou retificados, conforme a
legislação em vigor:

a) a consulente processará a importação por conta e ordem de
contribuintes localizados em outras unidades federadas,
debitando o ICMS pela importação, em conta gráfica, à alíquota
de 12%, e  remeterá os veículos sem a retenção do imposto por
substituição tributária, por não ser contribuinte substituto;

b) alternativamente ao procedimento acima,  a consulente
seguiria as regras da venda à ordem, prevista no art. 269 do
RICMS, emitindo nota fiscal sem débito do imposto para efeitos
de faturamento, ficando a cargo do contribuinte de outro Estado
emitir nota fiscal de entrada, com débito do imposto por
substituição tributária, se for o caso.

RESPOSTA

A entrada de mercadoria importada do exterior é fato gerador do
ICMS (art. 2º, §1º, letra "a", do RICMS, aprovado pelo Decreto
n. 2736/96), pelo que se exige o imposto do estabelecimento que
promover a importação, ou seja, aquele que figurar como
importador dos produtos na Declaração de Importação.

Caso seja a consulente a responsável pela importação, deverá,
na condição de contribuinte inscrito no CAD/ICMS, quando o
despacho aduaneiro for efetuado no território paranaense,
apurar o imposto devido em conta gráfica, emitindo e
registrando nota fiscal para documentar a entrada no Livro
Registro de Entradas, com destaque do ICMS à alíquota interna
e, concomitantemente, lançar o mesmo valor a débito no livro
Registro de Apuração, quadro "outros débitos" (art. 57, VI,
letra "a", do RICMS).

Em relação à operação de remessa interestadual, com destino ao
encomendante, contribuinte do ICMS, deverá a consulente
destacar o imposto devido ao Paraná, a título de débito próprio
(12% ou 7%, conforme o Estado de destino), observando, no que
diz respeito à substituição tributária, o que prescreve a
legislação do Estado de destino dos veículos."

A consulente, no caso, é contribuinte do imposto estadual, é
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inscrita no CAD/ICMS, é importador, ainda que o seja por conta
e ordem de outrem, realiza fato gerador do imposto quando
efetua o desembaraço da mercadoria ou bem que importa do
exterior, e o faz pelo território paranaense, por isso, deve
recolher para o Estado do Paraná o ICMS devido nas operações de
importação que dessa forma realize.”

Assim, do que prescreve a legislação tributária e
conforme ratificou o  Setor Consultivo, o importador, ainda
que por conta e ordem de terceiros, é o contribuinte do
imposto e pratica o fato gerador. Restam prejudicadas, logo,
as indagações sobre procedimentos da consulente na condição
equivocada de ser somente prestadora de serviços ao realizar a
importação por conta e ordem de terceiros.

Nessa circunstância, portanto, a consulente é a
responsável pelo recolhimento do imposto devido a título de
substituição tributária na saída a revendedores situados em
território paranaense, nos termos do artigo 517 do RICMS/2008.

Lembra-se, outrossim, que o recolhimento do imposto
a título de substituição tributária pelo importador por conta
e ordem dar-se-á quando da saída a revendedores, situação que
impossibilita ocorrência da bitributação, conforme manifestado
pela interessada.

Assim, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.613.088-4
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CONSULTA Nº:  23, de 22 de março de 2011

SÚMULA:        ICMS.  VENDA AMBULANTE. AJUSTE DO IMPOSTO
DESTACADO NA NOTA FISCAL GERAL. 

A consulente informa que tem como principal
atividade a produção e comercialização de gases industriais,
medicinais e especiais, destinados a vários segmentos do
mercado, como alimentício, hospitalar e farmacêutico, pelo que
deve atender as exigências específicas do fornecimento, o qual
está vinculado às peculiaridades relacionadas à forma de
utilização e à atividade desenvolvida pelo cliente. 

Aduz que se faz imprescindível a verificação, no
destinatário da mercadoria e no momento do fornecimento, da
quantidade de gás a ser efetivamente adquirida. Afirma que por
ocasião da saída do veículo abastecido são desconhecidos os
clientes que efetivamente realizarão a compra do gás, a
quantidade que lhes será vendida, bem como os preços que serão
praticados. 

Destaca que em relação ao preço tem valores
diferenciados para cada cliente, tendo em vista as negociações
realizadas, bem como outros fatores comerciais, tais como:
quantidade adquirida, fidelidade, condição de pagamento etc.
Assim, para emissão da nota fiscal de remessa das mercadorias,
considera como valor unitário do gás seu preço máximo de
venda, sendo que, na maioria dos casos, o preço  praticado no
momento das vendas (entrega) é a ele inferior. 

Entende que a operação realizada se enquadra nos
dispositivos tratados nos artigos 294 a 296 do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de
2007, que tratam da venda ambulante, e conclui que a
legislação prevê que o imposto a ser recolhido é somente em
relação às mercadorias comercializadas. Já na hipótese de as
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mercadorias serem comercializadas por um preço superior àquele
que serviu de base de cálculo do ICMS na nota fiscal de
remessa, a diferença do imposto deve ser recolhida mediante
emissão de nota fiscal complementar. 

Sustenta que, muito embora exista previsão de
pagamento do ICMS complementar caso o preço praticado seja
maior que aquele inicialmente destacado, a situação contrária,
ou seja, em que o preço de venda é inferior ao destacado na
nota fiscal de remessa, não está prevista expressamente. Não
obstante essa omissão, entende que o ICMS deve incidir sobre o
preço  praticado, em conformidade com o disposto no inciso I
do art. 12 combinado com o inciso I do art. 13, ambos da Lei
Complementar n. 87/1996. 

Expõe o seu entendimento de que é possível, para
solucionar a questão, a emissão de nota fiscal para
regularização de diferença de preço de que trata o inciso II
do art. 204 do RICMS/2008.

Destaca que no ambiente da nota fiscal eletrônica
ainda não é claro se será viável a emissão da nota fiscal de
retorno (CFOP 1.904), com valor unitário diferente daquele
constante da respectiva nota fiscal de remessa, ou se, de
outro modo, será exigido que a operação de retorno
necessariamente espelhe os dados dos produtos constantes da
remessa anterior, o que inviabilizaria a adoção do CFOP antes
mencionado e exigiria deste Setor a orientação quanto ao
procedimento mais adequado. 

Posto isso, questiona:

1) nas operações de venda fora do estabelecimento,
realizadas conforme artigos 294 e seguintes do RICMS, está
correto o entendimento de que, diante da venda de gases com
preço unitário inferior àquele inicialmente destacado na nota
fiscal de remessa, deve:

a) emitir nota fiscal de regularização de preço, com
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base no art. 204, II, do RICMS/PR, utilizando o CFOP 1.904 e
mencionando no campo “Dados Adicionais”, que se trata de
retorno simbólico?

b) Utilizar, na mencionada nota fiscal, no campo
“Quantidade”, o valor fictício de 1 (uma) unidade de produto,
e o correspondente à diferença apurada entre o preço praticado
nas vendas e a base de cálculo do ICMS considerada quando da
emissão da nota fiscal de remessa, nos campos “Preço
Unitário”, “Preço Total” e “Base de cálculo do ICMS?

c) Destacar o ICMS apurado sobre a diferença e
lançar a nota fiscal no livro Registro de Entradas, com a
escrituração do respectivo crédito, tal como descrito
anteriormente?

d)Adotar os procedimentos descritos nos itens 1.a a
1.c, tanto nas operações documentadas por meio de Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, quanto naquelas sujeitas à Nota Fiscal
Eletrônica?

RESPOSTA 

Transcreve-se os dispositivos do Regulamento do ICMS
que têm vínculo com os questionamentos da consulente:  

Art. 204. Os documentos fiscais serão também emitidos nos
seguintes casos (art. 21 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70;
arts. 4º e 89 do Convênio SINIEF 06/89; Ajuste SINIEF 01/89): 

I - no reajustamento de preço em virtude de contrato escrito ou
de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor
original da operação ou da prestação;

II - na regularização em virtude de diferença de preço em
operação ou prestação ou na quantidade de mercadoria, quando
efetuada no período de apuração do imposto em que tenha sido
emitido o documento fiscal original;
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III - para lançamento do imposto não pago na época própria em
virtude de erro de cálculo ou outro, quando a regularização
ocorrer no período de apuração do imposto em que tenha sido
emitido o documento fiscal original;

IV - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais
de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco
federal para aplicação em seus produtos;

V - nos acréscimos relativos a estadia e outros não previstos
na data da emissão do documento originário, integrantes do
valor da prestação;

VI - nas demais hipóteses previstas neste Regulamento.

VII - para regularizar a emissão indevida de documento fiscal
eletrônico em que o emitente perdeu o prazo de cancelamento a
que se refere o art. 12 do Anexo IX, quando a regularização
ocorrer no período de apuração do imposto em que tenha sido
emitido o documento fiscal eletrônico a ser regularizado.

(...)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos II, III e VII, se a
regularização não se efetuar dentro dos prazos mencionados, o
documento fiscal também será emitido, sendo que as diferenças,
com os acréscimos legais, serão recolhidas por ocasião de sua
emissão, devendo ser indicado na via fixa, se for o caso, o
código do agente arrecadador e a data da guia de recolhimento.

Art. 294. Nas saídas internas ou interestaduais de mercadoria
para realização de operações fora do estabelecimento, sem
destinatário certo, inclusive por meio de veículo, em conexão
com estabelecimento fixo, o contribuinte emitirá nota fiscal
para acompanhar a mercadoria no seu transporte, a qual, além
dos requisitos exigidos, conterá (art. 41 do Convênio SINIEF
s/n, de 15.12.70): 

I - o destaque do imposto, calculado com a aplicação da
alíquota vigente para as operações internas sobre o valor total
da mercadoria;

II - a indicação dos números e das respectivas séries, sendo o
caso, das notas fiscais a serem emitidas por ocasião da entrega
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da mercadoria;

III - a natureza da operação "Remessa para venda ambulante -
Nota   Fiscal Geral";

IV - o número e a data do romaneio de que trata o § 8º do art.
138, quando for o caso.

§ 1º A nota fiscal geral será registrada no livro Registro de
Saídas de acordo com as regras estabelecidas no § 3º do art.
245.

§ 2º Na hipótese de venda da mercadoria por preço superior ao
que serviu de base de cálculo para pagamento do imposto, sobre
a diferença será também debitado o imposto, mediante emissão de
nota fiscal complementar.

§ 3º O contribuinte que operar de conformidade com este artigo,
por intermédio de preposto, fornecerá a este documento
comprobatório de sua condição.

§ 4º Para os efeitos do inciso I, se a alíquota interna for
inferior à interestadual, o contribuinte deverá efetuar a
complementação do imposto, proporcionalmente às operações
interestaduais realizadas, por ocasião do retorno do veículo,
mediante nota fiscal para esse fim emitida, observando-se
quanto ao prazo de recolhimento o disposto no inciso XXIV do
artigo 65, ressalvadas as hipóteses previstas no inciso II do
mesmo artigo.

Art. 295. Por ocasião da venda da mercadoria, deverá ser
emitida nota fiscal, que além dos requisitos exigidos, conterá:

I - o número, a série, sendo o caso, e a data da emissão da
nota fiscal geral;

II - a natureza da operação "Venda Ambulante".

Parágrafo único. A nota fiscal referida neste artigo deverá ser
escriturada na coluna "Observações" do livro Registro de
Saídas, indicando-se o número e a série, sendo o caso.

Art. 296. No retorno de mercadoria remetida para venda fora do
estabelecimento, será emitida nota fiscal para documentar a
entrada de acordo com a alínea "d" do inciso I do art. 148
(art. 54 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70).
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§ 1º Relativamente às operações realizadas fora do território
paranaense, o contribuinte, desde que possa comprovar o
pagamento do imposto no Estado de destino, poderá creditar-se
desta parcela, cujo valor não excederá à diferença entre o
destacado na nota fiscal geral, observado o disposto no § 4º do
art. 294, e o devido a este Estado, calculado à alíquota
aplicável às operações interestaduais realizadas entre
contribuintes.

§ 2º O crédito de que trata o parágrafo anterior deverá ocorrer
no mês em que retornar o veículo mediante a emissão de nota
fiscal para documentar a entrada, que conterá:

a) o valor total das operações realizadas em outro Estado;

b) o número e a série, sendo o caso, das notas fiscais emitidas
por ocasião da venda efetiva da mercadoria;

c) o montante do imposto devido a outro Estado, com a aplicação
da respectiva alíquota vigente sobre o valor das operações
efetuadas em seu território;

d) o montante do imposto devido a este Estado, com aplicação da
alíquota interestadual sobre o valor das operações realizadas
fora do território paranaense;

e) o valor do imposto a creditar, que corresponderá a diferença
entre as alíneas "c" e "d";

f) o número da respectiva guia de recolhimento relativa ao
imposto pago em outro Estado, cujo documento ficará arquivado
para exibição ao fisco. 

No que diz respeito ao primeiro, segundo e terceiro
questionamentos, está incorreto o entendimento da consulente.
O Setor Consultivo tem orientado que a nota fiscal para
regularização de preço, prevista no inciso II do art. 204 do
Regulamento do ICMS/2008, deve ser emitida na hipótese de ser
necessária a complementação de valor e não quando o valor
efetivo da operação for inferior ao destacado na nota fiscal
geral. Fundamenta-se esse entendimento no § 2.º do mencionado
artigo, que prevê se a regularização não se efetuar dentro dos
prazos mencionados as diferenças deverão ser recolhidas com
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acréscimos legais, o que sinaliza que se trata de
“complementação”de imposto, e não de ajustes com a intenção de
diminuir valores ou quantidades que não redundariam em imposto
a recolher. Precedente Consulta n. 034/2002.

Depreende-se da disposição do § 1º do art. 294 que a
nota fiscal geral deve ser escriturada no livro Registro de
Saídas com todos os dados, ao passo que a nota fiscal emitida
para documentar a venda das mercadorias apenas na coluna
“Observações” do mesmo livro, como estabelece o parágrafo
único do artigo 295, ambos dispositivos do RICMS. 

Não há na legislação transcrita dispositivos
tratando da forma de se ajustar a diferença apurada entre o
valor do imposto destacado na nota fiscal geral e na que
documentou a efetiva venda da mercadoria, na hipótese de
apurar-se recolhimento a maior por ocasião da operação de
saída de mercadoria para venda ambulante. 

Dessa forma, após comprovado que o imposto destacado
na nota fiscal geral de remessa para realização de operação
fora do estabelecimento (ambulante) for maior do que aquele
consignado nas notas fiscais de venda, a consulente deve
proceder ao ajuste do valor do ICMS por ocasião da emissão da
nota fiscal de entrada para documentar o retorno das
mercadorias não comercializadas. Precedente Consulta n.
98/2008. 

Na hipótese de ser comercializada toda a mercadoria
na venda ambulante por preço inferior ao consignado na nota
fiscal geral, a consulente não emitirá nota fiscal para
documentar a entrada, devendo, nesse caso, fazer o ajuste do
imposto no livro Registro de Apuração do ICMS, no campo
“Outros Créditos”, consignando, ainda, as informações que
justifiquem o lançamento. 

Quanto à última indagação, os procedimentos
relativos à venda ambulante se aplicam, independentemente da
forma de emissão do documento fiscal, ou seja, por meio de
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Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A. 

Ressalte-se que a orientação aqui prestada é
específica para a situação informada pela consulente, não
admitindo extensões e ilações acerca de aspectos não
abordados. 

Em razão do manifestado, nos termos do art. 659 do
RICMS/2008, a consulente tem, a partir da data da ciência da
resposta, o prazo de até quinze dias para adequar os
procedimentos já realizados, caso esteja procedendo de modo
diverso do respondido.

PROTOCOLO:  10.610.273-2

CONSULTA Nº:  24, de 8 de março de 2011.

SÚMULA:        ICMS. OPERAÇÕES COM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS.  REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO.

A Consulente, com o ramo de atividade de indústria e
comércio de máquinas e implementos agrícolas, aduz que a
maioria dos produtos resultantes de sua industrialização ou
adquiridos para comercialização estão beneficiados com a
redução da base de cálculo do ICMS, implementada no Paraná no
item 15 do Anexo II do RICMS/2008 e que, de acordo com a sua
alínea “a”, aliada ao entendimento expresso na Consulta n.
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118/2009, entende ser aplicável a redução da base de cálculo
de forma que a carga tributária seja equivalente a 4,1%, nas
operações destinadas a produtores agropecuários, com inscrição
estadual, estabelecidos nas Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste ou Espírito Santo.

Embora a matéria não tenha sido analisada na
referida consulta, entende a consulente ser aplicável essa
redução nas operações destinadas às mesmas regiões quando os
destinatários, produtores agropecuários, não possuírem
inscrição no cadastro de contribuintes do Estado, uma vez que
não é a inscrição estadual que os torna  contribuintes do
imposto, e sim o fato de praticar operações tributáveis pelo
ICMS. Transcreve consultas e a definição de contribuinte
contida no art. 16 da Lei n. 11.580/1996.

Faz as seguintes indagações:

1. nas operações realizadas com produtores
agropecuários estabelecidos nos Estados das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste ou Espírito Santo, poderá reduzir a
base de cálculo de forma que a carga tributária seja
equivalente a 4,1%, em relação aos produtos arrolados no
Convênio ICMS 52/91?

2. A referida redução se aplica tanto aos produtores
agropecuários que possuem inscrição estadual como àqueles que
não possuem, visto que ambos são contribuintes, e não há na
norma disciplinadora do benefício qualquer restrição nesse
sentido?

3. Em relação aos produtores agropecuários não
inscritos no cadastro de contribuintes, deverá solicitar
alguma declaração, como orientado anteriormente por este Setor
Consultivo, de que são contribuintes do imposto, para aplicar
a carga tributária correspondente a 4,1%?



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

81

RESPOSTA

Inicialmente, transcreve-se o art. 4º da Lei
Complementar n. 87/1996, que traz a definição de contribuinte
e que foi implementada no art. 16 da Lei n. 11.580/1996: 

Art. 4º. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica,
que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize
intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou
jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja
a sua finalidade;

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior; 

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou
abandonados;

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro
Estado, quando não destinados à comercialização ou à
industrialização.

O item 15 do Anexo II do RICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1.980/2007, objeto do questionamento da consulente,
tem a seguinte redação:

15 A base de cálculo é reduzida, até 31.12.2012, nas operações
com as MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS adiante arrolados, para
o percentual que resulte na carga tributária equivalente a
(Convênios ICMS 52/91, 87/91, 90/91, 08/92, 13/92, 45/92,
21/97, 01/00, 149/07 , 53/08, 91/08, 138/08 e 69/09):

a) 4,1% quando se tratar de operações interestaduais destinadas
aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao
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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.

Para esclarecimento, destaca-se que no Estado do
Paraná, em relação ao produtor agropecuário, há
obrigatoriedade da inscrição no CAD/PRO, nos termos do art. 3º
do Decreto n. 1.980/2007, bem como a previsão contida no art.
128 e §§ do RICMS, verbis:

DECRETO N. 1.980/2007

Publicado no Diário Oficial Nº 7624, de 21.12.2007

...

Art. 3º Os produtores rurais a que se refere o art. 128 do
Regulamento do ICMS anexo ao presente, em atividade na data da
publicação deste Decreto, deverão inscrever-se no Cadastro de
Produtores Rurais - CAD/PRO até 31.12.2008.

§ 1° As pessoas jurídicas que exerçam a atividade agropecuária
deverão inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS -
CAD/ICMS, nos termos do art. 113 e seguintes do Regulamento do
ICMS anexo ao presente, até 31.12.2008.

Nova redação do “caput” e do § 1º do art. 3º do Decreto n.
1.980, de 21 de dezembro de 2007, dada pelo art. 2º, do Decreto
n. 2.682, de 30.05.2008.

Texto original em vigor no período de 1º.01.2008 até
29.05.2008:

" Art. 3º Os produtores rurais a que se refere o art. 128 do
Regulamento do ICMS anexo ao presente, em atividade na data da
publicação deste decreto, deverão inscrever-se no CAD/PRO até
30.06.2008.

§ 1° As pessoas jurídicas que exerçam a atividade agropecuária
deverão inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS -
CAD/ICMS, nos termos do art. 113 e seguintes do Regulamento do
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ICMS anexo ao presente, até 30.06.2008."

REGULAMENTO DO ICMS

...

Art. 128. Deverão inscrever-se no Cadastro de Produtores Rurais
- CAD/PRO, antes do início de suas atividades, as pessoas
físicas que se dediquem à atividade agropecuária e que
pretendam realizar operações relativas à circulação de
mercadorias. 

Verifica-se  (por meio do portal das Secretarias de
Fazenda), de maneira  geral, que as legislações de outras
unidades federadas também exigem inscrição estadual do
produtor agropecuário.

Embora o fato de possuir  inscrição estadual não
torne a pessoa (natural ou jurídica) contribuinte do imposto,
como assim menciona a consulente, mas, em havendo exigência de
inscrição estadual para o produtor agropecuário, esse dever
instrumental é necessário para que o destinatário seja
identificado como  contribuinte do ICMS.

Responde-se às questões na ordem indagada:

1. tratando-se de destinatário contribuinte do ICMS
e de mercadorias arroladas no item 15 do Anexo II do RICMS,
aplica-se a redução da base de cálculo de forma que a carga
tributária seja equivalente a 4,1%.

2. A carga tributária de 4,1% se aplica somente a
destinatários contribuintes do ICMS. Assim, deverá a
consulente verificar a exigência ou não de inscrição do
produtor agropecuário no cadastro estadual junto ao Fisco de
destino, o que poderá ser efetuado mediante leitura da
legislação on line disponível no Portal das Secretarias de
Fazenda dos Estados. Tratando-se de unidades da Federação  que
exigem a inscrição estadual, essa é condição necessária para
aplicar-se 4,1%; do contrário, aplica-se 5,6%.   
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3. Tratando-se de utilização de carga tributária
beneficiada com redução, condicionada a que as operações sejam
realizadas com destinatários contribuintes do ICMS, deve a
consulente munir-se de elementos que comprovem
inequívocamente essa condição.

Em razão da determinação do artigo 659 do
RICMS/2008, tem a consulente o prazo de 15 dias, a partir da
ciência desta, para adequar os procedimentos já realizados ao
que foi esclarecido.

PROTOCOLO:  10.822.329-4

CONSULTA Nº: 25, de 29 de março de 2011

SÚMULA:        ICMS. IMPORTAÇÃO. PRODUTOS TÉCNICOS.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

A consulente, tendo por objeto social a indústria,
comércio, importação e exportação de produtos químicos,
notadamente os destinados ao uso na agricultura e na pecuária;
produção, importação, exportação e comércio de produtos
saneantes domissanitários, inclusive para uso em jardinagem
amadora e saúde pública; artefatos plásticos, máquinas
agrícolas e fertilizantes; participação e representação
comercial, por conta própria ou de terceiros, informa realizar
operações de importação necessárias às suas atividades
industriais.

Aduz que dentre os produtos importados estão os
denominados produtos técnicos, que são utilizados como
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matéria-prima na industrialização dos produtos por ela
comercializados. E por se tratarem de produtos utilizados como
matéria-prima no seu processo produtivo, sempre aplicou em
suas operações o disposto no artigo 629 do RICMS/2008, que
trata da suspensão do ICMS nas operações de importação.

Argumenta que, recentemente, teria efetuado
importação dos produtos denominados CARBENDAZIM TÉCNICO (NCM
2933.99.59) e ABAMECTIN (NCM 2932.29.32), cuja liberação lhe
foi negada pelo Fisco Estadual com o argumento de que a
operação deveria ser enquadrada no artigo 101, inciso IV, do
RICMS/2008, que trata do diferimento do ICMS. Ou seja, de
acordo com o Fisco, deveria ser aplicado o mesmo entendimento
exarado na resposta à Consulta n. 95, de 8 de maio de 1998,
dada pelo Setor Consultivo da Secretaria de Estado da Fazenda
do Paraná.

Acerca dessa resposta a consulente entende não se
aplicar ela à sua situação, em decorrência da diversidade
fática, explicando que, naquela petição, a consulente teria
afirmado: ... Entende que os defensivos acima
mencionados-constituem-se em produtos acabados na forma como
são importados, haja vista já conterem em sua fórmula todos os
princípios ativos que os qualificam como tais,
independentemente da necessidade de acréscimo de algum
elemento inerte, diluente ou aditivo, com função meramente
desconcentrante e veicular, ou seja, o produto já é acabado,
mesmo que precise ainda da adição, a ser feita pelo usuário,
de algum elemento diluente, como água por exemplo.

Destaca que na Consulta n. 95/1998 o produto era
considerado acabado, ainda que dependente da adição de algum
elemento diluente a ser realizada pelo próprio consumidor
final. Já os produtos técnicos importados pela consulente são
utilizados como matéria-prima na industrialização de produtos
que formula. Destaca que são submetidos a um complexo processo
industrial que inclui, dentre outras etapas, a dispersão,
moagem, mistura, filtração, formulação e sistema de envase.
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Lembra que, como os produtos técnicos são importados
em big bags e na forma de pó, possuem apresentação diferente
de um produto formulado e não se caracterizam como produto
acabado, eis que, ao serem adicionados a outros componentes,
durante o processo de industrialização, resultam em um produto
formulado/acabado que será comercializado pela consulente.

Expõe que no relatório de “produtos agrotóxicos e
afins comercializados em 2009 no Brasil - uma abordagem
ambiental" - elaborado pelo IBAMA, foi  esclarecido que os
produtos técnicos não se confundem com os formulados,
porquanto dependeriam da adição de outros componentes no
processo de industrialização. 

Diante do exposto, indaga se os produtos técnicos
que importa sujeitam-se à suspensão do pagamento do ICMS, nos
termos do artigo 629 do RICMS/2008, tendo em vista que são
matérias-primas destinadas ao seu processo industrial.

RESPOSTA

Preliminarmente, transcrevem-se dispositivos do
RICMS/2008 que versam sobre a matéria:

“TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES BÁSICAS; CAPÍTULO XI - DO
DIFERIMENTO DO IMPOSTO; SEÇÃO IV - NO SETOR AGROPECUÁRIO;
SUBSEÇÃO II - OUTROS INSUMOS AGROPECUÁRIOS.

...

Art. 101. É diferido o pagamento do ICMS nas operações
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com as seguintes mercadorias:

I - ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico,
fosfato natural bruto, enxofre, amônia, fosfato de
amônio, nitrato de amônio ou de suas soluções, nitrato de
amônio e cálcio, rocha fosfática, uréia e cloreto de
potássio;

II - adubos simples ou compostos, e fertilizantes,
inclusive da espécie inoculante biológico, de uso na
agricultura e na pecuária;

III - calcário e gesso, destinados ao uso na agricultura
e na pecuária, como corretivo ou recuperador do solo, nas
operações realizadas com produtor, cooperativa de
produtores ou órgão estadual ou vinculado ao Estado que
promovam o fomento e desenvolvimento agropecuário;

IV - acaricidas, aditivos, desfolhantes, desinfetantes,
dessecantes, espalhantes, estimuladores e inibidores de
crescimento, formicidas, fungicidas, germicidas,
herbicidas, inseticidas, inclusive biológicos,
nematicidas, parasiticidas, raticidas, vacinas, soros e
medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na
pecuária;

V - batata-semente;

VI - ovo, bicho-da-seda e casulo de sirgo;

VII - sementes certificadas ou fiscalizadas destinadas à
semeadura, desde que produzidas sob o controle de
entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as
importadas, atendidas as disposições da Lei n. 10.711, de
5 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto n. 5.153,
de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas
pelos órgãos do Ministério da Agricultura ou outros
órgãos ou entidades da Administração Federal, que
mantiverem convênio com o Ministério da Agricultura;

VIII - energia elétrica para consumo na exploração da
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atividade econômica no setor rural-agropecuário; (ver
Art. 2º do Decreto 3.795 de 18.11.2008) (Ver art.2º do
Decreto n. 5.750 de 13.11.2009)

IX - enzimas preparadas para decomposição de matéria
orgânica animal, classificadas no código NBM/SH
3507.90.4;

X -  mudas de plantas, exceto as ornamentais;

XI - DL metionina e seus análogos, DAP (di-amônio
fosfato), MAP (mono-amônio fosfato), nitrocálcio, sulfato
de amônio, polpa cítrica e esterco animal;

XII - embriões, sêmen congelado ou resfriado, ovos
férteis, girinos, alevinos e pintos de um dia;

XIII - tratores, aparelhos e implementos agrícolas,
classificados nos códigos NCM 8424.8119, 8433.2090,
8433.5990 e 8701.9000, e suas partes classificadas no
código NCM 8433.9090, produzidos no território paranaense
e destinados ao uso exclusivo na produção agropecuária;
(Ver art. 2º do Decreto n. 4.744 de 15.05.2009)

XIV - equipamento de proteção individual (EPI) destinado
à proteção do aplicador de agrotóxicos, composto de
calça, camisa, boné árabe independente ou acoplado à
camisa, viseira, luvas e avental.

§ 1º O diferimento de que trata o inciso I:

a) aplica-se exclusivamente nas operações com:

1. estabelecimento onde sejam industrializados adubos
simples ou compostos, fertilizantes e fosfato bicálcio
destinado à alimentação animal;

2.  estabelecimento de cooperativa ou de produtor
agropecuário;

3.  quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de
armazenagem;
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4. outro estabelecimento da mesma empresa daquela onde
tenha sido processada a industrialização;

b)  estende-se às saídas promovidas, entre si, pelos
estabelecimentos referidos nos itens da alínea anterior,
e às saídas, a título de retorno, real ou simbólico, da
mercadoria remetida para fins de armazenagem.

§ 2º O diferimento previsto neste artigo, outorgado às
saídas de produtos destinados à pecuária, estende-se às
remessas com destino à apicultura, aqüicultura,
avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura.

§ 3º Para efeitos do inciso VIII:

a) a unidade de consumo de energia elétrica deverá ser o
estabelecimento do produtor inscrito no Cadastro de
Produtores Rurais - CAD/PRO, nos termos do art. 128, se
pessoa física;

b) a unidade de consumo de energia elétrica deverá ser
estabelecimento do produtor inscrito no Cadastro de
Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, nos termos do art. 113,
se pessoa jurídica, na atividade econômica classificada
em um dos códigos agrupados na Seção A - "Agropecuária e
Pesca" da tabela CNAE-Fiscal.

...

TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS; CAPÍTULO XLIII
- DAS IMPORTAÇÕES PELOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA E
AEROPORTOS PARANAENSES.

...

Art. 629. Fica concedida ao estabelecimento industrial
que realizar a importação de bem ou mercadoria por meio
dos portos de Paranaguá e Antonina e de aeroportos
paranaenses, com desembaraço aduaneiro no Estado, a
suspensão do pagamento do imposto devido nesta operação,
quando da aquisição de (Lei n. 14.985/06):
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I - matéria-prima, material intermediário ou secundário,
inclusive material de embalagem, para ser utilizado em
seu processo produtivo;

...

§ 1º Em relação às aquisições de que trata o inciso I, o
pagamento do imposto suspenso será efetuado por ocasião
da saída dos produtos industrializados, podendo o
estabelecimento industrial escriturar em conta-gráfica,
no período em que ocorrer a respectiva entrada, um
crédito correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor do imposto devido, até o limite máximo de nove
por cento sobre o valor da base de cálculo da operação de
importação, e que resulte em carga tributária mínima de
três por cento.

...

Art. 634. O tratamento tributário de que trata este
Capítulo não se aplica: 

...

IV - às mercadorias alcançadas pelo diferimento de que
tratam os artigos 95, 99 e 101;

...”

Da legislação transcrita se extrai que o diferimento
de que trata o art. 101, inciso IV, é aplicável às operações
com os produtos especificados aptos a serem comercializados e
usados na agricultura e na pecuária.

Assim, se os produtos técnicos, importados pela
consulente, já o forem na condição de fungicidas, inseticidas,
acaricidas e nematicidas, inseridos no contexto de insumos
agropecuários, aplica-se o diferimento, o que obstaria, por
consequência, a aplicação das disposições do art. 629 do
RICMS/2008.
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Cabe esclarecer que no art. 101 da Subseção II
(OUTROS INSUMOS AGROPECUÁRIOS) da Seção IV (NO SETOR
AGROPECUÁRIO) do Capítulo XI (DO DIFERIMENTO DO IMPOSTO) do
RICMS/2008, estão listados outros insumos agropecuários.
Todavia, observa-se que os produtos relacionados no inciso I,
diferentemente daqueles dos demais incisos, são insumos
industriais, aplicando-se aos do inciso I o diferimento nas
circunstâncias excepcionais arroladas no seu § 1º, nelas se
inserindo, a exemplo, a remessa para industrialização.

Infere-se, pois, que para ser objeto do diferimento,
os produtos mencionados nos demais incisos já devem estar
prontos para serem usados na agricultura e na pecuária, quando
se classificam na posição 3808 da NCM: “inseticidas,
rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação
e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens
para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma
de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel
mata-moscas.”

E, de fato, é como elucidou o Setor Consultivo na
Consulta n. 74, de 30 de agosto de 2005, cujos excertos se
transcrevem:

“(...), indaga:

a)no caso de importação a ser efetuada pela filial
localizada neste Estado, do defensivo agrícola em sua
forma definitiva, com classificação fiscal na NCM
3808.30.29, aplicar-se-ia o tratamento tributário interno
para efeito de cálculo do ICMS no desembaraço aduaneiro?
Em caso afirmativo, para efeitos de cálculo do ICMS no
desembaraço, deve-se aplicar o diferimento do imposto ou
a redução na base de cálculo?

 b)a sistemática fiscal do item anterior se estende à
importação de seus ingredientes ativos – classificações
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fiscais NCM 2930.90.59, 2932.99.14, 2932.99.94 e
2933.99.69, os quais são usados exclusivamente na
formulação de produtos classificados na NCM 3808.10.29 e
3808.20.29, com registro no Ministério da Agricultura e
do Abastecimento?

RESPOSTA

Os produtos citados pela consulente, com classificação
fiscal na NCM 3808.10.29; 3808.20.29 e 3808.30.29, se
tratam de inseticidas, fungicidas e herbicidas,
respectivamente, conforme classificação da Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI):

(...)

No momento da saída de tais produtos, para outro Estado
da Federação, aplica-se a redução na base de cálculo,
conforme previsão do art. 14, combinado com o anexo II,
tabela I, item 11, do RICMS, desde que tais operações
ocorram dentro do setor agropecuário. 

Sendo qualquer outra finalidade dada às mercadorias não
prevalece a redução na base de cálculo ou o diferimento,
conforme posição já adotada na resposta à consulta n.
129/2003.

Não sendo hipótese de diferimento integral do imposto ou
redução de base de cálculo, aplica-se a regra geral da
importação, no tocante à alíquota do ICMS, prevista no
art. 87-A do RICMS.

b) Os procedimentos fiscais citados não se aplicam na
importação dos ingredientes ativos, classificações
fiscais NCM 2930.90.59, 2932.99.14, 2932.99.94,
2933.99.69, os quais serão usados exclusivamente na
formulação de produtos classificados na NCM 3808.10.29 e
3808.20.29, com registro no Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, por ausência de previsão legal.

... ”
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Quanto ao disposto na Consulta n. 95/1998,
mencionada pela consulente, claro está que trata de situação
fática na qual o produto já está pronto ao usuário final, que
apenas promoverá a sua diluição. 

Portanto, em relação às operações de importação dos
produtos mencionados na consulta, especificamente CARBENDAZIM
TÉCNICO e ABAMECTIN, com a classificação da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM - apontada pela consulente nas Declarações
de Importações (DI) anexas à sua petição, respectivamente NCM
2932.29.32 e NCM 2933.99.59, observa-se que são, ainda,
ingredientes ativos a serem formulados e industrializados,
qualificando-se como insumos industriais, não estando
abrangidas pelas regras do diferimento, razão pela qual nada
obsta a aplicação da suspensão do pagamento do imposto, nos
termos do inciso I do art. 629 do RICMS/2008.

Assim, caso a Consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.608.948-5

CONSULTA Nº: 26, de 5 de abril de 2011 (ver Consulta

n. 7/2017) 

SÚMULA:       ICMS. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
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COMUNICAÇÃO VISUAL PARA USO EXCLUSIVO DO
ENCOMENDANTE. NÃO INCIDÊNCIA.

A consulente, que atua no ramo de fabricação de
painéis e letreiros luminosos e de serviços de instalação de
placas e painéis de identificação, informa que, mediante a
celebração de contratos específicos, fabrica placas e painéis
de comunicação visual desenvolvidos nos termos e padrões
adotados e informados pelos seus clientes e por estes
utilizados em caráter exclusivo e na condição de usuários
finais. 

Aduz que todo o seu trabalho é customizado de acordo
com cada projeto que lhe é encaminhado, respeitando as
especificações fornecidas e os padrões dos logotipos
pré-existentes, sendo executado em duas modalidades:
desenvolvimento e confecção dos itens arrolados, segundo as
orientações de seus clientes ou apenas execução de um projeto
previamente existente.

Entende evidente a diferenciação dos seus produtos
com os chamados “produtos de prateleira”, pois aqueles se
revestem do caráter exclusivo das encomendas que lhe são
confiadas e da destinação a elas empreendida.

Assim, entende que a sua atividade está no campo da
incidência do imposto municipal (ISS) por força do disposto no
§ 2º do art. 1º da Lei Complementar n. 116/2003 e do item
24.01 da Lista de Serviços a ela anexa, e do contido no inciso
V do art. 2º da Lei n. 11.580/1996.

Cita as Consultas n. 39/2006, 75/2006, 94/2007 e
87/2008, cujas respostas dadas a outras empresas também
sediadas no município de São José dos Pinhais confirmam seu
entendimento.

Entende, também, que deve manter sua inscrição no
CAD/ICMS, com a finalidade de viabilizar a emissão de notas
fiscais para a remessa dos materiais para os locais de
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instalação, que podem estar neste Estado ou em outros,
registrando nesses documentos a não incidência do tributo,
conforme art. 209 do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980, de
21 de dezembro de 2007.

Do exposto perquire:

1. a fabricação de placas e painéis, e a subsequente
instalação, constituem hipótese de incidência do ICMS?

2. O emprego de materiais na sinalização, tais como
estruturas metálicas, chapas de aço, alumínio ou fibra de
vidro e películas refletivas, caracteriza hipótese de
incidência do ICMS?

3. Em razão das peculiaridades de sua atividade, é
necessária a manutenção de inscrição no CAD/ICMS?

4. É necessária a emissão de nota fiscal para o
transporte das placas de sinalização visual e dos materiais
que lhes são agregados até o local da implantação da
sinalização vertical, que pode ser tanto neste como em outro
Estado?

5. Em caso afirmativo, quanto à pergunta anterior, a
nota fiscal deverá ser emitida para o transporte dos materiais
até o local da obra, nos termos do art. 315 do RICMS?

RESPOSTA

A competência para a instituição dos diversos
impostos previstos na Constituição da República já é
determinada no próprio texto constitucional, nos seguintes
termos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
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instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens
ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
3, de 1993)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações
e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

III - propriedade de veículos automotores. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”

Dos dispositivos transcritos, depreende-se que o
imposto sobre serviços, de competência dos municípios, abrange
apenas os serviços de qualquer natureza não compreendidos no
âmbito de incidência do ICMS, definidos em lei complementar,
no caso, na Lei Complementar n. 116,  de 31 de julho de 2003.

O “caput” e o § 2º do artigo 1º da Lei Complementar
n. 116/2003 assim dispõem:

“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem
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como fato gerador a prestação de serviços constantes da
lista anexa, ainda que esses não se constituam como
atividade preponderante do prestador.

...

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os
serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua
prestação envolva fornecimento de mercadorias.”

Dessa forma, para se determinar se a atividade é
tributada pelo ICMS ou pelo ISS, deve-se verificar a lista de
serviços anexa a essa Lei Complementar, a qual determina, em
seu item 24.01, verbis:

“24.01. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,
placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres.”

Nesses termos, conclui-se que a produção de placas,
de sinalização visual, de banners, adesivos e congêneres,
fabricados e instalados segundo projeto desenvolvido pelo
encomendante ou pelo consulente, não está sujeita à tributação
pelo ICMS.

Quanto à instalação desses produtos, bem como os
materiais empregados para essa instalação, não estão
submetidos ao ICMS, nos termos do inciso V do art. 4º da Lei
n. 11.580/1996, a seguir transcrito:

“Art. 4º O imposto não incide sobre:

...

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou
que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo
próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza
definido em lei complementar como sujeito ao imposto
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sobre serviços, de competência tributária dos Municípios,
ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei
complementar;”

Importa destacar que se a consulente somente fornece
os materiais para  instalação das placas de sinalização visual
dentro desse contrato de prestação de serviços, tal
fornecimento não caracteriza mercancia. Entretanto, se houver
a venda pura e simples das estruturas metálicas, das chapas de
aço, de alumínio ou de fibra de vidro e das películas
refletivas, sem o fornecimento dos componentes visuais por ela
fabricados,  não se aplica o disposto no inciso V do art. 4º
retrotranscrito.

Não estando a sua atividade no campo de incidência
do ICMS, desnecessária a sua inscrição no cadastro de
contribuintes desse imposto.

Em razão das respostas às questões anteriores,
restaram prejudicados os questionamentos de número 4 e 5.

PROTOCOLO:  10.777.717-2

CONSULTA Nº:  27, de 31 de março de 2011

SÚMULA:       ICMS. REMESSA E RETORNO DE  MERCADORIA
INDUSTRIALIZADA SOB ENCOMENDA. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.

A consulente, inscrita no cadastro do ICMS com a
atividade econômica de fabricação de peças e acessórios para
veículos automotores, informa ter firmado contrato comercial
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de industrialização sob encomenda, em que a encomendante lhe
fornece o produto  “conversor catalítico” para receber em
retorno um “sistema de escapamento para veículos”. Esclarece
que acopla ao conversor, mediante solda, outros doze itens,
alguns adquiridos no mercado e outros por ela fabricados.

Expõe a sistemática de faturamento, documentação e
tributação, que entende estar obrigada a observar, da seguinte
forma:

1.operação de industrialização referente ao
acoplamento (solda) do conversor catalítico recebido do
encomendante aos demais componentes que fornece, documentada
por nota fiscal com a indicação do Código Fiscal de Operação e
Prestação - CFOP  5.124 (Industrialização efetuada para outra
empresa), sujeita ao diferimento do ICMS;

2.operação de venda do produto final, resultante da
montagem/fabricação das demais partes, documentada por nota
fiscal com o CFOP 5.101 (Venda de produção do
estabelecimento), com débito de ICMS.

À operação de remessa da mercadoria pela
encomendante e à de posterior retorno seria aplicável a regra
de suspensão do pagamento do ICMS disposta no art. 299 do
RICMS/2008. 

Registra, por fim, estar a prática exposta em
consonância com a orientação descrita  na Consulta n.
109/2006, expedida pelo Setor Consultivo, e ao procedimento
que adota no Estado de São Paulo.

Indaga se está correto seu entendimento e se há
regra explícita na legislação vigente que contemple a prática
transcrita.

RESPOSTA
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A operação descrita pela consulente se ajusta à
moldura da operação de remessa de mercadoria para
industrialização, porquanto um contribuinte, dito
encomendante, envia a outro, dito industrializador,
determinado produto, o qual, após ser submetido a processo de
industrialização, retorna aperfeiçoado ou na forma de outro
produto ao autor da encomenda, para ser submetido a nova etapa
de industrialização ou, então, destinado à comercialização.

Os procedimentos referentes a tal modalidade de
operação estão estabelecidos no Capítulo VI do Título III do
RICMS/2008, cujos artigos relacionados à questão apresentada
pela consulente transcreve-se a seguir:

“CAPÍTULO VI

DA REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU CONSERTO 

Art. 299. É suspenso o pagamento do imposto nas operações
internas ou interestaduais, na saída e no retorno, de bem ou
mercadoria remetida para conserto ou industrialização,
promovida por estabelecimento de contribuinte, sob a condição
de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no
prazo de até 180 dias, contados da data da saída (Convênio AE
15/74; Convênios ICM 01/75 e 35/82 e Convênios ICMS 34/90 e
151/94).

§ 1º O disposto no caput não se aplica:

a) às saídas, em operações interestaduais, de sucatas e
de produto primário de origem animal, vegetal ou mineral,
salvo se a remessa e o retorno real ou simbólico se
fizerem nos termos de protocolo celebrado entre o Estado
do Paraná e outros Estados interessados;

b) quando a operação interna de retorno real ou simbólico
da mercadoria objeto da industrialização estiver ainda
sujeita às normas relativas ao diferimento, nos termos do
inciso II do art. 103; 
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c) nas saídas, em operações internas, em que o objeto
seja gado bovino, bubalino, suíno, ovino e caprino ou
aves;

d) na saída de produto primário para fins de
beneficiamento;

e) no retorno de álcool etílico combustível anidro ou
hidratado.

§ 2º Em relação ao valor agregado na industrialização,
aplica-se o diferimento previsto na alínea "c" do § 1º do
art. 95.

§ 3º O prazo de 180 dias poderá ser prorrogado por igual
período, admitida excepcionalmente uma segunda
prorrogação, mediante despacho do Delegado Regional da
Receita a ser proferido em petição justificada do
interessado.

…

Art. 302. Na saída da mercadoria em operações internas em
retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para
conserto, será devido o imposto sobre o valor das peças
ou materiais aplicados, observado o disposto no  inciso
IV do art. 6º.

Art. 303. Na saída de mercadoria para estabelecimento
localizado em outro Estado, em devolução, após o conserto
ou industrialização no território paranaense, o imposto
será pago, por ocasião dessa devolução, sobre o valor das
peças ou dos materiais aplicados no conserto, observado o
disposto no inciso IV do art. 6º, ou sobre o valor
agregado na industrialização.

Parágrafo único. Se a devolução ocorrer após o prazo de
180 dias contados da data da remessa, computar-se-á nas
bases de cálculo referidas neste artigo o valor dado por
ocasião do recebimento, admitido, nesse caso, o crédito
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fiscal correspondente ao pagamento do imposto realizado
pelo contribuinte remetente, em conseqüência do decurso
do aludido prazo.”

Da legislação transcrita, considerada a situação
fática apresentada pela consulente (encomendante e
industrializador situados no Paraná, de acordo com os CFOP
mencionados), depreende-se que:

a)é suspenso o pagamento do imposto, na saída do
contribuinte encomendante e no posterior retorno, do conversor
catalítico remetido para industrialização, quando observado o
prazo de regresso estabelecido no dispositivo regulamentar;

b)aplica-se o deferimento previsto na alínea "c" do
§ 1º do art. 95, em relação ao valor agregado na
industrialização, conforme dispõe o § 2º do art. 299, sendo
devido o ICMS por ocasião da saída ou da transmissão de
propriedade do produto resultante da industrialização,
promovida pelo contribuinte autor da encomenda;

c)o valor agregado na industrialização representa o
total cobrado pela consulente do estabelecimento encomendante,
uma vez que não há qualquer dispositivo regulamentar indicando
que tal valor representaria apenas a parcela acrescida
decorrente do custo de industrialização, não compreendendo o
valor das mercadorias empregadas pelo industrializador, assim
como não há regra determinando a exigência do ICMS sobre tais
mercadorias, por ocasião do retorno do produto encomendado.
Precedente: Consulta n. 16/2008.

Corrobora a conclusão manifestada na alínea “c” a
redação do caput do art. 303 do RICMS/2008, que dispõe sobre a
exigência do imposto sobre o valor agregado na
industrialização na saída de mercadoria para estabelecimento
localizado em outra unidade da Federação, em devolução, após
industrialização no território paranaense. Tal expressão valor
agregado corresponde ao total tributável pelo ICMS,
equivalendo ao valor que a atividade do industrializador
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acresce às mercadorias recebidas do encomendante. Deve
compreender, portanto, o preço dos materiais fornecidos e o
custo da industrialização.

Nesses termos, evidencia-se equivocado o
entendimento manifestado pela consulente de que apenas o valor
correspondente ao serviço de industrialização, excluído o
preço das mercadorias empregadas, estaria abrangido pelo
deferimento (§ 2º do art. 299 do RICMS/2008).

De acordo com a conclusão exposta, após findar o
processo de industrialização, a consulente deve emitir nota
fiscal destinada ao encomendante para documentar o retorno do
conversor catalítico, mencionando o CFOP 5.902 - Retorno de
mercadoria utilizada na industrialização por encomenda, e a
operação de industrialização, com CFOP 5.124 -
Industrialização efetuada para outra empresa, compreendendo os
valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias
de propriedade do industrializador empregadas no processo
industrial.

Menciona-se que, com fulcro no disposto no art. 659
do RICMS/2008, tem a consulente o prazo de até quinze dias, a
partir da data da ciência da resposta, para adequar seus
procedimentos ao que foi esclarecido, caso já tenha realizado
operações do tipo retratado.

PROTOCOLO:                 10.702.803-0

CONSULTA Nº:  28, de 5 de abril de 2011
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SÚMULA:        ICMS. REMESSA E RETORNO DE  MERCADORIA
INDUSTRIALIZADA SOB ENCOMENDA. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.

A consulente informa atuar como indústria
metalúrgica de ferragens para instalações de redes elétricas e
de telefonia, tendo como uma de suas atividades a
industrialização para terceiros, realizando tratamento e
acabamento em superfícies de metal.

Questiona se nas operações interestaduais de retorno
de industrialização aplica-se o mesmo tratamento tributário
dado às operações internas, estabelecido no art. 299 e na
alínea “c” do § 1º do art. 95, ambos do RICMS/2008, em que são
utilizados os Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOP
5.902 e 5.124.

No caso de a operação ser tributada, pergunta que
alíquota deve ser utilizada e qual a forma de pagamento do
imposto.

RESPOSTA

Cabe mencionar que as regras relativas às operações
de remessa e retorno de industrialização, dispostas no
Capítulo VI do Título do III RICMS/2008, aplicam-se à hipótese
em que um contribuinte do ICMS, dito encomendante, envia a
outro, dito industrializador, determinado produto, o qual,
após ser submetido a processo de industrialização, retorna
aperfeiçoado ou na forma de um novo produto ao autor da
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encomenda, para ser submetido a nova etapa de industrialização
ou, então, destinado à comercialização.

Os dispositivos regulamentares relacionados à
questão apresentada pela consulente assim dispõem:

“Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

...

§ 1º Fica igualmente diferido o pagamento do imposto nas
operações a seguir mencionadas:

...

c) nas operações internas, no retorno da mercadoria ou bem
recebido para industrialização, nas condições estabelecidas no
art. 299, referente à parcela do valor agregado, para o momento
em que ocorrer a saída ou a transmissão de propriedade do
produto resultante da industrialização, promovida pelo
estabelecimento do contribuinte autor da encomenda;

…

DA REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU CONSERTO 

Art. 299. É suspenso o pagamento do imposto nas operações
internas ou interestaduais, na saída e no retorno, de bem ou
mercadoria remetida para conserto ou industrialização,
promovida por estabelecimento de contribuinte, sob a condição
de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no
prazo de até 180 dias, contados da data da saída (Convênio AE
15/74; Convênios ICM 01/75 e 35/82 e Convênios ICMS 34/90 e
151/94).

§ 1º O disposto no caput não se aplica:

a) às saídas, em operações interestaduais, de sucatas e de
produto primário de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se
a remessa e o retorno real ou simbólico se fizerem nos termos
de protocolo celebrado entre o Estado do Paraná e outros
Estados interessados;
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b) quando a operação interna de retorno real ou simbólico da
mercadoria objeto da industrialização estiver ainda sujeita às
normas relativas ao diferimento, nos termos do inciso II do
art. 103; 

c) nas saídas, em operações internas, em que o objeto seja gado
bovino, bubalino, suíno, ovino e caprino ou aves;

d) na saída de produto primário para fins de beneficiamento;

e) no retorno de álcool etílico combustível anidro ou
hidratado. 

§ 2º Em relação ao valor agregado na industrialização,
aplica-se o diferimento previsto na alínea "c" do § 1º do art.
95.

§ 3º O prazo de 180 dias poderá ser prorrogado por igual
período, admitida excepcionalmente uma segunda prorrogação,
mediante despacho do Delegado Regional da Receita a ser
proferido em petição justificada do interessado.

…

Art. 303. Na saída de mercadoria para estabelecimento
localizado em outro Estado, em devolução, após o conserto ou
industrialização no território paranaense, o imposto será pago,
por ocasião dessa devolução, sobre o valor das peças ou dos
materiais aplicados no conserto, observado o disposto no inciso
IV do art. 6º, ou sobre o valor agregado na industrialização.

Parágrafo único. Se a devolução ocorrer após o prazo de 180
dias contados da data da remessa, computar-se-á nas bases de
cálculo referidas neste artigo o valor dado por ocasião do
recebimento, admitido, nesse caso, o crédito fiscal
correspondente ao pagamento do imposto realizado pelo
contribuinte remetente, em conseqüência do decurso do aludido
prazo.”

O disposto no § 2º do art. 299, combinado com o
estabelecido na alínea "c" do § 1º do art. 95, ambos do
RICMS/2008, revela que o diferimento do pagamento do imposto
relativamente ao valor agregado na industrialização é
aplicável apenas às operações internas, em que o encomendante
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e o industrializador estão situados em território paranaense,
desde que observado o prazo de retorno fixado e que a operação
não esteja enquadrada nas situações de exceção à regra
descritas nas alíneas “a” a “e” do § 1º do art. 299.

Para as operações interestaduais deve ser observado
o disposto no art. 303 do RICMS/2008, que prevê a incidência
do ICMS relativamente ao valor agregado na industrialização,
na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em
outro Estado, em devolução, após industrialização no
território paranaense. 

A base de cálculo compreende o total cobrado do
encomendante pela consulente, devendo ser observada a alíquota
aplicável ao produto resultante do processo de
industrialização e a localização do destinatário.

Na nota fiscal destinada ao encomendante, para
registrar a devolução da mercadoria recebida, deverá ser
utilizado o CFOP 6.902 - retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda, e para documentar a operação
de industrialização o CFOP 6.124 - Industrialização efetuada
para outra empresa (…), compreendendo os valores referentes
aos serviços prestados e os das mercadorias  de propriedade do
industrializador empregadas no processo industrial.

Para apuração do imposto deverão ser observadas as
regras a que estão submetidos os contribuinte inscritos no
Cadastro de Contribuintes do ICMS sob regime normal, estando o
prazo de pagamento disposto no inciso XXIV do art. 65 do
RICMS/2008.

Menciona-se que, com fulcro no disposto no art. 659
do RICMS/2008, tem a consulente o prazo de até quinze dias, a
partir da data da ciência da resposta, para adequar seus
procedimentos ao que foi esclarecido, caso tenha procedido de
modo diverso.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

108

PROTOCOLO:   10.277.631-3

CONSULTA Nº:  29, de 5 de abril de 2011.

SÚMULA:        ICMS. ECF. EMISSÃO DE NOTA FISCAL MODELO 1
OU 1-A.  PROCEDIMENTOS.

A consulente, cadastrada na atividade de comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores, informa
que utiliza sistema automatizado que registra em cupom fiscal
qualquer abastecimento efetuado.

Expõe que, nas vendas a empresas que pagam por
semana ou quinzena, procede de acordo com o disposto no art.
635-I do RICMS/2008 e que, relativamente aos livros fiscais e
guias, uma empresa terceirizada de contabilidade apresenta o
arquivo magnético, que denomina “Sintegra”.

Considerando que apresenta arquivos magnéticos das
operações e tendo-lhe sido informado que deve, também, lançar
a nota fiscal resumo no sistema com o mesmo CFOP de venda,
entende que tal procedimento pode ocasionar duplicidade de
valores, porquanto já registrados os cupons fiscais, além do
que os arquivos apresentados pela consulente resultariam
divergentes dos da empresa contábil.

Indaga, ao final, acerca da correção de seu
entendimento.
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RESPOSTA

Colaciona-se o dispositivo do RICMS/2008 que versa
sobre a matéria questionada:

“TÍTULO III  DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO XLVII

DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA FINS DE RESUMO POR
ESTABELECIMENTO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL

Art. 635-I. O estabelecimento varejista de combustível poderá
emitir Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A, para fins de resumo,
englobando todas as saídas, acobertadas por cupom fiscal,
realizadas em período que não exceda ao de apuração do ICMS,
relativas aos fornecimentos efetuados para um mesmo adquirente.

§ 1º Nos cupons fiscais emitidos para acobertar as saídas das
mercadorias deverá constar o número do CNPJ ou do CPF do
destinatário, a placa do veículo ou a identificação do número
de série do equipamento abastecido. 

§ 2º A nota fiscal emitida para os fins de que trata o “caput”:

a) será individualizada por tipo de combustível e deverá conter
o número dos cupons fiscais agrupados por placas de veículos e
dos ECF que os emitiram;

b) deverá ter apenas o seu número e a sua série registrados na
coluna “Observações” do livro Registro de Saídas;

c) além das demais informações previstas na legislação, deverá
trazer consignada a expressão “procedimento autorizado - art.
635-I do RICMS/08”.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

110

§ 3º O estabelecimento varejista de combustível deverá:

a)  manter a via do cupom fiscal anexada à via fixa da nota
fiscal à disposição do fisco pelo prazo previsto no parágrafo
único do art. 111;  

b) emitir a nota fiscal individualizada, por cupom fiscal,
sempre que solicitada pelo adquirente da mercadoria.

Acrescentado o Capítulo XLVII ao Título III pelo art. 1º,
alteração 105ª, do Decreto n. 3.159, de 1º.08.2008.”

Com base no dispositivo regulamentar citado (alínea
“b”, § 2º, artigo 635-I), esclarece-se sobre a não ocorrência
de duplicidade dos valores lançados, porquanto, em relação à
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, emitida  para fins de resumo,
deve-se registrar, apenas, o número e a série do documento na
coluna “Observações” do livro Registro de Saídas.

E o CFOP a ser utilizado é 5.929, conforme prescrito
no art. 254 e no Anexo IV do RICMS/2008:

“Art. 254. As operações ou prestações realizadas pelo
contribuinte serão codificadas, mediante utilização do Código
Fiscal de Operações e Prestações - CFOP e o Código de Situação
Tributária - CST, constantes nas Tabelas I e II do Anexo IV,
respectivamente, deste Regulamento (art. 5º do Convênio SINIEF
s/n, de 15.12.70; Ajustes SINIEF 11/89, 03/94, 02/95 e 07/01). 

...

ANEXO IV - CÓDIGOS 

TABELA I - CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

(códigos a que se refere o art. 254 deste Regulamento)

...

B) DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

5.929 

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento
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fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 

Classificam-se neste código os registros relativos aos
documentos fiscais emitidos em operações ou prestações  que
também tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom
Fiscal - ECF.”

Caso a Consulente esteja procedendo diferentemente
do manifestado na presente, tem o prazo de até quinze dias, a
partir da data da ciência desta, para adequar os procedimentos
já realizados, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
RICMS/2008, independente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.

PROTOCOLO:            10.359.524-0

CONSULTA Nº: 30, de 29 de março de 2011.

SÚMULA:        ICMS.  ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE
DE MERCADORIAS DE TERCEIROS. ATIVIDADE NÃO
SUJEITA AO IMPOSTO ESTADUAL. NÃO PREVISÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL.

A Consulente, empresa que atua na organização
logística do transporte de carga nacional e internacional –
operador de transporte multimodal, serviço de entrega nacional
e internacional expressa e logística de marketing, que
compreende serviços de coleta, armazenagem, manuseio,
embalagem e distribuição física de material promocional de
terceiros, informa que:
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1. está no mercado desde 2004, e a partir de janeiro
de 2009 passou a integrar o rol de atividades previstas em seu
objeto social a prestação de serviços de logística, com ênfase
no manuseio e distribuição física de material promocional de
terceiros, entendendo que tal atividade não está sujeita ao
ICMS, mas ao ISS;

2. a operacionalização dessa atividade, entretanto,
exige a emissão de nota fiscal autorizada pelo Fisco estadual,
devido à necessidade de documentar o trânsito do material
promocional, com o que exemplifica:

2.1. determinada empresa, desejando distribuir
material promocional a seus clientes, contrata empresa para
fabricar produto promocional (“folders”, cartazes, “banners”,
canetas, réguas, bolsas etc.) e contrata a consulente para
realizar o trabalho de logística e de distribuição desses
lotes de materiais;

2.2. tal prestação inicia-se com a retirada desses
materiais em empresa fabril (em geral empresa gráfica)
contratada para produzi-los, a qual emite nota fiscal, modelo
1, com destino à consulente;

2.3. a consulente recebe o material, registra o
documento fiscal em seu livro Registro de Entradas sob CFOP
1.923, armazena em seu galpão o lote de produtos, efetuando a
logística desse, separando-o, contando e manuseando as peças
e, após, contrata prestador de serviço de transporte para
efetuar as entregas do material, sendo que apenas
eventualmente efetua ela mesma o transporte, ocasião em que
emite o competente CTRC, com destaque do imposto;

2.4. para acobertar a remessa do material
transportado, emite nota fiscal de saída de mercadorias, sob
CFOP 5.923, sem destaque do ICMS, constando, no campo “Dados
Adicionais”, que se trata de material promocional enviado pela
empresa contratante, fazendo referência à nota fiscal da
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empresa fabril;

2.5. emite nota fiscal de prestação de serviço para
a contratante, para faturamento dos serviços de logística
efetuados;

3. não há relação comercial entre a consulente e os
destinatários, tampouco com a empresa fabril que enviou os
materiais, mas somente há vínculo com o contratante, razão
pela qual utiliza o CFOP 5.923 na nota fiscal que emite para
transporte, sendo que desconhece se a contratante emite nota
fiscal contra os destinatários, já que em geral trata-se de
material promocional de divulgação;

4. a sua atividade não se enquadra nas efetuadas por
armazém geral, cuja finalidade é a guarda, o depósito e a
conservação das mercadorias a eles remetidos pelos
estabelecimentos depositantes e cuja legislação estadual
obriga, inclusive, a possuir inscrição no CAD/ICMS;
diferentemente, a consulente é contratada para providenciar a
entrega dos materiais, não havendo qualquer retorno desses ao
depositante, caracterizando a sua atividade, pois, o manuseio,
a contagem, a separação e entrega dos materiais; 

5. a consulente não concorre para a ocorrência do
fato gerador e, mesmo em relação ao transporte, a empresa
transportadora por ela contratada é que pratica o fato gerador
do ICMS, cuja prestação do serviço é acobertada pelo CTRC por
essa emitido.

Questiona se está correto o seu entendimento de que:

a) sendo ou não a efetiva transportadora dos
materiais, deve emitir nota fiscal de simples remessa, modelo
1, com CFOP 5.923, sem destaque do imposto, fazendo constar,
no campo “Dados Adicionais” do documento, informações
atinentes à nota fiscal relativa à entrada, emitida pela
empresa gráfica ou fabril;
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b) deve fazer constar na nota fiscal alguma outra
informação;

c) deve registrar a nota fiscal no seu livro
Registro de Entradas, com CFOP 1.923, e, no campo
“Observações”, apor os dados adicionais do referido documento;

d) a sua atividade efetivamente não se enquadra nas
efetuadas por armazéns gerais, devendo aplicar o disposto no
art. 217 do Regulamento do ICMS.

RESPOSTA

Antes de abordar a questão da emissão de documentos
fiscais para a atividade de organização logística do
transporte de materiais de terceiros, há de se esclarecer que
para poder inscrever-se no CAD/ICMS é necessário que seja
contribuinte do imposto.

O conceito de contribuinte do ICMS e a disposição
sobre a concessão de inscrição estadual estão previstos no
“caput” dos arts. 16 e 113, do Regulamento do ICMS aprovado
pelo Decreto n. 1980, de 21 de dezembro de 2007, a seguir
transcritos: 

Art. 16. Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou
jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que
caracterize intuito comercial, operações de circulação de
mercadoria ou prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 16 da
Lei n. 11.580/96).
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...

Art. 113. Deverão inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do
ICMS - CAD/ICMS, antes do início de suas atividades, aqueles
que pretendam realizar operações relativas à circulação de
mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação (art. 33 da Lei 11.580/96).

No caso, como a consulente alega que apenas recolhe
o material no estabelecimento fabricante, por conta e ordem da
terceira empresa contratante dos serviços, com o intuito de
realizar a organização do transporte desse até os diversos
destinos, essa atividade, nos contornos colocados, não envolve
a prática de fatos geradores do ICMS, não se justificando para
essa finalidade possuir inscrição estadual.

A legislação estadual relativa às operações
realizadas por armazéns gerais não pode ser aplicada a empresa
que não seja constituída como tal, com observância da
legislação federal que regula essa atividade, e tampouco a
relativa a depósito fechado, que é estabelecimento particular
da própria empresa destinado à guarda e armazenagem dos seus
produtos. Não há de se falar em aplicação dessa específica
legislação por entendimento de que há equiparação com tais
atividades.

Em relação à alegada atividade secundária e
esporádica da consulente,  prestação de serviço de transporte,
há de se verificar que o eventual transporte de materiais
realizado pela consulente é fato gerador do ICMS, o que não se
confunde com a atividade relacionada à organização logística
do transporte de mercadorias ou de materiais promocionais de
terceiras empresas, porém a autoriza a possuir inscrição
estadual especificamente em relação à atividade de prestação
de serviço de transporte. 

Considerando, pois, que a consulente pratica
atividade mista, ora sujeita e ora não sujeita ao ICMS, no que
concerne àquelas prestações relacionadas à atividade principal
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e preponderante da consulente, que sequer a habilita a ser
contribuinte inscrito no CAD/ICMS, não há de se falar em
emissão de documentos fiscais relacionados ao ICMS, por não se
tratar de  prestações sujeitas a esse imposto.

Destaque-se, que a concessão de sua inscrição
estadual decorre apenas do fato de ser prestador de serviço de
transporte de cargas.

Assim, efetivamente aplica-se ao caso o disposto no
art. 217 do Regulamento do ICMS, referido pela consulente,
porém no sentido de que esse somente confirma que a sua
atividade principal não permite a emissão dos documentos hoje
utilizados, por não haver previsão específica no Regulamento
do ICMS, justamente por não ser atividade sujeita a esse
imposto, à exceção da prestação de serviço de transporte e
emissão de CTRC como empresa transportadora:

Art. 217. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos
fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias e serviços
são obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los,
contendo todos os requisitos legais (arts. 14 e 15 do Convênio
SINIEF s/n, de 15.12.70, e Convênio SINIEF 06/89, art. 89). 

§ 1º Os transportadores não poderão aceitar despacho ou efetuar
o transporte de mercadorias que não estejam acompanhadas dos
documentos fiscais próprios, bem como executar prestação de
serviços de transporte sem a documentação fiscal
correspondente.

§ 2º  Fora dos casos previstos na legislação é vedada a emissão
de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou
entrada de mercadoria ou uma efetiva prestação de serviço (art.
44 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70, e art. 89 do Convênio
SINIEF 06/89). 

Destaque-se que, em relação especificamente ao
transporte desses materiais promocionais, realizados nos
contornos delineados pela consulente, este Setor Consultivo
tem entendido que, não se caracterizando operação com
mercadoria e sujeita ao ICMS, pode esse ser efetuado
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acompanhado de qualquer documento que identifique a sua
natureza, origem e destino.

De conformidade com o contido no art. 659 do
Regulamento do ICMS, tem a consulente o prazo de quinze dias
para adequar os procedimentos já realizados ao exposto na
resposta a esta Consulta, caso venha procedendo de forma
diversa.

PROTOCOLO:   10.657.108-2

CONSULTA Nº:  31, de 5 de abril de 2011.

SÚMULA:        ICMS. OBRIGAÇÕES   ACESSÓRIAS.
CONHECIMENTO DE  TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS . PREENCHIMENTO.

A consulente, empresa atuante no ramo de atividade
de transporte rodoviário de cargas, informa que vem utilizando
carimbo para o preenchimento dos campos remetente e
destinatário do Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas (CTRC). 

Expõe seu entendimento de que o “decalque” a que se
refere o artigo 206 do RICMS pode ser através de carimbo e que
emite o referido documento para três empresas, sendo que uma
aceita o preenchimento dos campos descritos através da
aposição de carimbo e as demais não, alegando que seria
necessária a autorização da Receita Estadual para esse
procedimento.

Requer seja definido se está correto o procedimento
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adotado no preenchimento do CTRC.

RESPOSTA

Dispõe o artigo 206 do RICMS, aprovado pelo Decreto
1.980, de 21 de dezembro de 2007:

“Art. 206. Os documentos fiscais não poderão conter emenda ou
rasura e serão emitidos por decalque, a carbono ou em papel
carbonado ou auto-copiativo, podendo ser preenchidos à máquina
ou manuscrito a tinta ou, ainda, por sistema de processamento
de dados ou por equipamento emissor de cupom fiscal, devendo os
seus dizeres e indicações estarem bem legíveis em todas as vias
(art. 7º do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70, e art. 89 do
Convênio SINIEF 06/89, e Ajustes SINIEF 16/89 e 03/94).” 

Em que pese este Setor Consultivo já ter admitido a
possibilidade de aposição de carimbo para o preenchimento de
determinados campos do documento fiscal, ressalta-se que a
admissibilidade referiu-se a situações excepcionais e surgidas
“a posteriori” do momento da emissão do documento, como
complemento de informações.

A Consulente pretende utilizar carimbo para o
preenchimento dos campos remetente e destinatário do CTRC,
dados que devem ser determinados no momento da emissão do
documento, uma vez que definem a origem e o destino da
prestação de serviço de transporte.

Ademais, a legislação do ICMS é clara quando
determina as formas de “decalque” consideradas para efeitos
fiscais, ou seja, “a carbono ou em papel carbonado ou
auto-copiativo” (artigo 206 do RICMS).
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Por conseguinte, o procedimento que a Consulente vem
adotando não é o descrito no RICMS, estando ela agindo de
forma não prevista no texto regulamentar.

Por derradeiro, frisa-se que, a partir da ciência
desta, terá a consulente, em observância ao artigo 659 do
Regulamento do ICMS, o prazo de 15 quinze dias para adequar os
seus procedimentos eventualmente já realizados em conformidade
com o que foi aqui esclarecido.

PROTOCOLO:  10.831.294-7

CONSULTA Nº: 32, de 19 de abril de 2011.

SÚMULA:       ICMS. “SOJA DESATIVADA”. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.

A consulente, entidade representativa dos
abatedouros de aves e produtores, em nome de seus associados
produtores e industrializadores de carnes e derivados de
frango, requer esclarecimentos sobre o imposto devido nas
operações internas com o produto "soja desativada" destinada à
fabricação de ração animal.

Explica que o processo de desativação da soja em
grão implica  cozimento sob pressão e a vácuo, a uma
temperatura que varia entre 60 e 125 graus Celsius, na forma
de vapor, no qual se retiram os fatores antinutricionais como
a uriase e a antitripcina, proporcionando uma melhor
palatabilidade e digestibilidade, com maior teor energético, e
visa à conversão alimentar dos animais e melhoria no ganho de
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peso.

Expõe que tem orientado seus associados no sentido
de que em operações interestaduais a alíquota é 12% (doze por
cento) e, em operações internas, quando a soja é destinada à
fabricação de ração, há diferimento do imposto.

Assim, visando a uma melhor orientação e aplicação
da legislação, expõe e indaga:

a) considerando a mudança do produto "soja em grão
natural" para “soja desativada”, entende não se aplicar o
disposto no artigo 14, inciso II, alínea "c", do RICMS/2008.
De outro modo, sendo a "soja desativada" derivada da "soja em
grão natural", pode-se enquadrar no artigo 14, Inciso II,
alínea "e" do RICMS/2008, na condição de "resíduos destinados
à alimentação animal ou utilizados na sua fabricação".

Ante o exposto, questiona: qual alíquota
interestadual deve ser aplicada nas operações com "soja
desativada"?

b) O artigo 95, item 71, do RICMS/2008, prevê
diferimento nas operações com soja em grão, inclusive nas
saídas destinadas à elaboração de ração em estabelecimento de
produtor localizado no Paraná.

Sobre isso, justifica que o produto soja em grão
está relacionado de forma genérica, sem qualquer
condicionante, podendo-se interpretar que a "soja em grão
desativada" estaria incluída nesse item, com aplicação do
"diferimento", mesmo porque sua finalidade é a fabricação de
ração animal.

Outro dispositivo regulamentar ao qual a “soja
desativada” seria passível de enquadramento é o artigo 99,
inciso VIII, do RICMS/2008, que trata das saídas de resíduos
industriais e demais ingredientes proteicos resultantes da
peneiração, moagem ou de outros tratamentos de grãos de
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cereais ou de leguminosas ou de extração de óleos ou gorduras
vegetais, destinados à alimentação animal ou ao emprego na
fabricação de ração animal.

Pergunta: qual o tratamento tributário para o
produto "soja desativada" em operações internas? Permanece o
diferimento?

RESPOSTA

Transcrevem-se os dispositivos da legislação
tributária que versam sobre a matéria:

a) art. 14, inciso II, alíneas “c” e “e”; inciso VI;
§ 1º, inciso IV, da Lei n. 11.580/1996:

“Art. 14. As   alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas:

...

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias, exceto em relação às saídas promovidas pelos
estabelecimentos beneficiados pelas leis 14895/2005 e
15634/2007, estendendo-se às importações realizadas vias
terrestres o tratamento disposto na lei 14985/2006.  

...

c) hortifrutigranjeiros e agropecuários, em estado natural;
casulos do bicho-da-seda; semens, embriões, ovos férteis,
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girinos e alevinos;

...

e) rações, farinhas, farelos, tortas e resíduos destinados à
alimentação animal ou utilizadas na sua fabricação;

...

VI - alíquota de dezoito por cento (18%) nas operações com os
demais bens e mercadorias.

§ 1º Entre outras hipóteses as alíquotas internas são aplicadas
quando:

...

IV - o destinatário da mercadoria ou do serviço for consumidor
final localizado em outra unidade federada, desde que não
contribuinte do imposto.”

b) Art. 15, incisos I e II, da Lei n. 11.580/1996:

“Art. 15. As alíquotas para operações e prestações
interestaduais são:

I - 12% (doze por cento) para as operações e prestações
interestaduais que destinem bens, mercadorias e serviços a
contribuintes estabelecidos nos Estados de Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo;

II - 7% (sete por cento) para as operações e prestações
interestaduais que destinem bens, mercadorias ou serviços a
contribuintes estabelecidos no Distrito Federal, e nos demais
Estados não relacionados no inciso anterior. ”

c) Art. 99, incisos VIII e  IX, do RICMS/2008:

“SEÇÃO IV 

NO SETOR AGROPECUÁRIO

SUBSEÇÃO I 

INSUMOS DE RAÇÃO, RAÇÃO, CONCENTRADOS E SUPLEMENTOS
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Art. 99. É diferido o pagamento do imposto nas operações com as
seguintes mercadorias:

...

VIII - resíduos industriais e demais ingredientes protéicos
resultantes da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de
grão de cereais ou de leguminosas ou da extração de óleos ou
gorduras vegetais, destinados à alimentação animal ou ao
emprego na fabricação de ração animal;

IX - soja, trigo e triticale;”.

d) Item 9, alínea “a”, Anexo II do RICMS/2008:

“ANEXO II - REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO 

...

9       A base de cálculo é reduzida para setenta por cento nas
operações, até 31.12.2012, com os seguintes INSUMOS
AGROPECUÁRIOS (Convênios ICMS 100/97, 148/07 e 53/08): 

a) farelos e tortas de soja e de canola, farelos de suas cascas
e sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal
(Convênios ICMS 89/01 e 150/05);”.

Cabe destacar, inicialmente, que não procede o
entendimento da consulente em enquadrar o produto “soja
desativada” como resíduo destinado à alimentação animal ou a
ser utilizado na sua fabricação, porquanto não se insere nessa
condição, conforme definições trazidas na resposta à Consulta
n. 151, de 24 de outubro de 2006, acerca de resíduos:

“CONSULTA Nº: 151, de  24 de outubro de 2006

...

SÚMULA:      ICMS. MATERIAL DESTINADO À RECICLAGEM. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.

A consulente deseja participar de um projeto piloto ambiental,
denominado “Reciclagem Pós-Consumo”, recebendo embalagens
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vazias de consumidores (pessoas físicas), que posteriormente
serão encaminhadas para a indústria “O Boticário”.

Frise-se que as embalagens recicláveis não podem ser tratadas
como “resíduos sólidos”. Conforme definem os  principais
léxicos pátrios,  pode-se conceber como “resíduo”:

“RESÍDUO

AURÉLIO (Dicionário Aurélio Eletrônico SEC. XXI – Versão 3.0 –
Verbete)

1. remanescente.  

2. Aquilo que resta de qualquer substância; resto: 

3. O resíduo do que sofreu alteração de qualquer agente
exterior, por processos mecânicos, químicos, físicos, etc.: 

(...)

HOUAISS (Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa –
Versão 1.0 – Verbete)

1.que resta, que remanesce

2.aquilo que resta

3.produto parcial

4.matéria insolúvel que se deposita num filtro ou da qual se
retirou um líquido

5.cinzas ou partículas que restam do objeto calcinado

6.qualquer substância que sobra de uma operação industrial e
que pode ainda ser aproveitada industrialmente.”

Em síntese, utilizando-se a definição constante da Consulta n.
90, de 12 de setembro de 2005, resíduo “é a sobra de substância
de um processo produtivo, e que nunca teve uma função
específica.”

Portanto, como a própria consulente explica, a “soja
desativada” não é sobra de substância de um processo
produtivo, não se tratando de resíduo, mas de um produto que é
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o objetivo desse processo industrial.

Efetuada essa observação, responde-se:

1) em relação às alíquotas, uma vez apurado que não
se aplica o disposto nas alíneas “c” (por não ser em estado
natural) e “e” (por não estar nominado) do inciso II do art.
14 da Lei n. 11.580/1996, serão elas:

a) nas operações internas, de 18%, nos termos do
art. 14, inciso VI, e § 1º, inciso IV, da Lei n. 11.580/1996;

b) nas operações interestaduais, a prevista no art.
15, incisos I e II, da Lei n. 11.580/1996.

2) Quanto ao diferimento definido no art. 99 do
RICMS/2008, observa-se:

a) não se aplica o disposto no inciso VIII,
porquanto os produtos fabricados não se tratam de resíduos
industriais ou ingredientes proteicos resultantes da
peneiração, moagem ou de outros tratamentos de grãos de
cereais ou de leguminosas ou da extração de óleos ou gorduras
vegetais;

b) aplica-se o contido no inciso IX, visto que se
trata de soja, mesmo que tenha sido processada como descrito
pela consulente.

3) De lembrar que, em operações interestaduais,
deve-se aplicar a redução da base de cálculo para setenta por
cento, nos termos da alínea “a” do item 9 do Anexo II do
RICMS/2008. 

Assim, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente já
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.
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PROTOCOLO:  10.667.030-7

CONSULTA Nº: 33, de 26 de abril de 2011.

SÚMULA:        OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DE NF-E.

A consulente, empresa que atua no ramo de atividade
de aluguel de máquinas e equipamentos (locação de bens
móveis), informa que efetua operações interestaduais de
transporte de seu imobilizado a título de locação, emite nota
fiscal modelo 1 e utiliza o Código Fiscal de Operações e
Prestações – CFOP 6.949. Indaga se, com o advento da NPF -
Norma de Procedimento Fiscal 090/2010, estará obrigada a
emitir nota fiscal eletrônica - NF-e, ainda que de forma
parcial.

RESPOSTA

Preliminarmente, faz-se necessário observar que,
embora a atividade de locação de bens móveis não esteja
sujeita à tributação do ICMS, a consulente se enquadra no
conceito de contribuinte do imposto, uma vez que pratica atos
do comércio, conforme ramo de atividade descrito no contrato
social da empresa, cópia anexada à presente, fato esse,
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corroborado por sua inscrição no cadastro estadual e pelos
débitos do imposto constantes das “Guias de Informação e
Apuração do ICMS - GIA-ICMS” apresentadas mensalmente ao
fisco. Consta da cláusula primeira do documento:

“Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório,
aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais, comércio varejista de máquinas e equipamentos
industriais.”(grifado)

Se a pessoa jurídica for contribuinte do ICMS
inscrito no Estado do Paraná está obrigado a emitir documento
fiscal, e esse será a "Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A" ou a "Nota
Fiscal de Venda a Consumidor – modelo 2". Em substituição à
nota fiscal modelo 1 ou 1-A, utilizada pelos contribuintes do
ICMS, pelo Ajuste SINIEF 7/2005 foi instituída a “NF-e”,
modelo 55, implementada no RICMS pelo Decreto n. 2.129, de 12
de fevereiro de 2008 (art. 1º do Anexo IX do RICMS/2008). No
caso da consulente, contribuinte do imposto estadual por
praticar fatos geradores do ICMS, não há óbice para emissão de
nota fiscal a fim de documentar a saída de bem do imobilizado
para locação.

Estabelece o § 2º do art. 1º do Anexo IX do
RICMS/2008, que trata dos documentos fiscais eletrônicos e
auxiliares, que a obrigatoriedade da utilização da NF-e será
fixada por intermédio de Protocolo ICMS, o qual será
dispensado na hipótese de contribuinte inscrito unicamente no
CAD/ICMS deste Estado, ou a partir de 1º de dezembro de 2010,
nos termos do  Ajuste SINIEF 9/2009. 

“§ 2º A obrigatoriedade da utilização da NF-e será fixada por
intermédio de Protocolo ICMS, que será dispensado:

a) na hipótese de contribuinte inscrito unicamente no CAD/ICMS
deste Estado;

b) a partir de 1º de dezembro de 2010 (Ajuste SINIEF 9/09)”.

O § 3º do mesmo dispositivo define que NPF fixará
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essa obrigatoriedade, determinando os contribuintes, a
atividade econômica ou a natureza da operação por eles
exercida.

A NPF n. 041/2009, que dispõe sobre a utilização de
NF-e por contribuintes paranaenses, prevê os estabelecimentos
abrangidos pela exigência conforme a atividade econômica, não
relacionando o código da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE 8299-7/99, informado pela consulente no
cadastro estadual do ICMS. E somente quando da publicação da
NPF n. 095/2009, que estabelece a expansão da obrigatoriedade
à emissão de NF-e ao longo do ano de 2010, foi introduzida a
“nova regra” citada na inicial.

Outrossim, em pesquisa ao histórico cadastral da
consulente, verificou-se que na data de 30.11.2010 efetuou
solicitação de adesão voluntária à emissão de NF-e, situação
prevista na NPF n. 050/2008, que dispõe sobre o processo de
credenciamento para emissão do documento:

“(…)

4.2 para estabelecimentos de empresa que demonstre interesse em
voluntariamente emitir NF-e em substituição à Nota Fiscal
modelo 1/1-A:

4.2.1 o interesse na adesão voluntária deverá ser formalizado
através do Portal da SEFA, na área restrita da Receita/PR, no
menu “Solicitação de Adesão Voluntária à emissão de NF-e”;

4.2.2 sendo deferida a adesão voluntária, a empresa deverá
formalizar o requerimento descrito no item 3;

4.2.3 o estabelecimento que se tornar autorizado a emitir NF-e,
por adesão voluntária, ficará impedido de utilizar Nota Fiscal
Modelo 1/1A, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação,
e obrigado ao uso de NF-e para acobertar todas as
operações.”(grifado)

Por conseguinte, a consulente já está obrigada a
emitir a NF-e e deverá assim fazê-lo em todas as operações de
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saídas, inclusive nas saídas de “bens”, ainda que com a
finalidade de locação, conforme previsto no artigo 137 do
RICMS: 

“Art. 137. O contribuinte, excetuado o produtor rural inscrito
no CAD/PRO, emitirá nota fiscal (Convênio SINIEF, de 15.12.70,
arts. 7º, 18, 20 e 21; Ajuste SINIEF 4/87):

I - sempre que promover a saída de bem ou mercadoria, antes do
início dessa;”(grifado).

Destaca-se que tratam da mesma matéria as Consultas
de n. 159/2006 e 55/2007.

Por fim, nos termos do art. 659 do RICMS/2008 tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já realizados
ao aqui exposto.

PROTOCOLO:  10.831.908-9

CONSULTA Nº: 34, de 10 de maio de 2011.

SÚMULA:ICMS.   PRODUTOS ASFÁLTICOS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.

A consulente, cadastrada com a atividade econômica
de fabricação de produtos do refino de petróleo, informa que
fabrica cimentos asfálticos classificados no código 2713.20.00
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, os quais comercializa
a empresas que os destinam à revenda ou à industrialização.

Expõe ter sido implementada a partir de 1º de
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janeiro de 2009, com amparo no Convênio ICMS 74/1994, a
sistemática da substituição tributária relativamente a
operações com produtos impermeabilizantes, imunizantes para
madeira, alvenaria e cerâmica, colas e adesivos, com as
classificações NCM 2707, 2713, 2714, 2715.0000, 3214, 3506,
3808, 3824, 3907, 3910 e 6807, nos termos do inciso VI do art.
519 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.1.980 de
21 de dezembro de 2007.

No seu entender, em razão do disposto no § 1º da
Cláusula primeira do referido convênio, a retenção do ICMS
relativo à substituição tributária, com aplicação da margem de
valor agregado de 35%, somente deve ocorrer nas situações em
que os produtos sejam adquiridos para revenda, não cabendo tal
retenção quanto se destinam à utilização em processos de
industrialização. Desse modo, para aplicar de forma correta a
regra, esclarece que pretende exigir de seus clientes
declarações acerca da destinação a ser dada ao produto
adquirido.

Questiona se está correto seu entendimento e, caso haja
discordância, requer seja explicitado como deverá proceder.

RESPOSTA

Os dispositivos regulamentares relacionados à
questão apresentada pela consulente assim determinam: 

“SEÇÃO IX 

DAS OPERAÇÕES COM TINTAS, VERNIZES E OUTRAS MERCADORIAS DA
INDÚSTRIA QUÍMICA

Art. 519. Ao estabelecimento industrial ou importador é
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atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para
efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações
subseqüentes, na saída, com destino a revendedores localizados
neste Estado, dos seguintes produtos classificados na NCM (art.
18, IV, da Lei n. 11.580/96; Convênios ICMS 81/93 , 74/94 e
104/08):

...

§ 1º O disposto neste artigo:

...

c) não se aplica às remessas de mercadorias para serem
utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização
(Convênio ICMS 44/95).

§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo e cimento
asfáltico de petróleo classificados nos códigos 2715.00.00 e
2713 da NCM/SH, promovidas pelas refinarias de petróleo, o
sujeito passivo por substituição é o estabelecimento
destinatário, relativamente às operações subsequentes
(Convênio ICMS 40/09 e 168/10).

Nova redação do §2º, dada pela alteração 577ª, art. 1º, do
Decreto n. 479, de 11.02.2011, surtindo efeitos a partir de
1º.02.2011.

Redações anteriores:

a) dada pela alteração 157ª, do art. 1º, do Decreto n. 3.794 de
18.11.2008, em vigor no período de 1º.01.2009 até 31.07.2009:

"§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo, classificado
no código 2715.0000 da NCM, promovidas pela PETROBRAS -
Petróleo Brasileiro S/A, o sujeito passivo por substituição é o
estabelecimento destinatário, relativamente às operações
subseqüentes".

b) dada pela alteração 316ª, art. 1º, do Decreto n. 5.231, de
17.08.2009, em vigor no período de 1º.08.2009 até 31.01.2011:

"§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo, classificado
no código 2715.0000 da NCM/SH, promovidas pelas refinarias de
petróleo, o sujeito passivo por substituição é o
estabelecimento destinatário, relativamente às operações
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subsequentes (Convênio ICMS 40/09)."

Primeiramente, cabe mencionar que a redação do § 2º
do art. 519 do RICMS/2008  foi alterada pelo Decreto n. 479,
de 11.2.2011, com efeitos a partir de 1º.2.2011. De acordo com
a nova redação, nas saídas de asfalto diluído de petróleo,
classificado no código 2715.0000 da NCM/SH, promovidas pelas
refinarias de petróleo, o sujeito passivo por substituição é o
estabelecimento destinatário, relativamente às operações
subsequentes.

De qualquer modo, respondendo ao solicitado,
expõe-se que não estão submetidas à substituição tributária as
saídas de mercadorias a serem empregadas pelo destinatário em
processo de industrialização, conforme disciplina a alínea “c”
do § 1º do art. 519 do RICMS/2008.

Assim, se o adquirente utiliza o produto
exclusivamente na atividade industrial, não se aplicam as
disposições relativas à substituição tributária nas operações
de remessa promovidas por seu fornecedor.

Por seu turno, na hipótese de apenas parte da
mercadoria adquirida ser empregada em processo produtivo, cabe
a retenção do imposto pelo substituto tributário, sendo que o
destinatário poderá aproveitá-lo na forma de crédito, conforme
prevê a alínea “b” do § 11 do art. 22 do RICMS/2008:

“§ 11. Nas operações com mercadoria sujeitas ao regime da
substituição tributária, em relação às operações concomitantes
ou subseqüentes, em que o destinatário substituído seja
contribuinte e não destine a mercadoria à comercialização, bem
como quando a acondicionar em embalagem para revenda ou a
utilizar no processo industrial, caso tenha direito ao crédito
do imposto, deverá observar o seguinte: 

...

b) quando apenas parte da mercadoria não for destinada à
comercialização, ou for acondicionada em embalagem para revenda
ou utilizada no processo industrial, poderá o crédito ser
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apropriado, proporcionalmente a esta parcela, o qual
corresponderá ao valor resultante da aplicação da alíquota
interna sobre o valor que serviu de base de cálculo para a
retenção, mediante nota fiscal para este fim emitida, cuja
natureza da operação será "Recuperação de Crédito", que deverá
ser lançada no campo "Outros Créditos" do livro Registro de
Apuração do ICMS, sendo que, em não se conhecendo o valor do
imposto, o mesmo poderá ser calculado mediante a aplicação da
alíquota vigente para as operações internas sobre o valor de
aquisição da mercadoria.”  

Menciona-se, por fim, que nos termos do art. 659 do
RICMS/2008 tem a consulente, a partir da data da ciência da
resposta, o prazo de até quinze dias para adequar os
procedimentos já realizados ao aqui exposto.

PROTOCOLO:  10.612.225-3

CONSULTA Nº:  35, de 10 de maio de 2011.

SÚMULA:        ICMS. PRODUTOS ASFÁLTICOS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. 

A consulente, cadastrada com a atividade econômica
de comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos,
informa adquirir cimento asfáltico 50/70, classificado no
código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, de
estabelecimento de refinaria de petróleo.

Transcrevendo as disposições do art. 519, caput e
inciso VI, do RICMS/2008, questiona se as operações com o
produto citado estão submetidas à substituição tributária, uma
vez que dentre as mercadorias mencionadas no referido inciso
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(impermeabilizantes, imunizantes para madeira, alvenaria e
cerâmica, colas e adesivos) não consta a citação do produto
asfalto, embora haja indicação da posição 2713 da NCM.

Pergunta, também, como deve proceder nas vendas
internas e interestaduais, na hipótese de o produto
submeter-se ao regime da substituição tributária.

RESPOSTA

Os dispositivos regulamentares relacionados à
questão apresentada pela consulente assim dispõem: 

“SEÇÃO IX 

DAS OPERAÇÕES COM TINTAS, VERNIZES E OUTRAS MERCADORIAS DA
INDÚSTRIA QUÍMICA

Art. 519. Ao estabelecimento industrial ou importador é
atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para
efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações
subseqüentes, na saída, com destino a revendedores localizados
neste Estado, dos seguintes produtos classificados na NCM (art.
18, IV, da Lei n. 11.580/96; Convênios ICMS 81/93 , 74/94 e
104/08):

...

V - piche, pez, betume e asfalto - 2706.00.00, 2713, 2714 e
2715.00.00 (Convênio ICMS 168/10);

Nova redação do inciso V, dada pela alteração 577ª, art.
1º, do Decreto n. 479, de  11.02.2011, surtindo efeitos a
partir de 1º.02.2011.

Redação anterior dada pela alteração 157ª, do art. 1º, do
Decreto n. 3.794 de 18.11.2008, em vigor no período de
1º.01.2009 até 31.01.2011:

"V  -  piche (pez) - 2706.0000 e 2715.0000;"
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VI -  produtos impermeabilizantes, imunizantes para madeira,
alvenaria e cerâmica, colas (exceto cola escolar branca e
colorida em bastão ou líquida nas posições NCM 3506.10.90 e
3506.91.90) e adesivos - 2707, 2713, 2714, 2715.00.00, 3214,
3506, 3808, 3824, 3907, 3910 e 6807 (Convênio ICMS 168/10);

§ 1º O disposto neste artigo:

a) aplica-se, também, a qualquer outro estabelecimento situado
em outra unidade federada que efetuar operação destinada a
contribuinte paranaense, para fins de comercialização;

b) estende-se ao diferencial de alíquotas;

c) não se aplica às remessas de mercadorias para serem
utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização
(Convênio ICMS 44/95).

§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo e cimento
asfáltico de petróleo classificados nos códigos 2715.00.00 e
2713 da NCM/SH, promovidas pelas refinarias de petróleo, o
sujeito passivo por substituição é o estabelecimento
destinatário, relativamente às operações subsequentes
(Convênio ICMS 40/09 e 168/10).

Nova redação do §2º, dada pela alteração 577ª, art. 1º,
do Decreto n. 479, de 11.02.2011,surtindo efeitos a
partir de 1º.02.2011.

Redações anteriores:

a) dada pela alteração 157ª, do art. 1º, do Decreto n.
3.794 de 18.11.2008, em vigor no período de 1º.01.2009
até 31.07.2009:

"§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo,
classificado no código 2715.0000 da NCM, promovidas pela
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A, o sujeito passivo
por substituição é o estabelecimento destinatário,
relativamente às operações subseqüentes".

b) dada pela alteração 316ª, art. 1º, do Decreto n.
5.231, de 17.08.2009, em vigor no período de 1º.08.2009
até 31.01.2011:
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"§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo,
classificado no código 2715.0000 da NCM/SH, promovidas
pelas refinarias de petróleo, o sujeito passivo por
substituição é o estabelecimento destinatário,
relativamente às operações subsequentes (Convênio ICMS
40/09)."

Esclarece-se que o art. 519 do RICMS/2008 teve sua
redação alterada pelo  Decreto n. 3.794, de 18.11.2008, com
efeitos a partir de 1º.1.2009. A partir de tal alteração, nos
termos do inciso VI do caput, estão sujeitas  à substituição
tributária as operações com produtos impermeabilizantes,
imunizantes para madeira, alvenaria e cerâmica, colas e
adesivos classificados nos códigos 2707, 2713, 2714,
2715.00.00, 3214, 3506, 3808, 3824, 3907, 3910 e 6807 da NCM.   

Verifica-se que a posição 2713 da Nomenclatura Comum
do Mercosul se refere aos seguintes produtos:

27.13 Coque de petróleo, betume

de petróleo e outros

resíduos dos óleos de

petróleo ou de minerais

betuminosos.

2713.1 -Coque de petróleo:

2713.11.00 --Não calcinado

2713.12.00 --Calcinado

2713.20.00 -Betume de petróleo

2713.90.00 -Outros resíduos dos
óleos de petróleo ou de
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minerais betuminosos

Sendo o produto cimento asfáltico (betume de
petróleo) utilizado para a impermeabilização de rodovias,
ruas, aeroportos etc., tem-se que incluído no preceito
estabelecido no inciso VI do caput do art. 519 do RICMS/2008,
a partir da nova redação dada ao dispositivo pelo Decreto n.
3.794/2008.

Portanto, a partir de 1º.1.2009, as operações com
tal produto se sujeitam à substituição tributária, cabendo a
responsabilidade pela retenção do imposto relativo às
operações subsequentes aos fabricantes e aos importadores. 

A nova redação dada ao inciso V do art. 519, pelo
Decreto n. 479, de  11.2.2011, ao nominar expressamente os
produtos betume e cimento das posições 2713 e 2714,  apenas
ratifica a submissão de tais produtos ao regime da
substituição tributária.

Entretanto, cabe observar que, com a nova redação
dada ao § 2º do art. 519 do RICMS/2008, pelo Decreto 479/2011,
com efeitos a partir de 1º.2.2011, nas saídas de cimento
asfáltico classificado na posição 2713 da NCM promovidas por
refinarias de petróleo, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do ICMS relativo à substituição tributária foi
atribuída ao destinatário.

Assim, com fundamento nas regras mencionadas,
observado o prazo de vigência de cada norma, expõe-se: 

1. a partir de 1º.1.2009, as saídas de cimento
asfáltico de petróleo se sujeitam à substituição tributária,
cabendo ao fabricante e ao importador a responsabilidade pela
retenção e  recolhimento do ICMS relativo às operações
subsequentes;

2. a partir de 1º.2.2011, nas saídas de cimento
asfáltico da posição 2713 da NCM promovidas por refinarias de
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petróleo o sujeito passivo por substituição, relativamente às
operações subsequentes, é o estabelecimento destinatário.

Desse modo, a consulente, na situação de
destinatária de cimento asfáltico em operação promovida por
refinaria de petróleo, a partir de 1º.2.2011 é sujeito passivo
por substituição tributária.

Nas demais situações e em relação às aquisições
efetuadas de refinarias de petróleo no período de 1º.1.2009 a
31.1.2011, a condição da consulente é de contribuinte
substituído.

No que diz respeito aos procedimentos próprios a
serem observados por contribuintes substitutos e substituídos,
quanto à emissão de nota fiscal, a forma de escrituração, os
prazos de pagamento e demais disposições pertinentes,
informa-se que estão dispostos na Seção I (Das Disposições
Comuns à Substituição Tributária nas Operações Com
Mercadorias) do Capítulo XX do Título III do RICMS/2008,
disponível para consulta no site da Receita Estadual
(www.fazenda.pr.gov.br).

Tais obrigações e procedimentos se restringem às
operações em que o imposto relativo à substituição tributária
for devido ao Paraná, porquanto em relação às saídas
interestaduais devem ser observadas, para fins de retenção do
ICMS, as regras vigentes na unidade de destino das
mercadorias. 

Menciona-se, por fim, que nos termos do art. 659 do
RICMS/2008 tem a consulente, a partir da data da ciência da
resposta, o prazo de até quinze dias para adequar os
procedimentos já realizados ao aqui exposto.
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PROTOCOLO:  10.494.696-8

CONSULTA Nº:  36, de 20 de abril de 2011.

ASSUNTO:      ICMS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS POR
ENCOMENDA. MODALIDADE FULL SERVICE.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

A consulente, cadastrada com a atividade econômica
de fabricação de cosméticos, informa produzir somente para
terceiras empresas, detentoras de marca própria, produtos
classificados nos códigos 3304.10.00, 3304.20.10, 3304.20.90 e
3304.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. 

Expõe ser a responsável por todos os insumos
necessários à fabricação dos produtos e que não é fornecedora
exclusiva de nenhuma das contratantes, que podem comprar de
outros fornecedores o mesmo produto, conforme consta nos
contratos de terceirização que anexa. 

Esclarece, ainda, que efetua a retenção e o
recolhimento do ICMS ao Estado do Paraná, e também para outras
unidades federadas, como substituto tributário, observando os
percentuais de margem de valor agregado estabelecidos no art.
436-G do RICMS/2008,  porquanto, no seu entender, a situação
exposta não estaria incluída dentre as descritas no § 2º do
mesmo artigo, que estabelece os critérios de interdependência
entre empresas.

Nesse sentido, manifesta a conclusão de que o fato
de efetuar a personalização dos produtos, que seguem o mesmo
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padrão para os clientes, titulares das marcas, não se
constituiria na situação de interdependência de que trata o
inciso V do § 2º do art. 436-G do RICMS/2008 (uma delas, por
qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de
mais de um dos produtos da outra, ainda quando a exclusividade
se refira à padronagem, marca ou tipo do produto).

Questiona se está correto seu entendimento.

RESPOSTA

Expõe-se que a análise das questões formuladas se
restringe às operações em que o imposto relativo à
substituição tributária for devido ao Paraná, porquanto em
relação às saídas interestaduais devem ser observadas, para
fins de retenção do ICMS, as regras vigentes na unidade de
destino das mercadorias.

As situações caracterizadoras de relação de
interdependência entre o contribuinte substituto tributário e
o substituído, relativamente às operações com cosméticos,
perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, estão
dispostas no § 2º do art. 536-G do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, nos seguintes termos:  

“§ 2º Para fins do disposto no § 1º, consideram-se
estabelecimentos de empresas interdependentes quando:

I  - uma  delas, por si, seus sócios ou acionistas, e
respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de
cinquenta por cento do capital da outra;

II - uma delas tiver participação na outra de quinze por cento
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ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas,
bem assim por intermédio de parentes desses até o segundo grau
e respectivos cônjuges, se a participação societária for de
pessoa física (Lei Federal n. 4.502/1964, art. 42, inciso I, e
Lei Federal n. 7.798/1989, art. 9°);

III - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de
diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas
sob outra denominação (Lei Federal n. 4.502/1964, art. 42,
inciso II);

IV - uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior,
mais de vinte por cento, no caso de distribuição com
exclusividade em determinada área do território nacional, e
mais de cinquenta por cento, nos demais casos, do seu volume de
vendas (Lei Federal n. 4.502/1964, art. 42, inciso III);

V - uma delas, por qualquer forma ou título, for a única
adquirente, de um ou de mais de um dos produtos da outra, ainda
quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do
produto (Lei Federal n. 4.502/1964, art. 42, parágrafo único,
inciso I); 

VI - uma vender à outra, mediante contrato de participação ou
ajuste semelhante, produto que tenha fabricado ou importado
(Lei Federal n. 4.502/1964, art. 42, parágrafo único, inciso
II);

VII - uma delas promover transporte de mercadoria utilizando
veículos da outra, sendo ambas contribuintes do setor de
cosméticos.

§ 3º A venda de matéria-prima ou produto intermediário,
destinados exclusivamente à industrialização de produtos do
comprador, não caracteriza a interdependência referida nos
incisos IV e V do § 2°.”

Primeiramente, cabe mencionar que a relação de
interdependência, para efeitos de aplicação da substituição
tributária e, por conseguinte, das margens de valor agregado
estabelecidas no § 1º do art. 536-G do RICMS/2008, pressupõe a
realização de uma operação de saída de mercadoria do
substituto tributário para um substituído. Isso porque, nas
operações entre substitutos tributários de mesma mercadoria, é
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inaplicável a substituição tributária por parte do remetente,
já que a condição de sujeito passivo por substituição
tributária é atribuída ao destinatário, conforme prescreve o
art. 479 do RICMS/2008:

“Art. 479. Não se aplica o disposto:

I - neste Capítulo:

a) às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por
substituição tributária da mesma mercadoria, exceto:
1. nas hipóteses previstas nas alíneas "a" do inciso I e "a" do
§ 3º do art. 489; 

2. se o destinatário for eleito substituto tributário
exclusivamente na condição de importador;

b) às transferências para outro estabelecimento, exceto
varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da
mercadoria com destino a empresa diversa (cláusula quinta,
inciso II, do Convênio ICMS 81/93);”

Assim, na hipótese em que é produzida mercadoria
sujeita à substituição tributária para contratante eleito
substituto tributário, em relação ao mesmo produto, a
consulente não é a responsável pela retenção e recolhimento do
ICMS referente às operações subsequentes, posto que tal
atribuição será da adquirente.

É oportuno esclarecer, ainda, que as operações
praticadas pela consulente com contratante que utilize o
sistema de marketing direto na comercialização de seus
produtos não estão sujeitas à substituição tributária, uma vez
que à destinatária, nessa situação, é atribuída a condição de
substituta tributária em virtude da modalidade de comércio que
pratica e não por revender mercadorias sujeitas a essa
sistemática de tributação, conforme prevê o art. 521 do
RICMS/2008. Assim, em razão de tais empresas serem
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responsáveis pelo pagamento do imposto devido pelas operações
subsequentes, relativamente a todos os produtos que revendem,
as operações a elas destinadas também se enquadram na situação
descrita na alínea “a” do inciso I do art. 489 do RICMS/2008,
que excepciona a aplicação da substituição tributária. 

Nas demais situações, aplicáveis as regras de
interdependência para o fim de identificar a margem de valor
agregado a ser utilizada pelo contribuinte substituto.

Extrai-se do inciso V do § 2º do art. 536-G que se
consideram operações realizadas entre empresas
interdependentes aquelas em que for única a adquirente de um
ou de mais de um dos produtos da outra, ainda quando a
exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do
produto.

Entende-se que a situação descrita pela consulente,
em que cada contratante é a única adquirente da mercadoria
produzida com seu padrão e marca, enquadra-se na referida
relação de interdependência comercial, sendo hipótese de
aplicação das margens de valor agregado de que trata o § 1º do
art. 536-G do RICMS/2008. 

Registre-se que é justamente essa uma das situações
que a regra objetiva atingir nesse segmento econômico, já que
na sistemática da substituição tributária é atribuída ao
fabricante a responsabilidade pelo recolhimento do imposto em
relação a toda a cadeia de comercialização e, no caso em que
uma parcela do preço do produto é adicionada pela empresa
contratante da fabricação, responsável pela distribuição,
divulgação, marketing e comercialização dos produtos, a adoção
de mesma margem de valor agregado importaria, para as empresas
que operam segundo o modelo exposto pela consulente, em
recolhimento de ICMS sobre base de cálculo menor,
beneficiando-as imprópria e ilegitimamente.

Por fim, menciona-se, com fundamento no disposto no
art. 659 do RICMS/2008, que tem a consulente o prazo de até
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quinze dias, a partir da data da ciência da resposta, para
adequar seus rocedimentos ao que foi esclarecido, caso já
tenha realizado operações do tipo retratado.

PROTOCOLO:  10.554.158-9

CONSULTA Nº: 37, de 26 de abril de 2011.

SÚMULA:ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INGRESSO EM OUTRA
UNIDADE  FEDERADA E DESEMBARAÇO ADUANEIRO NO
PARANÁ. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE
DIREITO.

A consulente, estabelecimento comercial e não
industrial, informa que realiza  exportações e importações de
produtos para revenda.

Expõe ter efetuado importação de mercadorias, com
embarque em Lisboa e tendo como destino o aeroporto de
Curitiba, estando tais locais indicados no conhecimento de
transporte aéreo internacional emitido para documentar o
transporte.

Salienta que os documentos relativos à importação
comprovam ter sido a carga  desembaraçada no Aeroporto
Internacional Afonso Pena, no Paraná, embora o transporte, a
partir do Rio de Janeiro, tenha se realizado acompanhado de
Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA, em razão da companhia
aérea transportadora não operar com voo direto até Curitiba.

No seu entender, tal situação está compreendida
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dentre as beneficiadas pelas disposições da Lei n.
14.985/2006, e alterações posteriores, conforme manifestado
nos itens 2 e 3 da Resolução SEFA n. 88/2009, editada para
uniformizar entendimento quanto à  interpretação do benefício
referente à suspensão do pagamento do ICMS e concessão de
crédito presumido nas operações de importação.

Argumenta, por fim, ter contratado o transporte até
Curitiba, tendo esse sido  documentado, do início ao destino
final, pelo mesmo conhecimento de transporte aéreo, de forma
que a maneira como o transportador resolve operar, por motivo
de logística, não pode prejudicar o importador.

Questiona se está correto seu entendimento.

RESPOSTA

Primeiramente, cabe mencionar que o conhecimento de
transporte aéreo anexado pela consulente, para comprovar o
local de origem e destino da carga, revela a rota
Lisbon/GIG/CWB, indicando passagem intermediária pelo
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, representado pela
sigla GIG  (Galeão - Ilha do Governador).

Por seu turno, expôs a consulente que o transporte
da mercadoria do Rio de Janeiro até o Aeroporto Afonso Pena
ocorreu acompanhado de Declaração de Trânsito Aduaneiro, DTA. 

Emite-se o DTA para acompanhar o trânsito aduaneiro
de mercadorias entre recintos alfandegados, sob controle da
Receita Federal do Brasil, na situação em que o ponto de
ingresso no país é diverso do recinto em que ocorrerá o
processamento do desembaraço aduaneiro (artigos 315 e 316 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n. 6.759/2009).

Acerca da questão trazida o Setor Consultivo já se
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manifestou, ao analisar situações fáticas similares à
apresentada pela consulente. Precedentes: Consultas n. 56/2010
e 102/2010.

Entende-se que a Lei n.14.985/2006, ao dispor sobre
a realização da importação por portos, aeroportos e rodovias
paranaenses, com desembaraço aduaneiro no Estado, sinaliza que
as mercadorias devem ingressar do exterior diretamente por
meio dos Portos de Paranaguá e Antonina, de aeroportos ou
rodovias paranaenses, não sendo suficiente que o desembaraço
aduaneiro aqui ocorra.

Com o fim de uniformizar entendimento no âmbito da
Coordenação da Receita do Estado, quanto à interpretação a ser
dada ao texto legal, foi expedida a Resolução n. 88/2009, que
teve o item 3 modificado pela Resolução n. 51, de 6 de junho
de 2010, cuja redação esclarece estar a fruição dos benefícios
condicionada a que o desembaraço aduaneiro ocorra neste
Estado, estendendo-se aos casos em que, por razões estruturais
fortuitas ou por motivo de força maior, as unidades portuárias
e aeroportuárias deste Estado, originalmente previstas para o
desembarque, estiverem comprovadamente impossibilitadas de
atender aos serviços marítimos ou aéreos exigidos.

Na situação exposta, o ingresso das mercadorias
ocorreu por recinto alfandegado de  outra unidade federada,
sendo que a fruição do benefício em exame seria possível se o
aeroporto deste Estado, originalmente previsto para o
desembarque, estivesse comprovadamente impossibilitado de
atender aos serviços aéreos exigidos, por razões fortuitas ou
por motivo de força maior, o que não é o caso. Na hipótese de
o ingresso do exterior pelo Paraná estar impossibilitado por
razões técnicas e operacionais previstas e conhecidas,
portanto não fortuitas e casuais, inaplicável a regra. Assim,
está equivocado o entendimento manifestado pela consulente. 

Cabe mencionar, com fulcro no disposto no art. 659
do RICMS/2008, que dispõe o contribuinte do prazo de até
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quinze dias, a partir da data da ciência da resposta, para
adequar os procedimentos já realizados ao que foi esclarecido.

PROTOCOLO:   10.911.093-0

CONSULTA Nº: 38, de 3 de junho de 2011.

SÚMULA:        ICMS. IMPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS. FORMA E PRAZO
DO PAGAMENTO RELATIVO À SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA, ALÍQUOTA APLICÁVEL E
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
PRESUMIDO NA OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE
PORTOS E AEROPORTOS PARANAENSES.

A consulente, que opera no ramo de comércio de peças
e acessórios novos para veículos, expõe importar rolamentos,
classificados na posição 8482 da Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM e sujeitos à substituição tributária.

Na qualidade de importador reconhece ser
contribuinte substituto tributário, em virtude do disposto no
art. 536-I e, também, do art. 486, ambos do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007 (RICMS/2008).

Do mesmo diploma regulamentar, menciona o disposto
no inciso X do art. 65, que versa sobre o prazo de pagamento,
e a regra do art. 478, segundo a qual é devido o imposto, por
ocasião da entrada da mercadoria no território paranaense,
pelo contribuinte que receber produto sujeito ao regime de
substituição tributária, sem retenção do imposto, de remetente
que não seja ou tenha deixado de ser eleito substituto. Da Lei
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n. 14.985/2006, registra o contido em seu art. 9º, que prevê a
possibilidade de o imposto ser exigido no momento do
desembaraço aduaneiro.

À vista das normas citadas, quer lhe seja
esclarecido em que momento deve ser recolhido o ICMS devido
por substituição tributária: se por ocasião do desembaraço
aduaneiro ou quando da posterior comercialização da
mercadoria.

No seu entender, o recolhimento do imposto seria
devido na saída dos rolamentos, conforme se depreende do
disposto nos artigos 586-I e 486, combinado com o prescrito no
inciso X do art. 65, todos do RICMS.

O segundo tópico sobre o qual versa sua consulta diz
respeito à alíquota aplicável na importação.

Assinala, segundo o RICMS, que a alínea “b” do § 1º
do art. 14 determina a utilização da alíquota interna na
entrada de mercadorias ou bens importados do exterior e que o
§ 7º do mesmo artigo estende aos produtos relacionados no art.
536-I a regra estabelecida na alínea “u” do inciso II do art.
14, que dispõe ser aplicável a alíquota de 12% nas operações
internas com veículos automotores novos e peças para veículos
automotores, inclusive para veículos, máquinas e equipamentos
agrícolas e rodoviários, quando a operação seja realizada sob
o regime da sujeição passiva por substituição tributária.

Informando que os rolamentos importados são, na sua
maioria, empregados em máquinas industriais e agrícolas,
questiona se a alíquota a ser utilizada em relação à operação
de importação desses produtos é de 12%.

Por último, aborda o benefício de que trata o art.
631 do RICMS.

Menciona as regras dispostas nos §§ 1º e 4º do
referido artigo e questiona, relativamente às operações de
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importação realizadas por meio dos Portos de Paranaguá e
Antonina, se tem direito ao crédito presumido, na hipótese de
o recolhimento do ICMS por substituição tributária ser devido
por ocasião da saída da mercadoria, e se há previsão para
manutenção do crédito, no caso de o imposto ser devido no
momento do desembaraço aduaneiro.

Seu entendimento é de que faz jus ao citado crédito
presumido.

RESPOSTA

Primeiramente, expõe-se que estão submetidos ao
regime da substituição tributária os produtos  relacionados e
classificados nos códigos e posições da NCM citados no art.
536-I do RICMS, fabricados com a finalidade de emprego no
setor automotivo, ainda que sejam destinados a outro fim.
Precedente: Consultas n. 54/2009 e n. 107/2010.

Assim, aplicam-se aos produtos importados as regras
relativas à substituição tributária, uma vez que relacionados
no inciso XLVIII (rolamentos, NCM 8482) do art. 536-I do
RICMS.

Quanto às questões formuladas, serão respondidas na
ordem em que foram apresentadas.

a) Forma e prazo de pagamento do ICMS relativo à

substituição tributária nas operações de importação de

rolamentos.

Nos termos do que dispõe o caput do art. 536-I do
RICMS, adiante transcrito, verifica-se que a retenção e
recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes é
obrigação atribuída ao sujeito passivo por substituição
tributária (estabelecimento industrial fabricante, importador
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ou arrematante de mercadoria importada e apreendida) que
promover saída das mercadorias relacionadas, com destino a
revendedores situados no território paranaense:

“Art. 536-I. Ao estabelecimento industrial fabricante,
importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida,
que promover saída das peças, partes, componentes, acessórios e
demais produtos a seguir relacionados, classificados nos
respectivos códigos e posições da NCM, de uso especificamente
automotivo, assim compreendidos os que, em qualquer etapa do
ciclo econômico do setor automotivo, sejam adquiridos ou
revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de
veículos automotores terrestres, bem como de veículos, máquinas
e equipamentos agrícolas ou rodoviários, ou de suas peças,
partes, componentes e acessórios, com destino a revendedores
situados no território paranaense, é atribuída a condição de
sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e
recolhimento do ICMS relativo às operações subseqüentes
(Protocolo ICMS 83/08).”

Por seu turno, quanto ao prazo de pagamento, o
inciso X do art. 65 do RICMS estabelece:

“Art. 65. O ICMS deverá ser pago nas seguintes formas e prazos
(art. 36 da Lei n. 11.580/96):

X - na substituição tributária, em relação a operações
subseqüentes:

a) por ocasião da entrada das mercadorias no território
paranaense, na hipótese do art. 478;

b) até o dia dez do mês subsequente ao das entradas, quando
tratar-se de contribuinte estabelecido no território
paranaense, na hipótese do § 5º do art. 489;

c) nos prazos previstos no inciso XXIV, nas operações com
mercadorias destinadas a revendedores para venda porta-a-porta
(Convênios ICMS 45/99 e 6/06);

d) nas operações com combustíveis:

...

5. no momento do desembaraço ou da liberação do produto pela
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autoridade responsável, caso esta ocorra antes do desembaraço,
na importação de combustíveis líquidos e gasosos derivados de
petróleo;

...

f) até o dia nove do mês subsequente ao das saídas:

…

11. nas operações com peças, componentes e acessórios, para
veículos automotores e outros fins (Protocolo ICMS 41/08);”

Da análise do dispositivo regulamentar
retrotranscrito, relativamente às operações com peças,
componentes e acessórios, para veículos automotores e outros
fins, a norma estabelece que o pagamento do ICMS retido por
substituição tributária deve ocorrer até o dia nove do mês
subsequente ao das saídas. Note-se que não há regra específica
tratando das operações de importação desses produtos, como
ocorre, por exemplo, com combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo, em que há regra (item 5 da alínea “f”
do inciso X do art. 65) determinando ser devido o pagamento no
momento do desembaraço ou da liberação do produto pela
autoridade responsável, caso essa ocorra antes do desembaraço.

Acerca do assunto, a consulente menciona, ainda, as
disposições contidas no art. 478 do RICMS, cujo conteúdo se
transcreve:

“Art. 478. Fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento
do ICMS devido por substituição tributária, por ocasião da
entrada da mercadoria no território paranaense, observado o
disposto na alínea “a” do inciso X do art. 65, ao contribuinte
que receber mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, sem retenção do imposto, de remetente que não seja
ou tenha deixado de ser eleito substituto, devendo adotar os
seguintes procedimentos:”

Esse preceito, que estabelece a obrigatoriedade de o
contribuinte paranaense proceder ao recolhimento do ICMS por
ocasião da entrada da mercadoria no território paranaense,
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aplica-se excepcionalmente às operações interestaduais quando
o remetente não é responsável pela retenção do imposto.
Registre-se que, como regra, a responsabilidade recai sobre o
emitente da nota fiscal, uma vez que a implementação da
substituição tributária decorre de acordos firmados pelas
unidades da Federação no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ, que autorizam o Estado
destinatário a atribuir a responsabilidade pelo recolhimento
do ICMS relativo às operações subsequentes ao estabelecimento
remetente domiciliado no Estado de origem.

Da mesma forma, trata-se de norma de exceção a
disposta no art. 477 do RICMS, que atribui ao adquirente a
responsabilidade de recolher o ICMS relativo à substituição
tributária, quando receber em operação interna mercadorias
sujeitas a esse regime sem retenção do imposto, em virtude de
o remetente ter sido excluído da condição de substituto
tributário. Isso porque o contribuinte eleito substituto,
situação do fabricante de autopeças, por exemplo, deixa de
exercer tal condição apenas nas situações especiais em que
suspensa a aplicação do regime pela autoridade fazendária, em
razão do descumprimento das obrigações estabelecidas na
legislação (§ 4º do art. 18 da Lei n. 11.580/1996) ou porque
obteve  medida judicial.

Na operação de importação, não há possibilidade de
se atribuir ao remetente qualquer responsabilidade tributária.
Assim, a aplicação do disposto nos artigos 477 e 478 às
importações retira o objeto da regra geral disposta no caput
do art. 536-I, que dispõe sobre a etapa em que é devida a
retenção do ICMS referente à substituição tributária – quando
o contribuinte substituto promover a saída da mercadoria.

De todo o exposto, conclui-se que o importador de
mercadorias sujeitas à substituição tributária deverá efetuar
a retenção do imposto quando promover a saída dos produtos,
exceção feita à importação de combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo, pois prevista regra específica para
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essa situação. Precedente: Consulta n. 22/2011.

Assim, o pagamento do ICMS devido por substituição
tributária, nas operações com peças, componentes e acessórios,
para veículos automotores e outros fins, deverá ser efetuado
até o dia nove do mês subsequente ao das saídas. Mas, cabe
registrar que o estabelecimento ao qual foi atribuída a
responsabilidade por substituição tributária, dentre outras
obrigações previstas no RICMS, deverá obter inscrição especial
no CAD/ICMS (inciso I do art. 470), de forma que o
recolhimento do ICMS por responsabilidade seja efetuado
separadamente do imposto devido pela realização da própria
operação.

b) Alíquota aplicável às operações de importação de

rolamentos.

A legislação regulamentar vinculada à questão e
mencionada pela consulente assim dispõe:

“Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas (art. 14 da Lei n. 11.580/1996,
com redação dada pela Lei n. 16.016/2008):

…

II - alíquota de doze por cento (…) nas operações com os
seguintes bens e mercadorias (...)

...

u) veículos automotores novos e peças para veículos
automotores, inclusive para veículos, máquinas e equipamentos
agrícolas e rodoviários, quando a operação seja realizada sob o
regime da sujeição passiva por substituição tributária, com
retenção do imposto relativo às operações subsequentes, sem
prejuízo do disposto na alínea “v”;

…
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VI - alíquota de dezoito por cento (18%) nas operações com os
demais bens e mercadorias.

§ 1º Entre outras hipóteses as alíquotas internas são aplicadas
quando:

...

b) da entrada de mercadoria ou bens importados do exterior;

…

§ 2º A aplicação da alíquota prevista na alínea "u" do inciso
II independerá da sujeição ao regime da substituição tributária
nas seguintes situações:

a) no recebimento do veículo importado do exterior, por
contribuinte do imposto, para o fim de comercialização,
integração no ativo imobilizado ou uso próprio do importador;

b) na operação realizada pelo fabricante ou importador, que
destine o veículo diretamente a consumidor ou usuário final, ou
quando destinado ao ativo imobilizado do adquirente.

...

§ 7º Consideram-se, também, peças para veículos automotores,
para efeitos do disposto na alínea “u” do inciso II, partes,
componentes, acessórios e demais produtos  relacionados no art.
536-I.”

Extrai-se dos dispositivos regulamentares antes
transcritos que a alíquota de 12% se restringe às operações
internas realizadas sob o regime da sujeição passiva por
substituição tributária, estando nessa situação apenas as
operações de saída promovidas pelo importador. As operações de
recebimento do exterior, nos termos expostos no tópico
anterior, não se submetem à substituição tributária.

Assim, conclui-se ser aplicável a alíquota
estabelecida no inciso VI do art. 14 (dezoito por cento) nas
operações de importação de rolamentos.
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Note-se que a aplicação da alíquota prevista na
alínea "u" do inciso II independe da sujeição ao regime de
substituição tributária, apenas em relação à importação do
exterior de veículos, nos termos do que dispõe o § 2º do art.
14 do RICMS.

De qualquer modo, há que ser destacado que nas
operações de importação por contribuinte de mercadorias
destinadas à industrialização ou à comercialização aplica-se o
diferimento parcial do imposto previsto no art. 96 do RICMS,
nas proporções indicadas em seus respectivos incisos, de forma
que o imposto exigido resulte no percentual de doze por cento.

c) Aplicabilidade do benefício de que trata o art.

631 do RICMS às importações de rolamentos.

Saliente-se ser condição para fruição do benefício
de que trata o art. 631 do RICMS a realização da importação,
por estabelecimentos comerciais e não industriais
contribuintes do imposto, pelos portos, aeroportos e rodovias
paranaenses, com desembaraço aduaneiro no Estado, ou seja, as
mercadorias devem ingressar do exterior diretamente por meio
de recintos alfandegados situados no Paraná, não sendo
suficiente que o desembaraço aduaneiro aqui ocorra.
Precedentes: Consultas n. 56/2010 e 102/2010.

Atendida tal condição e não se enquadrando a
operação de importação em quaisquer das hipóteses de vedação à
fruição do benefício, dispostas no art. 634 do RICMS, não há
impedimentos à sua utilização.

Esse benefício consiste no crédito presumido
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto devido, até o limite de nove por cento sobre o valor
da base de cálculo da operação de importação, devendo ser pago
o ICMS que resulte em carga tributária mínima de três por
cento, por ocasião do desembaraço aduaneiro, em moeda
corrente, sendo vedada a utilização de quaisquer outras formas
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de compensação ou liquidação.

Por fim, menciona-se, com fulcro no disposto no art.
659 do RICMS, que dispõe o contribuinte o prazo de até quinze
dias, a partir da data da ciência da resposta, para adequar os
procedimentos já realizados ao que foi esclarecido.

PROTOCOLOS:            10.665.186-8 e 10.776.219-1

CONSULTA Nº: 39, de 19 de maio de 2011.

SÚMULA:        ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM
AUTOPEÇAS. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
EFICÁCIA.

A Consulente, empresa que atua no comércio
atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças, informa
que tomou conhecimento da aprovação, pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), do Protocolo ICMS 97/2010, e de
que o Estado do Paraná é signatário desse.

Questiona se, mesmo não tendo o Paraná implementado
em sua legislação, por ser signatário, após a publicação do
referido Protocolo já pode aplicá-lo em sua atividade ou se
isso somente pode ocorrer após tais regras constarem no
Regulamento do ICMS paranaense.

RESPOSTA

Em 28 de setembro de 2010 foi assinado e publicado o
Decreto n. 8.428, que inseriu no Regulamento do ICMS aprovado
pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, o inciso CI
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e o § 5º ao art. 536-I, alterando também o seu § 1º. Tais
dispositivos, a seguir transcritos, estão relacionados à
substituição tributária nas operações com autopeças e
implementaram o Protocolo ICMS 97/2010, ora questionado:

Art. 536-I. Ao estabelecimento industrial fabricante,
importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida,
que promover saída das peças, partes, componentes, acessórios e
demais produtos a seguir relacionados, classificados nos
respectivos códigos e posições da NCM, de uso especificamente
automotivo, assim compreendidos os que, em qualquer etapa do
ciclo econômico do setor automotivo, sejam adquiridos ou
revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de
veículos automotores terrestres, bem como de veículos, máquinas
e equipamentos agrícolas ou rodoviários, ou de suas peças,
partes, componentes e acessórios, com destino a revendedores
situados no território paranaense, é atribuída a condição de
sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e
recolhimento do ICMS relativo às operações subseqüentes
(Protocolo ICMS 83/08):

...

CI - outras peças, partes e acessórios para veículos
automotores não relacionados nos itens anteriores (Protocolo
ICMS 97/10).

Acrescentado o inciso CI pela alteração 502ª, art. 1º, do
Decreto n. 8.428 de 28.09.2010, surtindo efeitos a partir de
1º.10.2010.

(Ver artigo 3º do Decreto 8.428 de 28.09.2010. Tratamento sobre
os estoques existentes e inventariados em 31.09.2010)

§ 1º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de
alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos
Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins  (Protocolos ICMS  41/08, 49/08, 119/08,  17/09 ,
116/09 e 97/10).
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Nova redação dada ao §1º do art.536-I pela alteração 502ª, art.
1º do Decreto nº 8.428 de 28.09.2010, surtindo efeitos a partir
de 1º.10.2010.

§ 5º  O disposto neste artigo não se aplica aos Estados do
Amazonas,  Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, no que se refere
aos produtos relacionados no inciso CI (Protocolo ICMS 97/10).

Acrescentado o §5º pela alteração 502ª, art. 1º, do Decreto n.
8.428 de 28.09.2010, surtindo efeitos a partir de 1º.10.2010.

A substituição tributária nas operações com
autopeças já estava prevista no Regulamento do ICMS, no
capítulo em que foram efetuadas as alterações envolvendo a
inserção de produtos antes não listados nesse tratamento
tributário, o acréscimo de alguns Estados signatários e a
disposição de que, em relação aos produtos adicionados nessa
data, o regime da substituição não tem aplicação nas operações
com os Estados de Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais,
Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São
Paulo.

Assim, a matéria inserida pelo Decreto n. 8.428/2010
surtiu efeitos a partir de 1º de outubro de 2010. 

Tais determinações devem ser observadas por todos os
contribuintes

paranaenses que praticarem as operações ali
descritas, sendo que, no art. 3º do referido Decreto, constam
as disposições quanto ao tratamento tributário sobre os
estoques existentes e inventariados em 31 de setembro de 2010.

De conformidade com o contido no art. 659 do
Regulamento do ICMS, tem a consulente o prazo de quinze dias
para adequar os procedimentos já realizados ao exposto na
resposta a esta Consulta, caso venha procedendo de forma
diversa.
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PROTOCOLO:   10.364.550-6

CONSULTA Nº: 40, de 19 de maio de 2011.

SÚMULA:        ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMBUSTÍVEIS.
CONVÊNIO ICMS 110/07. 

A Consulente, empresa que atua na distribuição de
produtos derivados ou não de petróleo, de combustíveis e
lubrificantes líquidos e gasosos, autorizada a operar pela
Agência Nacional de Petróleo (ANP), com matriz localizada na
cidade do Rio de Janeiro, informa o seguinte:

1. os produtos que comercializa estão sujeitos ao
regime da substituição tributária e, nas operações
interestaduais, observa as previsões legais, inclusive as do
Convênio ICMS 110/2007;

2. dentre as operações que realiza no Estado do
Paraná, ressaltam-se as vendas e transferências interestaduais
de produtos como a gasolina C e o B-5 (diesel misturado com
biodiesel - B100);

3. na alteração promovida pelo Convênio ICMS
136/2008 no Convênio ICMS 110/2007, determinou-se que, nas
operações interestaduais com os produtos resultantes da
mistura de gasolina com Álcool Etílico Anidro Combustível
(AEAC) ou de óleo diesel com B100, fosse realizado o estorno
do crédito do imposto correspondente ao volume de AEAC ou B100
contido na mistura (Cláusula primeira, inciso V e § 10);
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4. embora o Convênio ICMS 136/2008 tenha sido
implementado no Estado do Paraná via o Decreto n. 4.249/2009,
que alterou o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n.
1.980/2007, não determinou a exigência do referido estorno do
crédito nas operações interestaduais com gasolina C e B5;

5. em contrapartida, no mesmo Regulamento do ICMS é
orientada a utilização do programa SCANC, que demonstra as
operações interestaduais com os produtos antes citados,
realizadas pelas distribuidoras de combustíveis, sendo que tal
programa gera automaticamente anexos que indicam os valores e
tipo das operações;

6. o Anexo VIII, gerado pelo SCANC, apura o valor a
ser recolhido a título de estorno de crédito do imposto
correspondente ao volume do AEAC contido na gasolina C ou do
B100 contido no B5, nas saídas interestaduais, inclusive em
relação ao devido ao Estado do Paraná.

Questiona, em virtude do exposto, se nessas
operações deve recolher ao Estado do Paraná o valor relativo
ao estorno do crédito e, em caso negativo, se poderá solicitar
a restituição dos valores pagos.

RESPOSTA

Em 18 de abril de 2011, foi assinado e publicado o
Decreto n. 1.165, que altera o Regulamento do ICMS em relação
à matéria questionada, acrescentando o inciso XXV ao art. 65 e
os §§ 10 a 12 ao art. 495, com a seguinte redação:

Art. 65. O ICMS deverá ser pago nas seguintes formas e prazos
(art. 36 da Lei n. 11.580/96): 

…
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XXV -  até o dia dez do mês subsequente ao das operações, em
GR-PR, na hipótese de estorno de crédito de que tratam os §§ 10
e 11 do art. 495.

Acrescentado o inciso XXV do art. 65 , dada pelo art. 1º,
alteração 616ª, do Decreto n. 1.165, de 18.04.2011 surtindo
efeitos a partir de 1º.05.2011.

…

DAS OPERAÇÕES COM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL OU
BIODIESEL B100 

Art. 495. O lançamento do imposto fica diferido nas operações
internas e suspenso nas interestaduais, com AEAC ou com B100,
quando destinados a distribuidora de combustíveis, para o
momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da
mistura com AEAC ou a saída do óleo diesel resultante da
mistura com B100, promovida pela distribuidora de combustíveis,
observado o disposto no § 2°.

§ 1º O imposto diferido ou suspenso deverá ser pago de uma só
vez, englobadamente com o imposto retido por substituição
tributária incidente sobre as operações subsequentes com
gasolina ou óleo diesel até o consumidor final, observado o
disposto no § 3°.

§ 2° Encerra-se o diferimento ou suspensão de que trata o
“caput” na saída isenta ou não tributada de AEAC ou B100,
inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre
Comércio.

§ 3° Na hipótese do § 2°, a distribuidora de combustíveis
deverá efetuar o pagamento do imposto diferido ou suspenso à
unidade federada remetente do AEAC ou do B100.

§ 4° Na remessa interestadual de AEAC ou B100, a distribuidora
de combustíveis destinatária deverá:

I - registrar, com a utilização do programa de que trata o § 2º
do art. 497, os dados relativos a cada operação definidos no
referido programa;

II - identificar:
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a) o sujeito passivo por substituição tributária que tenha
retido anteriormente o imposto relativo à gasolina “A” ou ao
óleo diesel, com base na proporção da sua participação no
somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas
ocorridas no mês, relativamente à gasolina “A” ou ao óleo
diesel adquirido diretamente de sujeito passivo por
substituição tributária;

b) o fornecedor da gasolina “A” ou do óleo diesel, com base na
proporção da sua participação no somatório das quantidades do
estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente
à gasolina “A” ou ao óleo diesel adquirido de outro
contribuinte substituído;

III - enviar as informações a que se referem os incisos I e II,
por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos
estabelecidos na Subseção VI.

§ 5° Na hipótese do § 4°, a refinaria de petróleo, ou suas
bases, deverá efetuar: 

I - para as operações cujo imposto relativo à gasolina “A” ou
ao óleo diesel tenha sido anteriormente retido pela refinaria
de petróleo ou suas bases, o repasse do valor do imposto
relativo ao AEAC ou ao B100 devido às unidades federadas de
origem desses produtos, limitado ao valor do imposto
efetivamente retido e do relativo à operação própria, até o
décimo dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as
operações interestaduais;

II - em relação às operações cujo imposto relativo à gasolina
“A” ou ao óleo diesel tenha sido anteriormente retido por
outros contribuintes, a provisão do valor do imposto relativo
ao AEAC ou B100 devido às unidades federadas de origem desses
produtos, limitado ao valor efetivamente recolhido à unidade
federada de destino, para o repasse que será realizado até o
vigésimo dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido
as operações interestaduais.

§ 6° A unidade federada de destino, na hipótese do inciso II do
§ 5°, terá até o 18° (décimo oitavo) dia do mês subsequente
àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, para
verificar a ocorrência do efetivo pagamento do imposto e, se
for o caso, manifestar-se, de forma escrita e motivada, contra
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a referida dedução, caso em que o valor anteriormente
provisionado para repasse será recolhido em seu favor.

§ 7° Para os efeitos deste artigo, inclusive no tocante ao
repasse, aplicar-se-ão, no que couberem, as disposições da
Subseção V.

§ 8° O disposto neste artigo não prejudica a aplicação da
isenção de que trata o item 144 do Anexo I.

§ 9° Na hipótese de dilação, a qualquer título, do prazo de
pagamento do ICMS pela unidade federada de destino, o imposto
relativo ao AEAC ou B100 deverá ser recolhido integralmente à
unidade federada de origem no prazo fixado nesta Seção.

§ 10. Os contribuintes que efetuarem operações interestaduais
com os produtos resultantes da mistura de gasolina com AEAC, ou
da mistura de óleo diesel com B100, deverão efetuar o estorno
do crédito do imposto correspondente ao volume de AEAC ou B100
contido na mistura.

§ 11. O estorno a que se refere o § 10 far-se-á pelo
recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido ou
suspenso que será apurado com base no valor unitário médio e na
alíquota média ponderada das entradas de AEAC ou de B100
ocorridas no mês, observado o § 6º do art. 499.

§ 12. Os efeitos dos §§ 10 e 11 se estendem aos
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica localizados na
unidade federada em que ocorreu a mistura da gasolina “C” ou de
óleo diesel com B100, na proporção definida na legislação,
objeto da operação interestadual.

§ 13. Na hipótese de ocorrer a entrada de gasolina "A" sem
anterior retenção do imposto, a base de cálculo do álcool
anidro adicionado na gasolina automotiva será o valor
correspondente ao da gasolina "A" da entrada mais recente no
estabelecimento, acrescido do percentual previsto no art.
490-B, em relação às operações com gasolina “C”.

Assim, a partir de 1º de maio de 2011, consta a
determinação para que seja efetuado o recolhimento do imposto
relativo ao estorno do crédito correspondente ao volume do
AEAC ou B100 contido na gasolina C e no B5 a este Estado, em
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virtude das saídas interestaduais desses produtos.

O prazo previsto para realizar tal recolhimento é
até o dia 10 do mês subsequente ao das operações, conforme
determina o inciso XXV do art. 65 do Regulamento do ICMS.

Embora os §§ 10 a 12 da Cláusula vigésima primeira
do Convênio ICMS 110/2007 já dispusessem sobre a exigência do
referido estorno de crédito, anteriormente à data em que
surtiu efeitos a alteração realizada no Regulamento do ICMS,
essa disposição não se aplicava no Estado do Paraná, pelo que
eventuais recolhimentos efetuados podem ser considerados
indevidos.

PROTOCOLO:   10.554.438-3

CONSULTA Nº: 41, de 3 de maio de 2011.

SÚMULA:        ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MERCADORIAS
CLASSIFICADAS NA POSIÇÃO NCM 3824.
DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS. 

A consulente informa dedicar-se, dentre outras
atividades, à importação e revenda de produtos químicos e
petroquímicos, sendo que alguns deles estão classificados na
posição 3824 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.

Aduz que por meio do Convênio ICMS 104/08, mais
especificamente pelo item VIII do Anexo do Convênio ICMS
74/94, na redação dada pela Cláusula terceira, ficou
determinada a aplicação da substituição tributária nas
operações com os produtos enquadrados na mesma posição NCM
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pela qual se classificam os produtos da consulente, in verbis:

"VIII - Preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação,
preparações catalísticas, aglutinantes, aditivos, agentes de
cura para aplicação em tintas, vernizes, bases, cimentos,
concretos, rebocos e argamassas - Posições na NCM 3815 e 3824."

Diante disso, relata que passou a aplicar a
substituição tributária regularmente em todas as operações
envolvendo os produtos classificados na posição 3824 da NCM.

No entanto, explica que não atentou ao fato de que
os produtos comercializados, embora classificados na mesma
posição NCM constante do inciso VIII do mencionado convênio,
não se destinam à aplicação em tintas, vernizes, bases,
cimentos, concretos, rebocos e argamassas.

Expõe que a posição 3824 da NCM contém a seguinte
descrição: "Aglutinantes preparados para moldes ou para
núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das
industrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não
especificados nem compreendidos em outras posições", e que os
produtos da consulente estão nas subposições (misturas):
3824.74.10, 3824.74.20, 3824.74.90, 3824.78.10 e 3824.78.90.

Diante do exposto questiona se a substituição
tributária prevista no Convênio ICMS 104/08 se aplica às
operações que destinem ao Estado do Paraná produtos que,
embora se enquadrem nas posições NCM citadas no já mencionado
item do Convênio ICMS 74/94 não possuam a finalidade ou
utilização prevista.

Além disso, indaga se a substituição tributária
vinculada à mencionada finalidade alcança a todos os produtos
listados no item VIII, uma vez que, se literalmente
interpretado, o dispositivo atrelaria a finalidade apenas ao
último produto, ou seja, a agentes de cura para aplicação em
tintas, vernizes, bases, cimentos, concretos, rebocos e
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argamassas.

RESPOSTA

Preliminarmente, transcreve-se o art. 519 do
RICMS/2008 que versa sobre  a matéria consultada:

“SEÇÃO IX 

DAS OPERAÇÕES COM TINTAS, VERNIZES E OUTRAS MERCADORIAS DA
INDÚSTRIA QUÍMICA

(Ver art. 2º do Decreto n. 4.282 de 18.02.2009)

Art. 519. Ao estabelecimento industrial ou importador é
atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para
efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações
subseqüentes, na saída, com destino a revendedores localizados
neste Estado, dos seguintes produtos classificados na NCM (art.
18, IV, da Lei n. 11.580/96; Convênios ICMS 81/93 , 74/94 e
104/08): 

...

VIII  - preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação,
preparações catalísticas, aglutinantes, aditivos, agentes de
cura para aplicação em tintas, vernizes, bases, cimentos,
concretos, rebocos e argamassas - 3815 e 3824;

§ 1º O disposto neste artigo:

a) aplica-se, também, a qualquer outro estabelecimento situado
em outra unidade federada que efetuar operação destinada a
contribuinte paranaense, para fins de comercialização;

b) estende-se ao diferencial de alíquotas;

c) não se aplica às remessas de mercadorias para serem
utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização
(Convênio ICMS 44/95).
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§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo e cimento
asfáltico de petróleo classificados nos códigos 2715.00.00 e
2713 da NCM/SH, promovidas pelas refinarias de petróleo, o
sujeito passivo por substituição é o estabelecimento
destinatário, relativamente às operações subsequentes
(Convênio ICMS 40/09 e 168/10).”

O art. 519 do RICMS/2008 prescreve que ao
estabelecimento industrial e importador é atribuída a condição
de substituto tributário em relação às operações subsequentes
com os produtos químicos que especifica, nas saídas com
destino a revendedores localizados no Estado.

Aos produtos nominados no inciso VIII do art. 519 do
RICMS/2008, em que houver plena correspondência da descrição
com a classificação na posição 3824 da NCM, e que tenham,
ainda, a finalidade de serem aplicados em tintas, vernizes,
bases, cimentos, concretos, rebocos e argamassas, responde-se
que estarão sujeitos à substituição tributária

Destarte, caso a Consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.776.170-5

CONSULTA Nº: 42, de 2 de junho de 2011

SÚMULA:        ICMS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e.
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OPERAÇÃO INTERNA COM COMBUSTÍVEL PARA SER
UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DE
ESTABELECIMENTOS SEDIADOS EM OUTRA UNIDADE
FEDERADA. OBRIGATORIEDADE PARA OPERAÇÕES
DOCUMENTADAS COM NOTA FISCAL MODELO 1 OU
1-A.

A Consulente, tendo por atividade declarada o
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,
CNAE 4731-8/00, relativamente ao previsto nas NPF n. 095/2009
e 090/2010, indaga se está obrigada, a partir de 1º dezembro
de 2010, a emitir Nota Fiscal eletrônica (NF-e) na operação de
venda interna de combustível a empresa sediada em outra
unidade federada, para ser utilizado por seus funcionários em
atividade neste Estado.

Esclarece que na Nota Fiscal que documenta a
operação assinala como  destinatária a empresa de outro Estado
e, como CFOP, o código 6.929.

RESPOSTA

Colacionam-se, inicialmente, os artigos 349 e 351, o
§ 1º e o art. 1º do Anexo IX, todos do RICMS/2008, e a Norma
de Procedimento Fiscal n. 095/2009, que versam sobre a matéria
indagada, verbis:

“Art. 349. O estabelecimento que exerça a atividade de venda ou
revenda de mercadorias ou bens ou de prestação de serviços em
que o adquirente ou tomador seja pessoa física ou jurídica não
contribuinte do imposto estadual está obrigado ao uso de  ECF
(Convênios ECF 01/98 e 02/98).

…

Art. 351. As prerrogativas para uso de ECF, previstas nesta
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Seção, não eximem o usuário de emitir Nota Fiscal de Venda a
Consumidor quando solicitada pelo adquirente da mercadoria,
assim como não vedam a emissão de Nota Fiscal, modelos 1 ou
1-A, em função da natureza da operação.”

...

“ANEXO IX - DOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS E AUXILIARES

CAPÍTULO I 

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e  E DO DOCUMENTO AUXILIAR DA
NF-e – DANFE

Art. 1º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, poderá ser
utilizada em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, pelos contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (Ajustes SINIEF 07/05,
11/08 e 15/10).

§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas
digital, com o intuito de documentar operações e prestações,
cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e autorização de uso pelo fisco, antes da ocorrência
do fato gerador.” 

“NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 095/2009

Publicado no DOE 8081 de 21.10.09

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso X do art. 9º do Regimento
da CRE, aprovado pela Resolução SEFA n. 88, de 15 de agosto de
2005, e o § 3º do art. 1º do Anexo IX do RICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, resolve expedir a
seguinte Norma de Procedimento Fiscal:

SÚMULA – Dispõe sobre a utilização de Nota Fiscal eletrônica –
NF-e, por contribuintes paranaenses, a partir de 2.010.

1. Esta norma estabelece a expansão da obrigatoriedade à
emissão de NF-e ao longo do ano de 2.010, em substituição às
Notas Fiscais modelo 1 e 1-A, utilizando como critério de
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enquadramento os códigos da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, gerando novos estabelecimentos
obrigados e ficando plenamente mantidas as obrigatoriedades
fixadas na Norma de Procedimento Fiscal – NPF nº 041/2009 e
seus respectivos prazos, em decorrência dos quais os atuais
estabelecimentos emitentes de NF-e tornaram-se obrigados.

2. É obrigatória a utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
a que se refere o art. 1º do Anexo IX do RICMS/PR para os
estabelecimentos empresariais paranaenses enquadrados nos
códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no
referido anexo.

3. A obrigatoriedade a que se refere o item 2 aplica-se a todas
as operações efetuadas pelos estabelecimentos obrigados ao uso
de NF-e, ficando vedada a emissão de Nota Fiscal modelo 1 ou
1-A, ressalvadas as hipóteses previstas no item 4.

3.1  o contribuinte credenciado à emissão de NF-e que também
for contribuinte do imposto sobre serviços de competência
tributária dos Municípios e que possuir em seu estoque nota
fiscal modelo 1 ou 1-A, devidamente autorizados pelo fisco,
conforme a alínea "a" do § 1° do art. 206 do RICMS/PR, poderá
utilizá-los exclusivamente para acobertar as prestações
sujeitas ao imposto municipal enquanto não se esgotar o
estoque, desde que autorizado esse procedimento pelo município
de sua jurisdição e cuja data da concessão da AIDF seja
anterior à data em que o contribuinte tornar-se obrigado à
emissão de NF-e.

4. A obrigatoriedade de emissão de NF-e prevista nesta Norma
não se aplica: 

4.1. para as operações realizadas fora do estabelecimento,
relativas às saídas de mercadorias remetidas sem destinatário
certo a que se refere o artigo 295 do RICMS/2008, desde que os
documentos fiscais relativos à remessa e ao retorno sejam NF-e;

4.2. ao fabricante de aguardente (cachaça) e vinho, enquadrado
nos códigos das CNAE 1111- 9/01, 1111-9/02 ou 1112-7/00, que
tenha auferido receita bruta, no exercício anterior, inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

4.3. na entrada de sucata de metal, com peso inferior a 200 Kg
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(duzentos quilogramas), adquirida de particulares, inclusive
catadores, desde que, ao fim do dia, seja emitida NF-e
englobando o total das entradas ocorridas;

4.4. ao Microempreendedor Individual - MEI, de que trata o art.
18-A da Lei Complementar 123/2006.

4.5 nas operações internas, para acobertar o trânsito de
mercadoria, em caso de operação de coleta em que o remetente
esteja dispensado da emissão de documento fiscal, desde que o
documento fiscal relativo à efetiva entrada seja NF-e e
referencie as respectivas notas fiscais modelo 1 ou 1-A.

5. Para os efeitos desta Norma, deve-se considerar o código da
CNAE principal do contribuinte, bem como os secundários,
conforme conste ou, por exercer a atividade, deva constar em
seus atos constitutivos ou em seus cadastros, junto ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do
Brasil (RFB) e no cadastro de contribuinte do ICMS do fisco
paranaense.

6. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a
partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações:

6.1. destinadas à Administração Pública direta ou indireta,
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

6.2. com destinatário localizado em unidade da Federação
diferente daquela do emitente;

6.3. de comércio exterior.

7. A obrigatoriedade da emissão de NF-e aos contribuintes
referenciados no item 6, que não se enquadrem em outra hipótese
de obrigatoriedade de emissão da NF-e, ficará restrita às
operações dirigidas aos destinatários previstos nos subitens
6.1, 6.2 e 6.3.

7.1. a hipótese do subitem 6.2 não se aplica ao estabelecimento
de contribuinte exclusivamente varejista, nas operações com
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CFOP 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412,
6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.661, 6.903, 6.910, 6.911,
6.912, 6.913, 6.914, 6.915, 6.916, 6.918, 6.920, 6.921.

7.2. a obrigatoriedade das hipóteses do item 6 fica prorrogada
para 1º de julho de 2011 aos contribuintes que tenham sua
atividade principal enquadrada em um dos seguintes códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas: 1811-3/01,
1811-3/02, 4618-4/03, 4647-8/02, 4618-4/99, 5310-5/01 e
5310-5/02.”

De acordo com a legislação transcrita se verifica
que o estabelecimento que exerce atividade de venda ou revenda
de mercadorias, cujo adquirente seja pessoa física ou jurídica
não contribuinte do imposto estadual, está obrigado ao uso de
ECF, nos termos do art. 349 do RICMS/2008. No entanto, tal
prerrogativa, conforme prescreve o art. 351 do mesmo
Regulamento, não veda ao usuário a emissão de Nota Fiscal,
modelos 1 ou 1-A, quando solicitada pela adquirente da
mercadoria.

Assim, observando-se essa circunstância e a natureza
da operação, em relação àquela com destinatário localizado em
outra unidade federada, conforme item 6.2 da NPF n. 095/2009,
esclarece-se que, caso a consulente emita Nota fiscal, modelo
1 ou 1-A, está obrigada à emissão de NF-e, a partir de 1º de
dezembro de 2010.

Lembra-se, nos termos do item 7, que a
obrigatoriedade imposta aos contribuintes referenciados no
item 6, caso não se enquadrem em outra hipótese de
obrigatoriedade de emissão de NF-e, ficará restrita às
operações previstas no subitem 6.2 da NPF n. 095/2009.

O CFOP a ser utilizado nessas operações é o 5.667,
com a seguinte redação:

“5.667: Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou
usuário final estabelecido em outra unidade da Federação
(Ajuste SINIEF 5/09).
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Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou
lubrificantes a consumidor ou a usuário final estabelecido em
outra unidade da Federação, cujo abastecimento tenha sido
efetuado na unidade da Federação do remetente.”

Destarte, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do que foi esclarecido, tem o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência desta resposta , para
adequar os procedimentos já realizados, observado o disposto
no § 1º do art. 654 do RICMS/2008.

PROTOCOLO:  10.776.169-1.

CONSULTA Nº:  43, de 2 de junho de 2011

SÚMULA:       ICMS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e.
OPERAÇÃO INTERNA COM COMBUSTÍVEL PARA SER
UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DE
ESTABELECIMENTOS SEDIADOS EM OUTRA UNIDADE
FEDERADA. OBRIGATORIEDADE PARA OPERAÇÕES
DOCUMENTADAS COM NOTA FISCAL MODELO 1 OU
1-A. 

A Consulente, tendo por atividade declarada o
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,
CNAE 4731-8/00, relativamente ao previsto nas NPF n. 095/2009
e 090/2010, indaga se está obrigada, a partir de 1º dezembro
de 2010, a emitir Nota Fiscal eletrônica (NF-e) na operação de
venda interna de combustível a empresa sediada em outra
unidade federada, para ser utilizado por seus funcionários em



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

174

atividade neste Estado.

Esclarece que na Nota Fiscal que documenta a
operação assinala como  destinatária a empresa de outro Estado
e, como CFOP, o código 6.929.

RESPOSTA

Colacionam-se, inicialmente, os artigos 349 e 351, o
§ 1º e o art. 1º do Anexo IX, todos do RICMS/2008, e a Norma
de Procedimento Fiscal n. 095/2009, que versam sobre a matéria
indagada, verbis:

“Art. 349. O estabelecimento que exerça a atividade de venda ou
revenda de mercadorias ou bens ou de prestação de serviços em
que o adquirente ou tomador seja pessoa física ou jurídica não
contribuinte do imposto estadual está obrigado ao uso de  ECF
(Convênios ECF 01/98 e 02/98).

…

Art. 351. As prerrogativas para uso de ECF, previstas nesta
Seção, não eximem o usuário de emitir Nota Fiscal de Venda a
Consumidor quando solicitada pelo adquirente da mercadoria,
assim como não vedam a emissão de Nota Fiscal, modelos 1 ou
1-A, em função da natureza da operação.”

...

“ANEXO IX - DOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS E AUXILIARES

CAPÍTULO I 

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e  E DO DOCUMENTO AUXILIAR DA
NF-e – DANFE

Art. 1º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, poderá ser
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utilizada em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, pelos contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (Ajustes SINIEF 07/05,
11/08 e 15/10).

§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas
digital, com o intuito de documentar operações e prestações,
cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e autorização de uso pelo fisco, antes da ocorrência
do fato gerador.” 

“NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 095/2009

Publicado no DOE 8081 de 21.10.09

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso X do art. 9º do Regimento
da CRE, aprovado pela Resolução SEFA n. 88, de 15 de agosto de
2005, e o § 3º do art. 1º do Anexo IX do RICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, resolve expedir a
seguinte Norma de Procedimento Fiscal:

SÚMULA – Dispõe sobre a utilização de Nota Fiscal eletrônica –
NF-e, por contribuintes paranaenses, a partir de 2.010.

1. Esta norma estabelece a expansão da obrigatoriedade à
emissão de NF-e ao longo do ano de 2.010, em substituição às
Notas Fiscais modelo 1 e 1-A, utilizando como critério de
enquadramento os códigos da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, gerando novos estabelecimentos
obrigados e ficando plenamente mantidas as obrigatoriedades
fixadas na Norma de Procedimento Fiscal – NPF nº 041/2009 e
seus respectivos prazos, em decorrência dos quais os atuais
estabelecimentos emitentes de NF-e tornaram-se obrigados.

2. É obrigatória a utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
a que se refere o art. 1º do Anexo IX do RICMS/PR para os
estabelecimentos empresariais paranaenses enquadrados nos
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códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no
referido anexo.

3. A obrigatoriedade a que se refere o item 2 aplica-se a todas
as operações efetuadas pelos estabelecimentos obrigados ao uso
de NF-e, ficando vedada a emissão de Nota Fiscal modelo 1 ou
1-A, ressalvadas as hipóteses previstas no item 4.

3.1  o contribuinte credenciado à emissão de NF-e que também
for contribuinte do imposto sobre serviços de competência
tributária dos Municípios e que possuir em seu estoque nota
fiscal modelo 1 ou 1-A, devidamente autorizados pelo fisco,
conforme a alínea "a" do § 1° do art. 206 do RICMS/PR, poderá
utilizá-los exclusivamente para acobertar as prestações
sujeitas ao imposto municipal enquanto não se esgotar o
estoque, desde que autorizado esse procedimento pelo município
de sua jurisdição e cuja data da concessão da AIDF seja
anterior à data em que o contribuinte tornar-se obrigado à
emissão de NF-e.

4. A obrigatoriedade de emissão de NF-e prevista nesta Norma
não se aplica: 

4.1. para as operações realizadas fora do estabelecimento,
relativas às saídas de mercadorias remetidas sem destinatário
certo a que se refere o artigo 295 do RICMS/2008, desde que os
documentos fiscais relativos à remessa e ao retorno sejam NF-e;

4.2. ao fabricante de aguardente (cachaça) e vinho, enquadrado
nos códigos das CNAE 1111- 9/01, 1111-9/02 ou 1112-7/00, que
tenha auferido receita bruta, no exercício anterior, inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

4.3. na entrada de sucata de metal, com peso inferior a 200 Kg
(duzentos quilogramas), adquirida de particulares, inclusive
catadores, desde que, ao fim do dia, seja emitida NF-e
englobando o total das entradas ocorridas;

4.4. ao Microempreendedor Individual - MEI, de que trata o art.
18-A da Lei Complementar 123/2006.

4.5 nas operações internas, para acobertar o trânsito de
mercadoria, em caso de operação de coleta em que o remetente
esteja dispensado da emissão de documento fiscal, desde que o



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

177

documento fiscal relativo à efetiva entrada seja NF-e e
referencie as respectivas notas fiscais modelo 1 ou 1-A.

5. Para os efeitos desta Norma, deve-se considerar o código da
CNAE principal do contribuinte, bem como os secundários,
conforme conste ou, por exercer a atividade, deva constar em
seus atos constitutivos ou em seus cadastros, junto ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do
Brasil (RFB) e no cadastro de contribuinte do ICMS do fisco
paranaense.

6. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a
partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações:

6.1. destinadas à Administração Pública direta ou indireta,
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

6.2. com destinatário localizado em unidade da Federação
diferente daquela do emitente;

6.3. de comércio exterior.

7. A obrigatoriedade da emissão de NF-e aos contribuintes
referenciados no item 6, que não se enquadrem em outra hipótese
de obrigatoriedade de emissão da NF-e, ficará restrita às
operações dirigidas aos destinatários previstos nos subitens
6.1, 6.2 e 6.3.

7.1. a hipótese do subitem 6.2 não se aplica ao estabelecimento
de contribuinte exclusivamente varejista, nas operações com
CFOP 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412,
6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.661, 6.903, 6.910, 6.911,
6.912, 6.913, 6.914, 6.915, 6.916, 6.918, 6.920, 6.921.

7.2. a obrigatoriedade das hipóteses do item 6 fica prorrogada
para 1º de julho de 2011 aos contribuintes que tenham sua
atividade principal enquadrada em um dos seguintes códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas: 1811-3/01,
1811-3/02, 4618-4/03, 4647-8/02, 4618-4/99, 5310-5/01 e
5310-5/02.”
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De acordo com a legislação transcrita se verifica
que o estabelecimento que exerce atividade de venda ou revenda
de mercadorias, cujo adquirente seja pessoa física ou jurídica
não contribuinte do imposto estadual, está obrigado ao uso de
ECF, nos termos do art. 349 do RICMS/2008. No entanto, tal
prerrogativa, conforme prescreve o art. 351 do mesmo
Regulamento, não veda ao usuário a emissão de Nota Fiscal,
modelos 1 ou 1-A, quando solicitada pela adquirente da
mercadoria.

Assim, observando-se essa circunstância e a natureza
da operação, em relação àquela operação com destinatário
localizado em outra unidade federada, conforme item 6.2 da NPF
n. 095/2009, esclarece-se que, caso a consulente emita Nota
fiscal, modelo 1 ou 1-A, está obrigada à emissão de NF-e, a
partir de 1º de dezembro de 2010.

Lembra-se, nos termos do item 7, que a
obrigatoriedade imposta aos contribuintes referenciados no
item 6, caso não se enquadrem em outra hipótese de
obrigatoriedade de emissão de NF-e, ficará restrita às
operações previstas no subitem 6.2 da NPF n. 095/2009.

O CFOP a ser utilizado nessas operações é o 5.667,
com a seguinte redação:

“5.667: Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou
usuário final estabelecido em outra unidade da Federação
(Ajuste SINIEF 5/09).

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou
lubrificantes a consumidor ou a usuário final estabelecido em
outra unidade da Federação, cujo abastecimento tenha sido
efetuado na unidade da Federação do remetente.”

Destarte, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do que foi esclarecido, tem o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência desta resposta, para
adequar os procedimentos já realizados, observado o disposto
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no § 1º do art. 654 do RICMS/2008.

PROTOCOLO:  10.757.129-9

CONSULTA Nº:  44, de 24 de maio de 2011.

SÚMULA:        ICMS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL,   LOTEADORAS E INCORPORADORAS
IMOBILIÁRIAS. ENTREGA DE MERCADORIAS
DIRETAMENTE NO LOCAL DA OBRA. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.

A Consulente informa que, entre outras atividades,
atua na indústria, comércio e exportação de artefatos de
cimento, postes de concreto armado, ferro, estruturas
metálicas, ferragens, fios e cabos de cobre e alumínio,
indústria e recuperação de transformadores, comércio de
materiais elétricos e máquinas industriais, construção civil e
transporte de cargas, e que, por meio de seus estabelecimentos
situados no Município de Mandaguari/PR, efetua com
regularidade operações com empresas construtoras estabelecidas
neste e nos demais Estados da Federação.

Expõe que em alguns casos as construtoras solicitam
que a entrega dos produtos por elas adquiridos da Consulente
seja feita no local de execução da obra, que pode ser em
Município ou Estado diferentes ao do estabelecimento
construtor. 

Afirma que para esses casos emite nota fiscal com os
dados cadastrais da construtora e, no campo dados adicionais
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do documento fiscal, indica o local de entrega, com a seguinte
observação: 

“Mercadoria destinada à obra da empresa (citamos a razão social
da construtora, endereço, CNPJ e inscrição estadual), de acordo
com o CAPÍTULO IX – DA CONSTRUÇÃO CIVIL, artigo 315, § 3º. do
Regulamento do ICMS do Paraná – Decreto n. 1980/2007 – Local de
entrega (endereço da obra, cidade e estado onde o material será
entregue)”.

Em vista disso, indaga se o procedimento mencionado
está correto e se pode utilizá-lo nas operações internas e
interestaduais com construtoras que executam as obras
descritas no § 1º do art. 312 do Regulamento do ICMS.

A Consulente aduz, ainda, que vende para empresas
loteadoras e incorporadoras imobiliárias, dentro e fora do
Estado do Paraná, postes, transformadores e materiais para as
instalações iniciais no local, necessários para alcançar a
rede de energia elétrica, cujas obras não são por elas
executas.

Informa que, embora haja solicitação dessas
empresas, não efetua a entrega dos produtos referidos no local
onde serão instalados, ainda que aleguem que os demais
fornecedores assim procedam nas operações dentro e fora do
Estado.

Exposto isso, pergunta se nessas operações pode
utilizar, por analogia, o estabelecido no § 3º do art. 315 do
Regulamento do ICMS e, caso a resposta seja negativa, qual o
procedimento correto para que a entrega seja feita no local
solicitado pelo cliente, vez que a operação não se enquadra na
venda à ordem nem em outro dispositivo legal para entrega em
local diverso ao do adquirente.
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RESPOSTA

Prevê o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n.
1.980, de 21 de dezembro de 2007:

“SEÇÃO II  DA NOTA FISCAL

Art. 138. A nota fiscal conterá, nos quadros e campos próprios,
observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as
seguintes disposições (Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70,
Ajustes SINIEF 07/71, 16/89 e 03/94):

(...)

VII - no quadro "Dados adicionais":

a) no campo "Informações Complementares" - outros dados de
interesse do emitente, tais como: número do  pedido, vendedor,
emissor da nota fiscal, local de entrega, quando diverso do
endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação,
propaganda, etc.;

CAPÍTULO IX  DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 315. O estabelecimento inscrito sempre que promover saída
de mercadoria ou transmissão de sua propriedade fica obrigado à
emissão de nota fiscal.

(...)

§ 3º A mercadoria adquirida de terceiros poderá ser remetida
diretamente para a obra, desde que no documento fiscal constem
o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no
CNPJ, da empresa de construção, bem como a indicação expressa
do local onde será entregue.” (grifou-se).

Observa-se que a alínea “a” do inc. VII do art. 138
do Regulamento do ICMS permite a indicação na nota fiscal, no
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campo “Informações Complementares” do quadro “Dados
Adicionais”, do local da entrega de mercadorias quando esse
for diverso do endereço do destinatário, condicionado esse
procedimento, no entanto, aos casos previstos na legislação do
ICMS.

O § 3º do art. 315 do Regulamento do ICMS, por sua
vez, autoriza que as mercadorias adquiridas por empresa de
construção civil sejam remetidas por seus fornecedores
diretamente para o local da obra por ela executada, devendo
esse endereço constar expressamente na nota fiscal emitida
para documentar a operação de remessa.  

Conjugando-se os dispositivos regulamentares
transcritos, observa-se que correto o procedimento adotado
pela Consulente quanto às anotações realizadas no campo
“Informações Complementares” do quadro “Dados Adicionais” das
notas fiscais que são emitidas para documentar as operações de
entrega dos produtos no local da realização da obra.

O procedimento mencionado se aplica às operações
envolvendo empresas de construção civil, bem como empresas
loteadoras e incorporadoras imobiliárias, sejam essas
operações internas ou interestaduais, vez que os produtos
adquiridos por esses estabelecimentos têm como finalidade o
emprego na construção civil.

Assim, responde-se afirmativamente aos
questionamentos formulados pela Consulente, sugerindo-se que
em relação às operações interestaduais, por cautela, sejam
observadas também as legislações das outras unidades da
Federação.

Por derradeiro, frisa-se que, a partir da ciência
desta, terá a Consulente, em observância ao artigo 659 do
Regulamento do ICMS, o prazo de quinze dias para adequar os
seus procedimentos eventualmente já realizados em conformidade
com o que foi aqui esclarecido, no caso de que os tenha
praticado diversamente.
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É o entendimento do Setor Consultivo.

PROTOCOLO:  10.550.018-1

CONSULTA Nº:  49, de 26 de maio de 2011.

SÚMULA:        ICMS. REMESSA DE PARTES DESTINADAS À
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADES DE
CARBONIZAÇÃO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. 

A consulente, empresa do ramo de produção e
comercialização de fornos de carbonização, briquetes de
madeira e carvão vegetal, por intermédio de seu representante
legal, informa que desenvolveu uma nova tecnologia para
produção de carvão vegetal, cujas unidades de carbonização são
compostas por diversos fornos.

Esclarece que, em face de peculiaridades técnicas
para sua instalação e operacionalização, muito embora a venda
ocorra em um único momento, a entrega das mercadorias é feita
em várias etapas, em cuja última etapa se dá a sua montagem e
instalação.

Considerando que a venda ocorre quando da celebração
do contrato e que a efetiva saída da mercadoria vendida ocorre
em momento posterior, entende que referida operação é regida
pelo art. 293 do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de
21.12.2007 (RICMS/2008), devendo, por ocasião da assinatura do
contrato, emitir uma nota fiscal de simples faturamento (CFOP
6.922), sem o destaque do imposto, e, posteriormente, nas
remessas parciais, emitir nota fiscal (CFOP 6.116) com
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destaque do imposto em função da efetiva saída, parcial ou
global das mercadorias.

Informa que vem destacando o ICMS proporcionalmente
ao valor das mercadorias nas remessas (etapas) em que há saída
física dessas, independentemente de já ter sido recebido o
valor total pactuado no contrato de compra e venda.

Assim, o pagamento do valor da venda é feito em
parcelas, cujo vencimento se dá quando ocorre o cumprimento de
cada etapa, porém o ICMS é recolhido proporcional e
concentradamente naquelas etapas em que há circulação de
mercadorias.

Dessa forma, nas notas fiscais de remessa - “entrega
futura” (CFOP 6.116) o ICMS é calculado em função do
percentual que as partes enviadas (saídas físicas) representam
em relação à totalidade do bem, aplicando-se esse percentual
sobre o valor do ICMS devido em decorrência da integralidade
da operação, de forma a debitar-se a totalidade do ICMS devido
na operação até o encerramento da remessa das partes. 

Caso não seja esse o entendimento do Setor
Consultivo, infere que então seria aplicável o procedimento
previsto no § 3º do artigo  137 c/c os artigos 307 e 308,
todos do RICMS/2008.

Ante o exposto, faz as seguintes indagações:

1. Está correta a aplicação do instituto da venda
para entrega futura para a situação descrita?

2. Está correta a forma de recolhimento do ICMS em
cada etapa de circulação de mercadoria, de forma que os
destaques do imposto nas notas fiscais sejam proporcionais à
parte da mercadoria remetida?

3. Não estando correto esse procedimento, deve
conferir à operação o tratamento previsto no art. 307 c/c o
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art. 137 do RICMS//2008?

4. Não estando nenhum desses procedimentos corretos,
como deveria ser efetuada a operação e o destaque do ICMS?

É a consulta.

RESPOSTA

Preliminarmente, transcrevem-se excertos do
RICMS/2008:

“Art. 93. Há suspensão do pagamento do imposto (art. 19 da Lei
n. 11.580/96):

[...]

XI - nas remessas de peças, partes, componentes e acessórios
para instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, de acordo com os arts. 307 e 308;

Art. 137. O contribuinte, excetuado o produtor rural inscrito
no CAD/PRO, emitirá nota fiscal (Convênio SINIEF, de 15.12.70,
arts. 7º, 18, 20 e 21; Ajuste SINIEF 4/87):

[...]

§ 3º No caso de mercadoria cuja unidade não possa ser
transportada de uma só vez, desde que o imposto deva incidir
sobre o todo:

a) será emitida nota fiscal para o todo, sem indicação
correspondente a cada peça ou parte, com o destaque do imposto,
devendo nela constar que a remessa será feita em peças ou
partes;

b) a cada remessa corresponderá nova nota fiscal, sem destaque
do imposto, mencionando-se o número, a série, quando for o
caso, e a data da nota fiscal a que se refere a alínea anterior

Art. 307. Na hipótese do § 3º do art. 137, tratando-se de
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remessa de peças, partes, componentes e acessórios destinados à
instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, a
nota fiscal de que trata a alínea "a" não conterá o destaque do
imposto, desde que a conclusão da instalação ou montagem ocorra
no prazo de 120 dias, contados da data da primeira remessa.

§ 1º No caso de equipamentos especiais, cuja instalação ou
montagem comprovadamente deva perdurar por prazo superior ao
previsto neste artigo, poderá o contribuinte requerer a sua
prorrogação ao Delegado Regional da Receita, comprovando,
através de elementos técnicos, a necessidade da dilatação do
prazo e do cronograma de instalação ou de montagem.

§ 2º Na nota fiscal emitida na forma deste artigo deverá
constar a expressão "Destaque do ICMS dispensado, conforme art.
307 do RICMS".

Art. 308. Ao término da instalação ou montagem o contribuinte
deverá emitir nota fiscal, com destaque integral do imposto
anteriormente dispensado, calculado sobre o preço do produto
atualizado monetariamente, segundo indexador estabelecido no
contrato.

Parágrafo único. A nota fiscal referida neste artigo:

a) deverá conter a indicação dos números, da série, sendo o
caso, das datas de emissão e dos valores relativos às notas
fiscais de remessa;

b) será lançada no quadro "Outros Débitos" do livro Registro de
Apuração do ICMS.”

No presente caso, em função das características
estruturais e das necessidades técnicas para a instalação e
operacionalização da unidade de carbonização, no qual o
transporte e entrega em uma única vez é inviável em razão de
cronograma de instalação, aplica-se a regra estabelecida nos
artigos 307 e 308 do RICMS/2008. Precedentes: Consultas n.
202/2000 e n. 204/2003.

Assim, por ocasião da venda, desde que a conclusão
da instalação ou montagem ocorra no prazo de 120 dias,
contados da data da primeira remessa, deverá ser emitida nota
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fiscal, sem destaque do imposto, informando o valor total da
operação (sobre o todo) e contendo a expressão: "Destaque do
ICMS dispensado, conforme art. 307 do RICMS".

Caso se trate de equipamentos especiais, cuja
instalação ou montagem necessite de prazo superior a 120 dias,
o contribuinte poderá requerer a prorrogação do prazo ao
Delegado Regional da Receita, mediante a comprovação, por meio
de elementos técnicos, da necessidade dessa dilação de prazo.

Concluída a instalação ou montagem, deverá ser
emitida, conforme o art. 308 transcrito, nota fiscal com
destaque integral do imposto calculado sobre o preço do
produto atualizado monetariamente, utilizando-se o indexador
previsto no contrato. Referida nota fiscal deverá conter,
ainda, a indicação dos números, da série, datas de emissão e
valores das notas fiscais de remessa, e ser lançada no quadro
"Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS.

Por derradeiro, frisa-se que, nos termos do art. 659
do RICMS, a partir da data da ciência da resposta, a
consulente terá, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
RICMS e independente de qualquer interpelação ou notificação
fiscal, o prazo de até quinze dias para adequar os
procedimentos já realizados ao que tiver sido esclarecido.

PROTOCOLO:  10.959.290-0

CONSULTA Nº: 51, de 7 de junho de 2011.

SÚMULA:        ICMS. ESTAMPARIA. OPERAÇÃO DE
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INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DE
CONTRIBUINTE.  INCIDÊNCIA.

A consulente, cadastrada na atividade de indústria
de transformação, promovendo a estamparia e texturização em
fios, tecidos, artefatos têxteis e peças de vestuário, e
enquadrada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições – Simples Nacional, informa que
recebe camisetas semiacabadas em operação de remessa para
industrialização por encomenda de clientes localizados no
território paranaense. 

Após a industrialização, processo esse que consiste
na estamparia  de camisetas, devolve-as ao encomendante
cobrando o valor correspondente da industrialização e dos
materiais empregados (tintas/pigmento). 

Questiona se o procedimento está de acordo com a
legislação vigente, pois a Prefeitura Municipal de Maringá
entende que a sua atividade está sujeita à incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

RESPOSTA 

Do relatado pela consulente se depreende que sua
dúvida está restrita ao esclarecimento se a sua atividade se
encontra ou não no campo de incidência do ICMS.

A respeito dessa questão, este Setor já manifestou
na Consulta n. 042/2004 que a estamparia é um processo de
industrialização e não de prestação de serviço no âmbito
municipal, na hipótese de o estabelecimento encomendante
efetuar  operação subsequente de caráter mercantil com a
mercadoria. Partindo dessa premissa a operação realizada pela
consulente se constitui em retorno de produto industrializado
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sob encomenda, operação relativa à circulação de mercadorias.

Caso a consulente esteja procedendo diferentemente
do contido nesta resposta, em razão da determinação do artigo
659 do RICMS/2008, tem o prazo de 15 dias, a partir da ciência
desta, para adequar os procedimentos já realizados ao que foi
esclarecido.

PROTOCOLO:  10.842.141-0

CONSULTA Nº:  52, de 21 de junho de 2011

SÚMULA:        ICMS. REMESSA DE MERCADORIA A TERCEIRO POR
CONTA DE ADQUIRENTE CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.

A consulente, cadastrada com a atividade econômica
de fabricação de equipamentos transmissores de comunicação,
expõe ter firmado contrato com empresa estabelecida no Estado
de São Paulo para produzir antenas que serão utilizadas pela
adquirente na prestação de seus serviços de televisão por
assinatura. Esses bens serão incorporados ao ativo imobilizado
da encomendante e remetidos, sob forma de comodato, a seus
clientes.

Em função dos custos de armazenagem e de transporte,
a empresa adquirente e a consulente pretendem estruturar a
operação nos moldes da venda à ordem (art. 293 do RICMS).

Detalha o procedimento da seguinte forma:

- será emitida pela consulente uma nota fiscal
destinada ao adquirente original, com destaque de ICMS,
indicando como natureza da operação “remessa simbólica - venda
à ordem”;

- a adquirente emitirá nota fiscal, sem destaque do
ICMS, em nome do destinatário final, utilizando a expressão
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“remessa de bem em comodato” e indicará, além dos requisitos
exigidos, o nome, endereço e o número da inscrição estadual e
do CNPJ da consulente e, também, os dados relativos à nota
fiscal referida no item anterior;

- a consulente emitirá nota fiscal em nome do
destinatário final, para acompanhar o transporte da
mercadoria, sem destaque de ICMS, tendo como natureza da
operação “remessa por conta e ordem de terceiros” e
mencionando, além dos requisitos exigidos, os dados cadastrais
da adquirente e da nota fiscal por ela emitida.

Colocados os fatos, questiona se poderá proceder da
forma descrita, em analogia às operações de venda à ordem, e
se está correto indicar como natureza da operação “remessa
simbólica - venda à ordem” na nota fiscal emitida em nome da
adquirente original, quando a operação por essa praticada não
é de venda mas uma saída em comodato.

RESPOSTA

A operação descrita pela consulente se ajusta à
moldura de uma operação “à ordem”, em que a entrega da
mercadoria será efetuada a terceiro por solicitação da empresa
adquirente.

Os procedimentos referentes a tal modalidade de
operação estão estabelecidos no art. 293 do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, a seguir transcrito:

“Art. 293. Na venda à ordem ou para entrega futura, poderá ser
emitida nota fiscal, para simples faturamento, vedado o
destaque do ICMS (art. 40 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70;
Ajustes SINIEF 01/87 e 01/91).

...
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§ 4º No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou
parcial da mercadoria a terceiros, deverá ser emitida nota
fiscal:

a) pelo adquirente original, com destaque do ICMS, quando
devido, em nome do destinatário, consignando-se, além dos
requisitos exigidos, o nome, o endereço e os números de
inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento que irá
promover a remessa da mercadoria;

b) pelo vendedor remetente:

1. em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da
mercadoria, sem destaque do imposto, na qual, além dos
requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação,
"Remessa por conta e ordem de terceiros", o número, a série,
sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal de que trata a
alínea anterior, bem como o nome, o endereço e os números de
inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente;

2. em nome do adquirente original, com destaque do valor do
imposto, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos,
constarão, como natureza da operação, "Remessa simbólica -
Venda à ordem", o número, a série, sendo o caso, e a data da
emissão da nota fiscal prevista no item anterior.”

Depreende-se da norma transcrita que o procedimento
nela retratado compreende a entrega de mercadoria, por
contribuinte do ICMS, a terceiros, por ordem de quem a
adquiriu, que promove sua saída antes mesmo de recebê-la.
Desse modo, não há necessidade de que a mercadoria seja
remetida fisicamente ao estabelecimento que fez a primeira
aquisição, para depois ser encaminhada ao destinatário final.
Trata-se de situação fática comumente praticada, tendo o
dispositivo antes transcrito o objetivo de regulamentar a
forma como devem ser representadas documentalmente as
operações.

Ainda que concebida para documentar duas operações
de venda, aquela praticada pelo vendedor remetente e a
praticada pelo adquirente original, é cabível valer-se desse
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procedimento nas situações em que as saídas promovidas pelo
comprador, também contribuinte do ICMS, ocorram sob outro
título, pois está esse obrigado a emitir nota fiscal sempre
que promover a saída de bem ou mercadoria. Precedente:
Consultas n. 68/1994 e n. 29/2005.

Registre-se que os procedimentos relativos a “venda
à ordem” têm origem no Convênio SINIEF s/n, de 15 de dezembro
de 1970, firmado por todas as unidades da Federação;
entretanto, deve o adquirente das mercadorias fabricadas pela
consulente, quando domiciliado em outras unidades federadas,
observar as disposições estabelecidas na legislação local, no
que concerne à forma de emissão e preenchimento da nota fiscal
que irá documentar a saída do bem ou mercadoria por ele
promovida.

Por seu turno, as notas fiscais de emissão da
consulente deverão ser preenchidas em conformidade com o que
dispõem os itens 1 e 2 da alínea “b” do § 4º do art. 293,
devendo ser indicado o Código Fiscal de Operações e Prestações
- CFOP, constantes na Tabela I do Anexo IV do RICMS, próprio a
cada operação. Ainda, no campo “Informações Complementares”,
poderão ser discriminados dados adicionais de interesse da
emitente, inclusive com o fim de esclarecer a natureza da
saída promovida pelo adquirente.

PROTOCOLO:  10.839.313-0

CONSULTA Nº: 53, de 21 de junho de 2011.

SÚMULA:        ICMS.  ISENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
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TRANSPORTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO.

A consulente aduz que executa prestação de serviço
de transporte intermunicipal de cargas no trajeto dos armazéns
e depósitos dos seus clientes, situados em território
paranaense, até o Porto de Paranaguá e recintos alfandegados,
para exportação ou com fim específico de exportação.  

Aduz que o art. 3º do Regulamento do ICMS dispõe que
o imposto não incide sobre operações e prestações que destinem
ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e
produtos industrializados semielaborados, ou serviços,
inclusive a empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento da mesma empresa, armazém alfandegado ou
entreposto aduaneiro.

Questiona se estariam albergadas pela isenção do
ICMS as prestações de serviço de transporte rodoviário
intermunicipal de cargas com o fim específico de exportação.

Reporta-se, ainda, ao item 102 do Anexo I do
RICMS/2008 e indaga se também estaria isenta do ICMS a
prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas
com início e término em estabelecimento de contribuinte
paranaense, cujo contratante é empresa inscrita no cadastro
estadual em outra unidade federada.

RESPOSTA

Transcrevem-se os dispositivos do Regulamento do
ICMS que têm vínculo com as dúvidas apresentadas:

ANEXO I - ISENÇÕES

102    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
CARGAS, que tenha início e término no território paranaense e
cujo tomador do serviço seja contribuinte do imposto inscrito
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no CAD/ICMS deste Estado (Convênio ICMS 04/04).

102-A. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL DE CARGAS, nas remessas com fim específico de
exportação (Convênio ICMS 6/2011).

Em relação à primeira indagação, o item 102-A do
Anexo I foi introduzido no Regulamento do ICMS pelo Decreto n.
1.635, de 9 de junho de 2011,  prevendo, a partir de 1º de
junho de 2011, a isenção do ICMS nas prestações de serviço de
transporte interestadual e intermunicipal de cargas, nas
remessas com fim específico de exportação. Assim, desde a data
que começou a produzir efeitos tal dispositivo, as citadas
prestações são isentas do ICMS. 

Quanto à segunda questão, umas das condições para
fruição da isenção do ICMS na prestação de serviço de
transporte intermunicipal de cargas é que  o tomador do
serviço seja contribuinte do imposto inscrito no cadastro
estadual paranaense, segundo prescreve o item 102 do Anexo I
do RICMS/2008.  

Do relatado pela consulente se conclui que não se
enquadra no benefício, pois o tomador do serviço está inscrito
em outra unidade federada.

Caso a consulente esteja procedendo diferentemente
do contido nesta resposta, em razão da determinação do artigo
659 do RICMS/2008 tem o prazo de 15 dias, a partir da ciência
desta, para adequar os procedimentos já realizados ao que foi
esclarecido.
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PROTOCOLO:  10.840.280-6

CONSULTA Nº: 54, de 2 de junho de 2011.

SÚMULA:       ICMS. CONVÊNIO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO
EM NORMA ESTADUAL.

A consulente, concessionária de serviços de
telefonia fixa comutada – STFC, nas modalidades de longa
distância nacional e internacional, e autorizatária dos
seguintes serviços: telefônico fixo comutado na modalidade
local, de comunicação multimídia, móvel marítimo e móvel por
satélite, apresenta questionamentos diante das novas regras
trazidas pelo Convênio ICMS 86/10, que alterou os §§ 3º e 4º
da Cláusula terceira do Convênio ICMS 126/98, que trata da
recuperação do ICMS destacado em Nota Fiscal de Serviço de
Telecomunicação.

Destaca que o Estado do Paraná é signatário do
Convênio ICMS 126/98 e que, por ser esse um convênio
impositivo, deve ser incorporado à legislação deste Estado, da
mesma forma que as suas alterações posteriores,
independentemente de norma interna superveniente em cada
unidade federada.

Do exposto, perquire se o procedimento para o
estorno do ICMS na Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
neste Estado deve dar-se de acordo com as novas regras
trazidas pelo Convênio ICMS 86/10 em alteração ao Convênio
ICMS 126/98, tendo em vista que o Estado do Paraná é
signatário do mencionado convênio impositivo.

RESPOSTA
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Preliminarmente, deve-se esclarecer que no parágrafo
único do art. 3º da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996,
encontra-se a previsão de que os convênios celebrados pelo
Conselho Nacional de Política  Fazendária - CONFAZ devem ser
regulamentados pelo Poder Executivo, para que passem a surtir
efeitos para os  contribuintes paranaenses:

“Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios
concessivos de benefícios fiscais na forma prevista em lei
complementar a que se refere o art. 155, inciso XII, alínea "g"
da Constituição Federal.

Parágrafo único. Ao regulamentar a matéria tributária o Poder
Executivo arrolará as hipóteses de imunidade e benefícios
fiscais, observadas as disposições previstas:

I - em tratados e convenções internacionais;

II - em convênios celebrados ou ratificados na forma da lei
complementar a que se refere o art. 155, inciso XII, "g" da
Constituição Federal.”

Dessa forma, somente após implementado na legislação
interna do Estado, mediante ato do Poder Executivo, o convênio
poderá ser aplicado ou obrigará os contribuintes deste Estado.

Ainda, ao contrário do que afirma a consulente, o
Convênio ICMS  126/98 não é impositivo no que diz respeito à
sua cláusula terceira, uma vez que o “caput” do seu § 3º
determina:

“§ 3° Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas
em cada unidade federada, para recuperação do imposto destacado
nas NFST ou NFSC, deverá ser observado o seguinte:”

Ou seja, o próprio convênio deixa a critério de cada
unidade federada autorizar ou admitir o estorno do débito do
imposto, para recuperação do imposto destacado nas notas
fiscais que emitiu.

Ademais, a mesma matéria já foi alvo de
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questionamento pela consulente, conforme pode-se verificar na
resposta à Consulta n. 138, de 6 de julho de 2000:

"CONSULTA N: 138, de 06 de julho de 2000.

SÚMULA: ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.

CONSULENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A –
EMBRATEL.

...

5) Qual o procedimento para efetuar o estorno do débito fiscal
relativamente a acertos de faturamento, por meio de créditos
financeiros, resultantes de reclamações de clientes,  e qual a
documentação fiscal necessária para se processar o acerto
destas operações? 

...

Quanto ao quinto questionamento, é importante esclarecer que se
ocorreu a prestação de serviço de comunicação, não há que se
falar em estorno de débito de ICMS. O fato de o usuário
reclamar acerca do débito de tal prestação em sua conta, é um
problema que envolve tão-somente a operadora e o usuário.

Na hipótese de ser constatado que tal serviço foi prestado a
usuário diverso daquele em que inicialmente fora cobrado, a
consulente deverá emitir nota fiscal em nome do usuário
correto,  com débito do ICMS.

Já relativamente o ICMS que foi recolhido na primeira nota
fiscal emitida, deverá ser requerida a sua restituição,  nos
termos dos artigos 30 a 32 da Lei n. 11.580/96, abaixo
reproduzidos:

DA RESTITUIÇÃO

Art. 30. As quantias indevidamente recolhidas ao Estado serão
restituídas, mediante requerimento ao Secretário da Fazenda,
cuja decisão poderá ser delegada, desde que o contribuinte ou
responsável produza prova de que o respectivo valor não tenha
sido recebido de terceiros.
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§ 1º O terceiro que faça prova de haver suportado o encargo
financeiro do ICMS sub-roga-se no direito à devolução de
imposto indevidamente pago, em relação ao contribuinte ou
responsável.

§ 2º O contribuinte ou responsável, expressamente autorizado
pelo terceiro, a quem o encargo relativo ao ICMS tenha sido
transferido, poderá pleitear a restituição do tributo
indevidamente pago.

§ 3º A restituição poderá ser processada mediante autorização
de crédito do respectivo valor em conta gráfica, caso em que
será mencionado, nos livros e documentos fiscais, o número do
respectivo protocolo.

§ 4º Decorridos 6 (seis) meses contados do mês da
protocolização do pedido de restituição, sem que seja
efetivamente recebida a importância a ser devolvida ou
cientificado o contribuinte do indeferimento, poderá o
interessado escriturar como crédito o respectivo valor,
mencionando o número do protocolo correspondente, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 31.

§ 5º Nas hipóteses do parágrafo anterior e do parágrafo único
do art. 31, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o
contribuinte ou responsável, no prazo de quinze dias da
respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos
lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos
acréscimos legais cabíveis.

(...)

Art. 32. A restituição total ou parcial do ICMS dá lugar à
devolução de penalidade tributária, juros de mora e correção
monetária pagos, atualizados a partir da data do pagamento
indevido até a data do despacho concessório.

§ 1º A restituição não abrange as multas de natureza formal não
prejudicadas pela causa assecuratória da restituição.

§ 2º Nas hipóteses do § 4º do art. 30 e do parágrafo único do
art. 31, o contribuinte atualizará o valor a ser creditado
desde a data do pagamento indevido até a data do lançamento no
livro fiscal, tendo o despacho concessório efeito meramente
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homologatório, vedada a utilização da diferença relativa à
correção monetária existente entre as datas da apropriação do
crédito e do despacho concessório."

Do exposto, responde-se que na situação
correspondente ao dispositivo invocado pela consulente é
incorreto realizar o estorno do ICMS destacado na Nota Fiscal
de Serviço de Telecomunicação, ou na Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação.

Assim, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLOS:            10.841.013-2 e 10.953.486-2

CONSULTA Nº:  55, de 18 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. VENDA DE MERCADORIA.
INCIDÊNCIA.

A consulente, empresa que tem por objeto social
“comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de
informática, reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos
eletrodomésticos, exceto aparelhos telefônicos, aluguel de
máquinas e equipamentos para escritórios, inclusive
computadores e serviços de encadernação e plastificação”,
informa que efetua contratos de locação de bens móveis
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(impressoras, máquinas copiadoras e outros) com cláusula de
“opção de compra”, ou seja, ao final do prazo contratual de
locação o equipamento é vendido para o arrendatário.

Nesse sentido, indaga se no momento das partes
contraentes ratificarem o negócio jurídico (compra e venda), o
qual tem expressa disposição à guisa do contrato de locação,
há exigência do ICMS ou tal operação se encontra no campo da
isenção.

Essa dúvida reside ante a existência de duas normas
contraditórias que aponta, não sabendo qual deve prevalecer, à
luz do direito, no conflito desses dispositivos:

1º) possibilidade de aplicação da isenção do tributo
consoante Cláusula quarta do Convênio ICMS 4/1997, a qual
dispõe: “Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a
conceder isenção do ICMS na operação de venda do bem arrendado
ao arrendatário, desde que esse seja contribuinte do
imposto.”;

2º) em contraposição, está a incidência do imposto
na forma do art. 3º, inciso VIII do RICMS aprovado pelo
Decreto nº 1.980/2007:

“Art. 3º O imposto não incide sobre (art. 4º da Lei n.
11.580/96): 

(...)

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a
venda do bem arrendado ao arrendatário;”

Pede esclarecimento, ainda, a respeito do disposto
na segunda parte desse inciso VIII, quando dispõe: “não
compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário”.

RESPOSTA
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Preliminarmente, faz-se necessário observar que para
a realização de operações de arrendamento mercantil, mesmo
para aquela que compreende a venda do bem arrendado ao
arrendatário, é necessário estar de acordo com a Lei Federal
nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e com a Resolução nº
2.309/1996, do Banco Central do Brasil.

Assim, para fazer jus aos benefícios decorrentes das
operações de arrendamento mercantil deve ser levado em conta a
legislação federal e a estadual e, inclusive, as exigências em
relação ao contrato que deve ser firmado rigorosamente de
acordo com os critérios estabelecidos pelas normas
especificadas.

Porém, o que se verifica é que a consulente,
considerando as suas condições constitutivas, dentre elas a de
não ser sociedade anônima, não se enquadra nos artigos 1º a 4º
da citada Resolução do BACEN e § 2º do art. 2º da Lei Federal
nº 6.099/1974. Logo, suas operações não devem ser tratadas na
forma como descreve, e sim como compra e venda a prestação,
simplesmente, conforme art. 11, § 1º da lei de arrendamento
mercantil. Nesse sentido seguem excertos da resolução do BACEN
e da lei:

“Resolução nº 2.309/1996 do BACEN

Art. 1º As operações de arrendamento mercantil com o tratamento
tributário previsto na Lei nº 6.099, de 12.9.74, alterada pela
Lei nº 7.132, de 26.10.83, somente podem ser realizadas por
pessoas jurídicas que tenham como objeto principal de sua
atividade a prática de operações de arrendamento mercantil,
pelos bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e
pelas instituições financeiras que, nos termos do art. 13 deste
Regulamento, estejam autorizadas a contratar operações de
arrendamento com o próprio vendedor do bem ou com pessoas
jurídicas a ele coligadas ou interdependentes.

Parágrafo único. As operações previstas neste artigo podem ser
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dos tipos financeiro e operacional.

Art. 2º Para a realização das operações previstas neste
Regulamento, as sociedades de arrendamento mercantil e as
instituições financeiras citadas no artigo anterior devem
manter departamento técnico devidamente estruturado e
supervisionado diretamente por um de seus diretores.

Parágrafo único. As sociedades e instituições devem comunicar à
Delegacia Regional do Banco Central do Brasil a que estiverem
jurisdicionadas o nome do diretor responsável pela área de
arrendamento mercantil. 

Art. 3º A constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas
que tenham como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil, denominadas sociedades de
arrendamento mercantil, dependem de autorização do Banco
Central do Brasil.

 Art. 4º As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a
forma jurídica de sociedades anônimas e a elas se aplicam, no
que couber, as mesmas condições estabelecidas para o
funcionamento de instituições financeiras na Lei nº 4.595, de
31.12.64, e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro
Nacional, devendo constar obrigatoriamente de sua denominação
social a expressão "Arrendamento Mercantil".

Parágrafo único. A expressão "Arrendamento Mercantil" na
denominação ou razão social é privativa das sociedades de que
trata este artigo.

Lei Federal nº 6.099/1974

Art 2º Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento
de bens contratado entre pessoas jurídicas direta ou
indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o
contratado com o próprio fabricante.

(...)

§ 2º Somente farão jus ao tratamento previsto nesta Lei as
operações realizadas ou por empresas arrendadoras que fizerem
dessa operação o objeto principal de sua atividade ou que
centralizarem tais operações em um departamento especializado
com escrituração própria.
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(...)

Art. 11. Serão considerados como custo ou despesa operacional
da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou
creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil.

“§ 1º A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em
desacordo com as disposições desta Lei, será considerada
operação de compra e venda a prestação.”

O art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº
6.099/1974 define arrendamento mercantil como “o negócio
jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de
arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens
adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta”. Trata-se de um
contrato bilateral entre arrendador e arrendatário, que
envolve, normalmente, três empresas: a que vende os bens
(fabricante) por meio de contrato de compra e venda; a que os
compra, pagando o preço (arrendador); e a que obtém, sem ter
comprado (arrendatária), os referidos bens. Dessa forma, os
bens passam a pertencer ao arrendador que os aluga à
arrendatária.

Por conseguinte, mesmo que a consulente venha a
fazer parte de um negócio de arrendamento mercantil será na
qualidade de vendedora do bem e não de arrendadora, logo sua
operação será de compra e venda.

Pelo exposto, a consulente não pratica operações de
arrendamento mercantil. Também não realiza locação de bem
móvel na acepção do art. 565 do Código Civil Brasileiro, pois
para esse caso não existe a possibilidade de opção de compra
do bem pelo locatário ao final do contrato. Logo, as operações
executadas pela consulente devem ser tratadas como compra e
venda a prestação. Tal situação tem como precedentes as
Consultas nº 172/1998, 158/2000, 70/2003, 137/2004 e 18/2008.
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Nesses termos, não sendo aplicável a isenção contida
em sua indagação e  sendo a empresa consulente optante do
SIMPLES NACIONAL, a qual obtém tratamento tributário
diferenciado, deve apurar o ICMS na forma do art. 18, §§ 1º,
3º, 4º e 12 da Lei Complementar nº 123/2006 e Tabela I do
Anexo VIII do RICMS.

Por fim, nos termos do art. 659 do RICMS tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já realizados
ao aqui exposto.

PROTOCOLO:  10.666.504-4

CONSULTA Nº:  56, de 21 de julho de 2011

SÚMULA:        ICMS. EMBALAGEM DESTINADA A ENVASE DE
ALIMENTOS. DIFERIMENTO.

A consulente, tendo como atividade, entre outras, a
fabricação de embalagens, informa que atua preponderantemente
junto a empresas alimentícias e formula consulta a respeito do
diferimento aplicável a embalagens de envase.

Relata que fabrica embalagem composta por várias
matérias-primas, conforme disposto na ficha técnica que anexa,
utilizada para embalar biscoito de cereais de vários sabores
que, ao ser colocada na máquina de envase do cliente, recebe,
embala e lacra o produto fabricado.

Aduz que, de acordo com definições técnicas, o
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envase pode fazer uso de uma  uma grande diversidade de
materiais e destina-se a conter, proteger, manipular,
distribuir e apresentar mercadorias em qualquer fase de
processo produtivo, de distribuição ou de venda.

Destaca alguns tipos de envase e esclarece que o
envase flexível é aquele formado por várias lâminas de
materiais, hermético e ideal para a indústria alimentícia.
Exemplifica citando os envases utilizados para comercializar
batatas fritas, frutas secas, biscoitos, chocolates e barras
de cereais.

Finaliza expondo o seu entendimento de que a
embalagem que fabrica, utilizada para embalar biscoito de
cereais, atende aos requisitos técnicos para fruição do
diferimento do imposto contido no item 82 do art. 95 do
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007.

Indaga se o seu entendimento está correto.

RESPOSTA

Inicialmente reproduz-se o dispositivo citado pela
consulente:

Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

(…)

82. embalagens para envase de alimentos;

Reproduz-se, ainda, o § 15 do mesmo artigo:

§ 15. O diferimento previsto no item 82 é opcional e se aplica
exclusivamente nas operações internas entre o estabelecimento
fabricante da embalagem e o industrial usuário da mesma.
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O Setor Consultivo, em análise à expressão “envase
de alimentos”, na Consulta n. 70, de 6 de outubro de 2010,
manifestou-se no sentido de que quando a norma tipifica
embalagem para envase o faz como aquela que está diretamente
em contato com o alimento envasilhado e que serve para conter
e preservar esse alimento.

Ressalte-se, ainda, que de acordo com o § 15 do
artigo 95, antes transcrito, o diferimento em questão, além de
ser opcional, aplica-se exclusivamente nas operações internas
entre o estabelecimento fabricante da embalagem e o industrial
usuário da mesma.

Sendo assim, uma vez que, conforme relatado, a
embalagem produzida estará em contato direto com o alimento
envasilhado, e desde que a operação de venda seja interna e
realizada diretamente com o industrial produtor do alimento a
ser envasado, responde-se que está correto o entendimento da
consulente.

Por fim, menciona-se, com fundamento no disposto no
art. 659 do RICMS/2008, que tem a consulente o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência da resposta, para
adequar seus procedimentos ao que foi esclarecido, caso esteja
procedendo diferentemente.

PROTOCOLO:  10.339.535-6

CONSULTA Nº:  57, de 5 de julho de 2011.

SÚMULA:        ICMS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SAÍDAS
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DESTINADAS A UNIDADES FEDERADAS QUE NÃO
ADERIRAM AO REGIME DA SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.

A consulente, considerando que seus associados
adquirem produtos sujeitos ao regime da substituição
tributária, destaca que nos termos do artigo 471 do RICMS,
aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, o
estabelecimento substituído que receber mercadoria com imposto
retido deverá escriturar a nota fiscal do fornecedor na coluna
"Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do
livro Registro de Entradas, lançando na coluna "Observações",
na aquisição interestadual, os valores do imposto retido das
operações tributadas e não tributadas, separadamente, e emitir
nota fiscal, por ocasião da saída da mercadoria nas operações
destinadas a outro contribuinte, sem destaque do imposto, e
que contenha, além dos demais requisitos, no campo "Reservado
ao Fisco", a informação de que se trata de operação submetida
ao regime da substituição tributária, seguida do número do
correspondente artigo do RICMS ou do respectivo Protocolo ou
Convênio, o valor que serviu de base de cálculo para a
retenção e o valor do imposto retido em relação a cada
mercadoria e, no campo "Informações Complementares", o valor
do imposto próprio, lançando essa nota fiscal na coluna
"Outras - Operações ou Prestações sem Débito do Imposto" do
livro Registro de Saídas.

Contudo, algumas unidades federadas não aderiram à
substituição tributária nas operações com medicamentos e não
aceitam os documentos fiscais emitidos sem débito do imposto,
por contrariar as regras do Convênio SINIEF s/n., de
15.12.1970.

Entende a consulente que os contribuintes estariam
obrigados a emitir as notas fiscais sem destaque do imposto e
lançá-las na coluna "Outras - Operações ou Prestações sem
Débito do Imposto" somente quando promovessem saídas cujos
destinatários estivessem situados em unidades federadas que
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aderiram ao regime da substituição tributária. Assim, nas
saídas destinadas a contribuintes sediados em unidades
federadas que não aderiram ao regime, deveria emitir nota
fiscal com débito do imposto e lançar na coluna "Imposto
Debitado" o valor do ICMS incidente na operação, conforme
Convênio SINIEF, uma vez que os destinatários não estariam
sujeitos à substituição tributária.

Destaca ainda que para evitar a duplicidade no
recolhimento do imposto o art. 472 do RICMS estabelece: "Caso
o contribuinte substituído venha a promover operação
interestadual destinada a contribuinte, com mercadoria cujo
ICMS foi retido, poderá, proporcionalmente às quantidades
saídas, recuperar em conta-gráfica ou ressarcir-se, junto ao
estabelecimento que efetuou a retenção na operação anterior,
da diferença entre o valor do imposto da própria operação e o
somatório do ICMS próprio do substituto tributário com o valor
do ICMS retido."

Para aplicar o mencionado dispositivo, entende que
os seus associados deveriam:

1. elaborar demonstrativo das operações
interestaduais, assinalando aquelas destinadas a unidades
federadas que aderiram ao regime da susbtituição tributária e
as destinadas a unidades federadas que não aderiram ao regime,
com o objetivo de:

a) identificar o valor do débito da operação
própria;

b) identificar o valor do ICMS retido por
substituição tributária;

2. recuperar em conta-gráfica a diferença do imposto
da operação própria praticada pelo contribuinte substituto e
substituído, somada ao ICMS da substituição;

3. ressarcir o somatório junto ao substituto,
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mediante nota fiscal emitida para esse fim.

Assim, nas operações interestaduais promovidas por
contribuintes paranaenses com destino a revendedor sediado em
unidade federada que não aderiu à substituição tributária,
poderia o remetente da mercadoria recuperar ou ressarcir o
imposto, mediante o procedimento descrito.

Submete seu entendimeto ao Setor Consultivo.

RESPOSTA

O art. 471 do RICMS/2008, ao definir as regras a
serem seguidas pelo contribuinte paranaense, determinava ao
estabelecimento substituído que a nota fiscal que documentasse
a saída com destino a outro contribuinte, em operação interna
ou interestadual, de mercadoria recebida com imposto retido,
não deveria conter destaque do imposto, sendo observado, no
campo "Reservado ao Fisco", o valor que serviu de base de
cálculo para a retenção e o valor do imposto retido em relação
a cada mercadoria.

Ainda, no caso em que essa saída ocorresse em
operação interestadual, o valor do imposto da operação própria
também deveria estar informado no campo "Informações
Complementares" do quadro "Dados Adicionais”, conforme
determinação do § 4º do art. 472 do RICMS/2008, que dispõe
sobre a recuperação em conta-gráfica ou o ressarcimento junto
ao estabelecimento que efetuou a retenção na operação
anterior, do montante equivalente à diferença entre o valor do
imposto da própria operação e o somatório do ICMS próprio do
substituto tributário com o valor do ICMS retido.

Estabelece o art. 472 do RICMS, com a redação então
vigente em seu § 4º:
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“Art. 472. Caso o contribuinte substituído venha a promover
operação interestadual destinada a contribuinte, com mercadoria
cujo ICMS foi retido, poderá, proporcionalmente às quantidades
saídas, recuperar em conta-gráfica ou ressarcir-se, junto ao
estabelecimento que efetuou a retenção na operação anterior, da
diferença entre o valor do imposto da própria operação e o
somatório do ICMS próprio do substituto tributário com o valor
do ICMS retido, observado o seguinte (cláusula terceira, § 2º,
do Convênio ICMS 81/93):

I - quando se tratar de operações com veículos, aplicar-se-á
apenas em relação ao distribuidor autorizado;

II - em se tratando de operações com combustíveis derivados de
petróleo, o ressarcimento poderá ser efetuado junto ao
estabelecimento paranaense de produtor nacional, o qual será
indicado como destinatário da nota fiscal mencionada no art.
473, desde que confirmados o recolhimento do imposto retido por
parte do substituto tributário e a operação que deu ensejo ao
ressarcimento. 

§ 1º O estabelecimento mencionado no "caput" deverá solicitar
ao Delegado Regional da Receita autorização para a recuperação
ou ressarcimento de que trata esse artigo, protocolizando
requerimento na ARE de seu domicílio tributário, com a
indicação do destinatário do crédito, acompanhado da
comprovação inequívoca da efetividade da operação, ressalvados
os casos que se refiram a operações com combustíveis derivados
de petróleo, hipóteses em que a autorização deverá ser
requerida ao Diretor da CRE.

§ 2º A Inspetoria Geral de Fiscalização ficará encarregada da
análise do pedido protocolado nos termos do §1º, nas situações
de competência do Diretor da CRE, preparando o respectivo
despacho.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, no caso
de desfazimento do negócio antes da entrega da mercadoria, se o
imposto retido já houver sido recolhido.
§ 4º A nota fiscal emitida para acobertar a operação
interestadual mencionada no "caput", que será lançada na coluna
"Outras - Operações ou Prestações sem Débito do Imposto" do
livro Registro de Saídas, não deverá conter o destaque do valor
do imposto da operação própria, que será consignado no campo
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"Informações Complementares" do quadro "Dados Adicionais”.

§ 5º Poderá ser autorizada, mediante regime especial, a
recuperação ou o ressarcimento, de forma simplificada, ao
contribuinte que tenha promovido nos últimos seis meses, no
mínimo, um terço de operações interestaduais.”

Verifica-se que a legislação não excetuava de tais
normas o contribuinte substituído que promovesse operações
interestaduais com as mercadorias que tivessem tido o imposto
recolhido pelo regime da substituição tributária destinadas a
outros contribuintes sediados em unidades federadas que não
implementaram o referido regime.

Dessa forma, não era possível a emissão de notas
fiscais com destaque do imposto nas saídas destinadas a
contribuintes sediados em unidades federadas que não haviam
aderido ao regime especial de tributação.

Entretanto, o § 4º do art. 472 do RICMS foi
modificado pela 642ª alteração ao RICMS, trazida no art. 1º do
Decreto n. 1.473, de 17 de maio de 2011, nos seguintes termos:

“Alteração 642ª O § 4º do art. 472 passa a vigorar com a
seguinte redação:

“§ 4º A nota fiscal emitida para acobertar a operação
interestadual mencionada no “caput” deverá conter o destaque do
imposto da operação própria, devendo ser lançada:

a) na hipótese de recuperação do crédito do imposto pela
entrada da mercadoria, em conta gráfica, que corresponderá ao
somatório do débito próprio do contribuinte substituto e da
parcela retida, nas colunas “Base de Cálculo do Imposto” e
“Imposto Debitado”;

b) nas outras situações, na coluna “Outras - Operações ou
Prestações sem Débito do Imposto”.”

Com a nova redação, que produziu efeitos a partir de
1º de junho de 2011, nas notas fiscais emitidas pelo
contribuinte substituído para documentar  operação
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interestadual com mercadoria cujo ICMS foi retido em razão do
regime da substituição tributária, destinadas a contribuinte,
deverá ser efetuado o destaque do imposto.

PROTOCOLO:  10.931.569-9

CONSULTA Nº:  58, de 19 de julho de 2011.

SÚMULA:        ICMS. CRÉDITO ACUMULADO. TRANSFERÊNCIA PARA
FORNECEDOR.

A consulente, cadastrada na atividade de fabricação
de transformadores, conversores, sincronizadores e
semelhantes, peças e acessórios, aduz que pretende receber em
transferência créditos acumulados de ICMS, devidamente
habilitados no Sistema de Controle da Transferência e
Utilização de Créditos Acumulados - SISCRED, como forma de
pagamento de aquisições efetuadas pelo seu cliente.

Assevera que no inciso IV do art. 43 do Regulamento
do ICMS está prevista a hipótese de transferência de crédito
de ICMS acumulado em conta-gráfica, em razão de operações de
saídas albergadas pelo diferimento, ao fornecedor, para
abatimento de compras futuras nos estabelecimentos da
consulente. 

Expõe o seu entendimento de que o termo “bens”,
mencionado no referido dispositivo regulamentar, engloba a
aquisição de materiais com aplicações nas mais diversas áreas,
tais como: revenda, imobilização ou consumo.

Questiona se está correta a sua interpretação.
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RESPOSTA 

Transcrevem-se os dispositivos do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de
2007, que têm vínculo com a dúvida apresentada:

Art. 41. Será passível de transferência, desde que previamente
habilitado, o crédito acumulado em conta-gráfica oriundo de
ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores, por esta ou
por outra unidade federada, não compensado em decorrência de:

I - operação e prestação destinada ao exterior, de que tratam o
inciso II e o parágrafo único do art. 3º;

II - operação de saída abrangida pelo diferimento do pagamento
do imposto;

III - operação de saída com a suspensão do imposto na hipótese
prevista no inciso II do art. 93;

IV - operação de saída beneficiada por redução na base de
cálculo do imposto, que decorra de saída de bem de capital de
fabricante estabelecido neste Estado.

V - operação com o papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos, a que se refere a Lei Complementar n.
120, de 29 de dezembro de 2005.

...

Art. 43. Quando o crédito for acumulado em virtude das
operações previstas nos incisos II, III, IV e V do art. 41, a
transferência deste poderá ser efetuada para:

(...)

IV - estabelecimento de fornecedor, a título de pagamento de:
a) bens, exceto veículos leves produzidos em outras unidades
federadas;
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b) mercadorias e serviços de comunicação e de transporte
intermunicipal e interestadual de cargas;

(...)

§ 2° O disposto no inciso IV não se aplica às operações de
venda à ordem ou para entrega futura.

O termo “bens” mencionado na alínea “a” do inciso IV
do art. 43 não contempla mercadorias, por essas já estarem
especificadas em dispositivo distinto, ou seja, na alínea “b”
do referido inciso IV, porém abrange aquisições destinadas ao
uso ou consumo e ao ativo permanente, exceto veículos leves
produzidos em outras unidades federadas.

Dessa forma, atendidas as condicionantes da
legislação que trata da matéria, o crédito de ICMS acumulado,
devidamente habilitado no SISCRED, pode ser utilizado pelo
transferente para pagamento de aquisições de mercadorias,
bens adquiridos para consumo ou para ativo fixo, exceto
veículos leves produzidos em outras unidades federadas.

Caso a consulente esteja procedendo diferentemente
do contido nesta resposta, em razão da determinação do artigo
659 do RICMS tem o prazo de 15 dias, a partir da ciência
desta, para adequar os procedimentos já realizados ao que foi
esclarecido, observadas ainda as determinações do art. 651 do
mesmo Regulamento.

PROTOCOLO:  10.593.735-0

CONSULTA Nº: 59, de 28de junho de 2011.
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SÚMULA:        ICMS. IMPORTAÇÃO COM SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DO IMPOSTO. VALOR DA OPERAÇÃO.

A consulente, que tem por atividade econômica a
fabricação de defensivos agrícolas, noticia importar
matéria-prima, material intermediário e secundário, inclusive
material de embalagem, para ser utilizado em seu processo
produtivo, por meio dos portos de Paranaguá e Antonina e de
aeroportos paranaenses. Expõe que, nos termos do disposto no
art. 629 do RICMS, está suspenso o pagamento do ICMS
decorrente da importação até que ocorra a saída do produto
industrializado, podendo o estabelecimento industrial
escriturar em conta-gráfica, no período em que ocorrer a
respectiva entrada, um crédito correspondente a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto devido, até o limite
máximo de nove por cento sobre o valor da base de cálculo da
operação de importação, e que resulte em carga tributária
mínima de três por cento.

Aduz, ainda, que embora não haja ICMS a ser
recolhido por ocasião do desembaraço aduaneiro, em virtude da
suspensão do pagamento, pode ser utilizado um crédito
correspondente a 75% do imposto devido, de forma que se faz
necessário conhecer a base de cálculo do imposto para
determinar o valor do crédito.

Registra que a base de cálculo relativa à operação
de importação está prevista no inciso V, combinado com o § 1º,
do art. 6º do RICMS, devendo estar nela incluído o montante do
próprio imposto (cálculo por dentro).

Entretanto, em relação ao total da nota fiscal,
considerando que o ICMS está suspenso, entende ser indevida
sua inclusão no valor total da operação.

Postos os fatos, questiona:

- estando suspenso o pagamento do ICMS, deve ser
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calculado por dentro e acrescentado no valor total da nota
fiscal ou o total da operação deve corresponder ao valor dos
produtos acrescido dos tributos federais e demais despesas
incidentes, sem o ICMS?

- A suspensão do ICMS prevista no art. 629, I, do
RICMS é considerada um regime aduaneiro especial?

RESPOSTA

O art. 629 do Regulamento do ICMS aprovado pelo
Decreto n. 1.980/2007, que dispõe acerca do tratamento
tributário dispensado a específicas importações, tem o
seguinte teor:

“Art. 629. Fica concedida ao estabelecimento industrial que
realizar a importação de bem ou mercadoria por meio dos portos
de Paranaguá e Antonina e de aeroportos paranaenses, com
desembaraço aduaneiro no Estado, a suspensão do pagamento do
imposto devido nesta operação, quando da aquisição de (Lei n.
14.985/06):

I - matéria-prima, material intermediário ou secundário,
inclusive material de embalagem, para ser utilizado em seu
processo produtivo;

II - bens para integrar o seu ativo permanente.

§ 1º Em relação às aquisições de que trata o inciso I, o
pagamento do imposto suspenso será efetuado por ocasião da
saída dos produtos industrializados, podendo o estabelecimento
industrial escriturar em conta-gráfica, no período em que
ocorrer a respectiva entrada, um crédito correspondente a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido, até o
limite máximo de nove por cento sobre o valor da base de
cálculo da operação de importação, e que resulte em carga
tributária mínima de três por cento.”

A redação do dispositivo transcrito prescreve regra
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de postergação do pagamento do ICMS decorrente da operação de
importação. O recolhimento fica adiado para a etapa de
circulação dos produtos industrializados promovida pelo
fabricante. Assim, o ICMS incidente sobre duas operações (a de
importação e a de saída do produto industrializado) será
calculado e recolhido com base no valor e no tratamento
tributário dispensado à última operação.

Cabe registrar que, nas saídas em que há postergação
do pagamento do ICMS, mediante diferimento ou suspensão ou,
ainda, sua dispensa (caso da isenção), o valor do imposto não
compõe o preço da mercadoria. Isso porque, caso acrescido ao
preço, o destinatário faria jus ao crédito, por força da regra
da não-cumulatividade. No entanto, o diferimento ou a
suspensão do recolhimento do imposto não geram direito a
crédito, porque tal direito pressupõe a existência de tributo
cobrado, tanto em relação às operações de entrada quanto de
saída.

Assim, em relação às operações de importação
abrangidas pela suspensão do pagamento do ICMS de que trata o
art. 629 não cabe incluir no valor total da operação o
montante do imposto, porquanto não é esse exigível nessa
etapa, estando correto o entendimento manifestado pela
consulente.

Por seu turno, a norma regulamentar outorga um
crédito presumido a ser escriturado em conta-gráfica no mês em
que ocorrer a entrada das mercadorias importadas (§ 1º do art.
629). Seu valor foi fixado em um percentual do imposto devido
(75%) e limitado a 9% do valor da base de cálculo da operação
de importação. Desse modo, faz-se necessário calcular a base
de cálculo e o valor do ICMS, ainda que não exigível porque
suspenso, para apurar o montante do crédito presumido
outorgado.

A forma de determinação da base de cálculo está
retratada no inciso V do art. 6º do RICMS, sendo que o valor
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do imposto integra a base de incidência, conforme dispõe o §
1º do mesmo artigo. A partir do valor do ICMS devido pela
operação, caso não tivesse sido adiado o pagamento, será
dimensionado o crédito presumido a ser escriturado em
conta-gráfica.

Desse modo, embora o montante do imposto não esteja
destacado na nota fiscal emitida para documentar a entrada nem
incluído no valor total da operação, porque essa não ocorre
com débito de ICMS, mas com suspensão de seu pagamento, para
dimensionar o montante do crédito presumido devem ser
observadas as formas de determinação da base de cálculo e do
ICMS previstas na legislação, pois o crédito presumido foi
fixado com base nessas grandezas e não sobre o valor da
operação de importação.

Por fim, expõe-se que, em relação ao ICMS, não há
que se falar em regime aduaneiro especial.

ROTOCOLO:                  10.976.810-3

CONSULTA Nº:  60, de 28 de junho de 2011.

SÚMULA:ICMS.  IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS. BENEFÍCIOS
FISCAIS.

A consulente, entidade de representação da indústria
paranaense, expondo situações fáticas relacionadas à
importação de matérias-primas, materiais intermediários ou
secundários, promovidas pelo segmento da indústria de
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e industriais
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pelos portos de Antonina e Paranaguá e por aeroportos
paranaenses, submete à apreciação deste Setor Consultivo
diversas questões relacionadas à possibilidade de fruição dos
benefícios de que trata a Lei n. 14.985/2006, regulamentada
pelos artigos 629 a 635 do Regulamento do ICMS.

Menciona que as importações referem-se a
matérias-primas, como chapas (posições 7208 e 7210 da NCM),
tubos (posição 7306 da NCM) e cabos de aço (posição 7312 do
NCM), empregadas na fabricação de máquinas, equipamentos e
implementos agrícolas ou industriais, destinados a produtores
rurais e a empresas industriais, para integrar seus
respectivos ativos de produção.

As situações e seus contextos, nos mesmos termos
relatados na inicial, são os seguintes:

a) na importação destes produtos para a fabricação
de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, em razão
das disposições insertas nos incisos IV e VII do art. 634 do
RICMS, há vedação para que as mesmas utilizem os benefícios
fiscais da Lei n° 14.985/2006, haja vista estar a importação
abrangida pelo diferimento do art. 95, item 49, do RICMS;

b) quanto às entradas de "chapas zincadas" e de
"chapas finas a quente", classificadas nos códigos 7210 e 7208
da NCM, respectivamente, nos termos das alíneas "a" e "c" do
item 27 do Anexo III do RICMS, estas operações estão
beneficiadas com o crédito presumido no montante equivalente a
4% (quatro por cento) do valor da entrada;

c) no processo industrial e pela aplicação dos
produtos de que resultam Sistema de Aeração - NCM n°
8414.5990; Fornalha - NCM n° 8417.80.90; Captador de Impurezas
- NCM n° 8421.39.90; Máquina de Limpeza - NCM n° 8427.10.00;
Elevador - NCM n° 8428.32.00; Correia - NCM n° 8428.33.00;
Transportador Redler - NCM n° 8428.39.10; Transportador Rosca
- Cód. 8428.39.90, integram o rol de máquinas, aparelhos e
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equipamentos industriais do item 14 do Anexo II do RICMS,
cujas saídas estão beneficiadas com a redução da base de
cálculo do ICMS, nos termos dos Convênios ICMS 52/91, 87/91,
90/91, 08/92, 13/92, 45/92, 109/92, 65/96, 74/96, 21/97, 01/00
e 149/07;

d) demais produtos resultantes do emprego daquelas
matérias-primas integram o rol de máquinas e equipamentos
agrícolas, arrolados no item 15 do Anexo II do RICMS, cujas
saídas estão beneficiadas com a redução da base de cálculo do
ICMS, nos termos dos Convênios ICMS     52/91, 87/91, 90/91,
08/92, 13/92, 45/92, 21/97, 01 /00 e 149/07.

A consulente expõe, ainda, as conclusões
manifestadas pelas empresas industriais a respeito dos pontos
retratados, nos seguintes termos:

(i) o benefício fiscal previsto nas alíneas "a" e
"c" do item 27 do Anexo III do RICMS (crédito presumido na
entrada de "chapas zincadas" e de "chapas finas a quente"),
classificadas nos códigos 7210 e 7208 da NCM, respectivamente,
visa conferir competitividade às indústrias situadas em
localidades distantes das usinas siderúrgicas, neutralizando o
custo do transporte. Portanto, trata-se de benefício restrito
à aquisição dessas matérias-primas, no mercado interno, não
aplicado às importações. Consequentemente, no caso, inocorre
cumulação dos benefícios fiscais de que trata o inciso VII do
art. 634 do RICMS;

(ii) a utilização dos itens 14 e 15 do Anexo II do
RICMS, para o enquadramento de máquinas, aparelhos e
equipamentos na categoria de "máquinas, aparelhos e
equipamentos industriais" ou de "máquinas, equipamentos e
implementos agrícolas", respectivamente, é admissível em face
do disposto na primeira parte do item 49 do art. 95, combinado
com o inciso IV do art. 634, todos do RICMS;

(iii) para os produtos resultantes da fabricação com
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utilização das mencionadas matérias-primas, arrolados no item
14 do Anexo II do RICMS (máquinas, aparelhos e equipamentos
industriais), não obstante as saídas estarem beneficiadas com
a redução da base de cálculo do ICMS, novamente não ocorre
cumulação de benefícios fiscais de que trata o inciso VII do
art. 643 do RICMS, porquanto os benefícios da Lei n°
14.985/2006 recaem sobre a entrada de matérias-primas
importadas, enquanto que a disposição do item 14 do Anexo II
do RICMS é dirigida à saída dos produtos resultantes da sua
fabricação, ou seja, em operações distintas;

(iv) é lícita a escrituração como crédito fiscal, em
conta gráfica, do crédito presumido do ICMS sobre a totalidade
das matérias primas importadas do exterior, quando não se
conhece previamente o “quantum” a ser utilizado na fabricação
de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e de
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, devendo as
empresas estornar o crédito presumido relativo à parcela de
matérias primas e outros insumos utilizados na fabricação de
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, na medida de
sua utilização, mediante observância dos procedimentos
previstos no RICMS.

Indaga se o entendimento esposado está  correto.

RESPOSTA

Os dispositivos que regulamentam o tratamento
tributário consistente na suspensão do pagamento do ICMS e na
concessão de crédito presumido, nas operações de importação
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realizadas por intermédio dos portos de Paranaguá e Antonina e
de aeroportos e rodovias paranaenses, com desembaraço
aduaneiro no Estado, estão contidos nos artigos 629 a 635 do
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, sendo
que o art. 634  relaciona as situações em relação às quais
está vedada sua aplicação.

Primeiramente, cabe expor, no que diz respeito à
impossibilidade de cumular esse tratamento tributário previsto
para as importações com outros benefícios fiscais (inciso VII
do art. 634), que tal vedação restringe-se à operação de
importação, não estando relacionada às subsequentes operações
de saídas da mercadoria importada ou do produto resultante da
industrialização. Precedentes: Consultas n. 45/2009 e n.
51/2009.

Prestado tal esclarecimento, passa-se a analisar as
conclusões expostas pela consulente na ordem em que foram
colocadas.

1. Aplicabilidade do benefício de que trata o art.

629 do RICMS às importações de produtos classificados nas

posições 7208 e 7210 da NCM.

A dúvida apresentada relaciona-se ao crédito
outorgado por meio do item 27 do Anexo III do RICMS, uma vez
que, em sendo aplicável às operações de importação, resta
impossibilitada a fruição do tratamento tributário de que
trata o art. 629 pelas indústrias importadoras, em virtude do
que dispõe o inciso VII do art. 634, todos do RICMS.

Os dispositivos mencionados possuem a seguinte
redação:

“ANEXO III - CRÉDITO PRESUMIDO

...

27 Ao estabelecimento industrial, em montante igual ao que
resultar da aplicação, sobre o valor da respectiva entrada, dos
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percentuais a seguir discriminados, que industrializar as
matérias-primas classificadas nas posições da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH, desde
que recebidas diretamente da usina produtora ou de outro
estabelecimento da mesma empresa da usina produtora ou de sua
subsidiária, bem como de estabelecimento comercial não
equiparado a industrial, nos termos da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI:

a) 7210 - Bobinas e chapas zincadas - 4%;

b) 7209 - Bobinas e chapas finas a frio - 4%;

c) 7208 - Bobinas e chapas finas a quente - 5% e chapas grossas
- 4%;

d) 7207 - Placas -  8%

Notas: o benefício de que trata este item:

1- estende-se ao estabelecimento equiparado a industrial, nos
termos da legislação do IPI, em relação às saídas para outros
estabelecimentos industriais, desde que aquele tenha recebido
os produtos:

a) diretamente da usina produtora ou de outro estabelecimento
da mesma empresa da usina produtora ou de sua subsidiária;

b) de outro estabelecimento da mesma empresa ou de empresa
interdependente, situados em outra unidade federada;

2 - fica limitado ao valor do correspondente serviço de
transporte das mercadorias:

a) da usina produtora até o estabelecimento industrial;

b) da usina produtora a outro estabelecimento da mesma empresa
da usina produtora ou de sua subsidiária, e destes até o
estabelecimento industrial, devendo, neste caso, constar no
campo "Reservado ao Fisco" da nota fiscal emitida para
acobertar a saída com destino a indústria, o valor do serviço
de transporte da usina produtora até outro estabelecimento da
mesma empresa da usina produtora ou de sua subsidiária;

c) da usina produtora a outro estabelecimento da mesma empresa
da usina produtora ou de sua subsidiária, bem como destes até o
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estabelecimento comercial, e deste até o estabelecimento
industrial, devendo, neste caso, constar, no campo "Reservado
ao Fisco" da nota fiscal emitida para acobertar a saída com
destino à indústria, o valor do serviço de transporte da usina
produtora até outro estabelecimento da mesma empresa da usina
produtora ou de sua subsidiária  e destes até o estabelecimento
comercial;

d) da usina produtora a outro estabelecimento da mesma empresa
da usina produtora ou de sua subsidiária até o estabelecimento
equiparado a industrial, nos termos da legislação do IPI, e
deste até o estabelecimento industrial, devendo, neste caso,
constar no campo "Reservado ao Fisco" da nota fiscal emitida
para acobertar a saída com destino a indústria, o valor do
serviço de transporte  da usina produtora até outro
estabelecimento da mesma empresa da usina produtora ou de sua
subsidiária até o estabelecimento equiparado a industrial.

3 - substitui o valor do crédito decorrente do ICMS pago na
prestação do serviço de transporte das referidas operações.

…

Art. 629. Fica concedida ao estabelecimento industrial que
realizar a importação de bem ou mercadoria por meio dos portos
de Paranaguá e Antonina e de aeroportos paranaenses, com
desembaraço aduaneiro no Estado, a suspensão do pagamento do
imposto devido nesta operação, quando da aquisição de (Lei n.
14.985/06):

I - matéria-prima, material intermediário ou secundário,
inclusive material de embalagem, para ser utilizado em seu
processo produtivo;

II - bens para integrar o seu ativo permanente.

…

Art. 634. O tratamento tributário de que trata este Capítulo
não se aplica:

…

VII - cumulativamente com outros benefícios fiscais.”
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O crédito presumido concedido aos industrializadores
das especificadas matérias-primas classificadas nas posições
7208 e 7210 da NCM funda-se no custo do transporte das
mercadorias, desde a usina produtora até o estabelecimento
industrializador, e tem por objetivo permitir a aquisição
desses insumos em igualdade de preços. Neutralizando o valor
do frete, evita-se a desvantagem das empresas situadas em
locais distantes das regiões produtoras. Esse crédito,
portanto, consubstancia-se em um subsídio, concedido com base
em variáveis próprias a esse segmento da indústria nacional
(preço da matéria-prima X custo do frete), sendo que na
importação as variáveis e aspectos que envolvem o valor da
operação são totalmente diversos.

Desse modo, e porque não prevista tal extensão no
texto regulamentar, mostra-se inaplicável às operações de
importação.

Assim, tendo em vista que o incentivo de que trata o
item 27 do Anexo III do RICMS não alcança as entradas
decorrentes de importações, sob esse aspecto não há
impedimento à utilização do tratamento tributário de que trata
o art. 629, nas importações das mercadorias apontadas,
classificadas nas posições 7208 e 7210 da NCM, desde que o
ingresso do exterior ocorra diretamente por meio dos portos,
aeroportos ou rodoviais paranaenses, com desembaraço aduaneiro
no Estado, e desde que a operação não se enquadre em quaisquer
das demais hipóteses de vedação à fruição do benefício.

2. Possibilidade de utilização das disposições

contidas nos itens 14 e 15 do Anexo II do RICMS para fins de

enquadramento das máquinas, aparelhos e equipamentos em

“industriais” ou “agrícolas”, em virtude do disposto no item

49 do art. 95 do mesmo regulamento.

Dispõem os itens 14 e 15 do Anexo II do RICMS:

“ANEXO II - REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO
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...

14 A base de cálculo é reduzida, até 31.12.2012, nas operações
com as MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS adiante
arrolados, para o percentual que resulte na carga tributária
equivalente a (Convênios ICMS 52/91, 87/91, 90/91, 08/92,
13/92, 45/92, 109/92, 65/96, 74/96, 21/97, 01/00, 149/07 ,
53/08, 91/08, 138/08 e 69/09): 

a) 5,14% quando se tratar de operações interestaduais
destinadas aos Estados das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, exceto às
realizadas com consumidor ou usuário final, não contribuintes
do ICMS;

b) 8,80% nas demais operações interestaduais e nas operações
internas.

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, aparelho ou equipamento.

5. aplica-se a redução de que trata o "caput" às operações com
compressores de gases classificados nas posições NBM/SH
8414.80.0301 e 8414.80.0399, ainda que lhes sejam acoplados
cilindros para estocagem e equipamentos elétrico-eletrônicos de
medição de pressão ou vazão.

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

…

15 A base de cálculo é reduzida, até 31.12.2012, nas operações
com as MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS adiante arrolados, para
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o percentual que resulte na carga tributária equivalente a
(Convênios ICMS 52/91, 87/91, 90/91, 08/92, 13/92, 45/92,
21/97, 01/00, 149/07 , 53/08, 91/08, 138/08 e 69/09):

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. revogada.

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

O questionamento da consulente vincula-se ao
disposto no item 49 do art. 95 e no inciso IV do art. 634 do
RICMS, que apresentam a redação a seguir transcrita:

“Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

…

49. matérias-primas, materiais intermediários e insumos, na
importação do exterior por estabelecimentos fabricantes de
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e de peças e
acessórios para veículos automotores, para utilização no
respectivo processo industrial;

…
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Art. 634. O tratamento tributário de que trata este Capítulo
não se aplica:

…

IV - às mercadorias alcançadas pelo diferimento de que tratam
os artigos 95, 99 e 101;”

A primeira parte do item 49 do art. 95 estabelece o
diferimento do pagamento do ICMS nas operações de importação
de matérias-primas, materiais intermediários e insumos
promovidas por estabelecimentos fabricantes de máquinas,
equipamentos e implementos agrícolas, para utilização no
respectivo processo industrial. Assim, em relação a essas
operações de importação, inadmissível a fruição do benefício
estampado no art. 629, porquanto alcançadas pelo diferimento
(inciso IV do art. 634).

Expõe-se que cabe ao estabelecimento importador
fabricante, de acordo com seu processo produtivo, identificar
e classificar a peça que adquire e sua aplicabilidade: se em
máquinas e equipamentos agrícolas ou se em industriais.

De qualquer modo, à operação de importação de
mercadorias utilizadas na fabricação de máquinas e implementos
agrícolas aplica-se a regra do diferimento do pagamento do
imposto, estando ou não tais máquinas e equipamentos arrolados
no item 15 do Anexo II.

Relativamente às importações de mercadorias a serem
empregadas na fabricação de produtos industriais, poderá ser
aproveitado o benefício de que trata o art. 629, atendidas as
demais condições e não havendo outros impedimentos.

Destaca-se que às operações com peças e partes dos
produtos industriais de que trata o item 14 do Anexo II,
quando comercializadas separadamente da máquina, aparelho ou
equipamento, não se aplica a redução da base de cálculo,
conforme estabelecido no subitem 4 (Nota), sendo esse preceito
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também aplicável às operações de importação. Desse modo, não
se verifica a cumulação de redução de base de cálculo com o
tratamento tributário de que trata o art. 629, em relação às
importações, por fabricante, de componentes (peças e partes)
utilizados na fabricação dos produtos industriais beneficiados
pela redução na base de cálculo.

Objetivamente, portanto, não se prestam as
disposições dos itens 14 e 15 do Anexo II do RICMS, para
decidir eventual enquadramento na regra do item 49 do art. 95
do RICMS.

3. Possibilidade de utilização do benefício de que

trata o art. 629 do RICMS na importação de matérias-primas

utilizadas na fabricação dos produtos arrolados no item 14 do

Anexo II do mesmo Regulamento.

Conforme já exposto anteriormente, a importação de
componentes para emprego em processo industrial, separadamente
da máquina, aparelho ou equipamento, não está alcançada pela
redução da base de cálculo. Por conseguinte, poderá ser
aproveitado o benefício estabelecido no art. 629, observados
os requisitos fixados e não havendo outros impedimentos,
porquanto a impossibilidade de cumular esse incentivo com
outros benefícios fiscais diz respeito à operação de
importação, não se confundindo com o tratamento tributário
dispensado à posterior saída do produto resultante da
industrialização.

Porém, ressalta-se que na importação das máquinas,
aparelhos ou equipamentos, classificados nos códigos da NCM
indicados, a redução na base de cálculo é aplicável,
circunstância que obstaculiz a o direito ao benef ício de que
trata o art. 629.

4. Possibilidade de escrituração de crédito

presumido sobre a totalidade das matérias-primas importadas

quanto desconhecida a quantidade a ser empregada na fabricação



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

230

de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.

Nessa hipótese, não cabe confundir o crédito
presumido, concedido a título de incentivo, com o crédito
decorrente de imposto cobrado nas operações ou prestações
anteriores.

O crédito em questão não está vinculado à regra da
não cumulatividade, tendo sido estabelecido sob condições.
Como benefício, sua fruição pressupõe o cumprimento dos
requisitos exigidos na legislação.

Portanto, na situação em que a mesma mercadoria pode
ser utilizada tanto na fabricação de máquinas agrícolas quanto
no processo produtivo de máquinas industriais, a escrituração
do valor referente ao crédito presumido deverá aguardar a
definição do destino a ser dado à mercadoria importada, pois
necessária a certeza do direito para sua fruição.

Saliente-se que os artigos 630 e 632 do RICMS
preveem regras de estorno total ou  proporcional do crédito
presumido lançado, quando a posterior saída das mercadorias
ocorrer em operações isentas, não sujeitas à incidência do
imposto ou submetidas à carga tributária reduzida, ou, ainda,
na hipótese de saída, perecimento, extravio ou deterioração do
bem do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro
anos contado da data de sua entrada no estabelecimento.

Assim, cumpridos os requisitos para sua fruição, o
crédito pode ser aproveitado, com a obrigação de ser estornado
em razão do tratamento tributário ou da situação em que
ocorreu a saída da mercadoria ou do bem. Mas indispensável a
certeza do direito para aproveitamento do crédito.

Corrobora esse entendimento o disposto no item 5 da
Resolução SEFA n. 88/2009, editada com o fim de uniformizar
entendimento no âmbito da Coordenação da Receita do Estado,
quanto à interpretação a ser dada à legislação relativa ao
tratamento tributário de que dispõe a Lei n. 14.985/2006, ao
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estabelecer que quando houver incerteza em relação à efetiva
destinação da mercadoria importada por estabelecimento
industrial, deve este adotar a disciplina do art. 631 do
RICMS/2008. Por conseguinte, deve o importador adotar a regra
estabelecida para as importações promovidas por
estabelecimentos comerciais, com pagamento parcial do imposto
(3%) por ocasião do desembaraço aduaneiro, no caso de dúvida
quanto ao emprego da mercadoria: se destinada à revenda ou ao
seu processo produtivo.

Por fim, ressalva-se que as orientações aqui
prestadas são específicas às situações expostas pela
consulente, não admitindo extensões e ilações acerca de
hipóteses e aspectos não abordados e, ainda, que se encontra
em trâmite no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4481, proposta pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), questionando a
constitucionalidade dos artigos 1º a 8º e do art. 11 da Lei n.
14.985/2006.

PROTOCOLO:  10.842.414-1

CONSULTA Nº:  61, de 14 de julho de 2011.

SÚMULA:       ICMS.  SUSPENSÃO E CRÉDITO PRESUMIDO NA
IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS POR
ESTABELECIMENTO GRÁFICO. POSSIBILIDADE.

A consulente, com atividade econômica relacionada à
edição e impressão de livros, para o desenvolvimento de suas
atividades realiza a importação de insumos utilizados na
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industrialização de seus produtos.

Aduz que a maioria dos produtos que industrializa
são albergados pela imunidade constitucional prevista na
alínea "d" do inciso VI do art. 150 da Constituição da
República, e que algumas das operações que realiza são
sujeitas à tributação pelo ISS e outras pelo ICMS.

Conforme dispõe o art. 629 do RICMS, o
estabelecimento industrial que realiza a importação de
matérias-primas pelos portos de Paranaguá e Antonina e
aeroportos paranaenses, com desembaraço aduaneiro neste
Estado, terá o ICMS devido nessa operação suspenso, tendo
apenas a condicionante prevista no § 3º, no caso de
matéria-prima. Além da suspensão do pagamento do imposto, o
dispositivo prevê  a possibilidade de crédito presumido
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto devido.

Destaca que a legislação prevê, ainda, algumas
situações em que os benefícios não poderão ser utilizados,
como, por exemplo, na hipótese do inciso IX do art. 634
(importações realizadas por empresa de construção civil). E
que em sua redação original o mesmo dispositivo mencionava,
expressamente, os estabelecimentos gráficos. Dessa forma, não
estando mais os estabelecimentos gráficos mencionados dentre
as situações de exclusão do benefíco, conclui que a esses o
benefício seria aplicável.

Ademais, considerando o princípio da legalidade
administrativa, entende que o fato de promover saídas imunes
ou não tributadas pelo ICMS não representa óbice para a
aplicação dos benefícios previstos no art. 629 do RICMS.

Por julgar não existir entendimento firmado no fisco
estadual sobre o assunto, e considerando o risco de vir a
sofrer autuações por esse motivo, formulou a presente
consulta, para que seja analisada a aplicabilidade da
suspensão do pagamento do imposto nas importações de insumos
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realizadas pelo Estado do Paraná, mesmo que a posterior saída
não seja tributada pelo ICMS.

Solicita esclarecimentos quanto ao art. 630 do
RICMS, se, no caso de a  posterior saída da mercadoria for
isenta ou não sujeita ao ICMS, o crédito lançado deverá ser
estornado em sua totalidade. Isso porque entende que o
dispositivo citado se refere apenas ao crédito lançado em
conta-gráfica, conforme § 1º do art. 629, e não ao imposto
suspenso quando do desembaraço aduaneiro.

Do exposto, perquire:

1. quando efetuar a importação de matérias-primas
pelos portos de Paranaguá e Antonia, realizando o desembraço
aduaneiro no Estado do Paraná, poderá se beneficiar com a
suspensão prevista no art. 629 do RICMS, mesmo que a saída
posterior do produto industrializado não sofra incidência do
ICMS (imunidade ou  tributado pelo ISS)?

2. Havendo possibilidade de suspensão do ICMS devido
na operação de importação, como a consulente deve proceder por
ocasião do desembaraço aduaneiro?

3. Ocorrendo a saída da mercadoria não sujeita à
incidência do ICMS, nos moldes do art. 630, deve promover o
estorno do crédito presumido proporcionalmente a essa saída?

RESPOSTA

Preliminarmente, transcrevem-se os artigos 629, 630
e 634 do RICMS:

“Art. 629. Fica concedida ao estabelecimento industrial que
realizar a importação de bem ou mercadoria por meio dos portos
de Paranaguá e Antonina e de aeroportos paranaenses, com
desembaraço aduaneiro no Estado, a suspensão do pagamento do
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imposto devido nesta operação, quando da aquisição de (Lei n.
14.985/06):

I - matéria-prima, material intermediário ou secundário,
inclusive material de embalagem, para ser utilizado em seu
processo produtivo;

II - bens para integrar o seu ativo permanente.

§ 1º Em relação às aquisições de que trata o inciso I, o
pagamento do imposto suspenso será efetuado por ocasião da
saída dos produtos industrializados, podendo o estabelecimento
industrial escriturar em conta gráfica, no período em que
ocorrer a respectiva entrada, um crédito correspondente a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido, até o
limite máximo de nove por cento sobre o valor da base de
cálculo da operação de importação, e que resulte em carga
tributária mínima de três por cento.

§ 2º O pagamento do imposto suspenso, relativamente à
importação dos bens referidos no inciso II, será efetivado nos
quarenta e oito meses subsequentes ao que ocorrer a entrada,
devendo ser observado o disposto no item 1 da alínea "a" do
inciso IV do art. 65.

§ 3º O disposto neste artigo, em relação às mercadorias
mencionadas no inciso I, aplica-se no caso de industrialização
em estabelecimento diverso do importador.

§ 4° Nos casos de aplicação cumulativa do diferimento parcial
previsto no art. 96, o estabelecimento industrial deverá
escriturar diretamente em conta gráfica, por ocasião da entrada
da mercadoria, crédito presumido de nove por cento calculado
sobre a base de cálculo da operação de importação, hipótese em
que o débito relativo ao imposto suspenso de que trata o §1º
ficará incorporado ao imposto recolhido por ocasião da saída da
mercadoria industrializada.

§ 5º O estabelecimento importador deverá consignar no campo
"Informações Complementares" da nota fiscal emitida para
documentar a operação, a anotação "ICMS suspenso de acordo com
o Decreto n. ..../...." e o cálculo dos valores relativos ao
crédito presumido e ao imposto suspenso.

§ 6º Quando se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno
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porte optante do Simples Nacional, o valor do imposto suspenso,
relativamente à importação dos bens referidos no inciso II,
será considerado como incorporado ao valor do imposto devido
pelas operações praticadas pela microempresa nos quarenta e
oito meses subsequentes ao que ocorrer a entrada.

§ 7º Não se exigirá o imposto suspenso relativamente à
importação dos bens referidos no inciso II quando tratar-se de
importação realizada por microempresa optante do Simples
Nacional alcançada pela desoneração do imposto prevista na
legislação própria.

Art. 630. Salvo expressa disposição de manutenção de crédito, a
posterior saída das mercadorias em operações isentas ou não
sujeitas à incidência do imposto acarretará o estorno total do
crédito lançado, ou, no caso de operações de saída com carga
tributária reduzida, o estorno proporcional (artigos 27, inciso
I e 29, inciso IV, da Lei nº 11.580/1996).

Parágrafo único. Não será exigido o estorno dos créditos
relativos às aquisições de que trata o art. 629 na hipótese em
que a posterior saída da mercadoria industrializada seja
beneficiada com a imunidade em razão de exportação para o
exterior, com a isenção por saída para a Zona Franca de Manaus
e Áreas de Livre Comércio, ou esteja sujeita ao diferimento.

…

Art. 634. O tratamento tributário de que trata este Capítulo
não se aplica:

I - às importações de petróleo e seus derivados, combustíveis e
lubrificantes de qualquer natureza, veículos automotores, armas
e munições, cigarros, bebidas, perfumes e cosméticos;

II - aos produtos primários de origem animal, vegetal ou
mineral, e farmacêuticos;

III - às mercadorias alcançadas por diferimento concedido pelo
regime especial de que trata o § 4º  do art. 94;

IV - às mercadorias alcançadas pelo diferimento de que tratam
os artigos 95, 99 e 101;

V -  às operações de importação realizadas por contribuintes



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

236

autorizados a receber o tratamento tributário de que trata a
Lei n. 13.971, de 26 de dezembro de 2002;

VI - às importações realizadas por prestadores de serviço de
transporte e de comunicação;

VII - cumulativamente com outros benefícios fiscais;

VIII - às operações com:

a) farinhas de trigo e pré-misturas para fabricação de pão;

b) fio de algodão, NCM 5205 e 5206;

c) vidro float e refletivo, NCM 7005;

d) vidro trabalhado, não emoldurado nem associado a outras
matérias, NCM 7006;

e) vidro de segurança temperado e laminado, NCM 7007;

f) espelho, NCM 7009;

g) malte cervejeiro, NCM 1107;

h) fósforos, exceto os artigos de pirotecnia da posição 3604,
NCM 3605.00.00;

IX - às importações realizadas por empresas de construção
civil;

X - às importações dos seguintes produtos classificados na NCM:

6911.10 - artigos para serviço de mesa ou de cozinha;

7207 - produtos semimanufaturados de ferro ou aços não ligados;

7213 - fio-máquina de ferro ou aços não ligados;

7214 - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente
forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente,
incluídas as que tenham sido submetidas a torção após
laminagem;

7216 - perfis de ferro ou aços não ligados;

7308 - construções e suas partes (por exemplo, pontes e
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elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares,
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas,
e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr,
balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as
construções pré-fabricadas da posição 9406; chapas, barras,
perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço,
próprios para construções;

XI - revogado;

XII - às importações dos seguintes produtos classificados na
NCM:

1901.20.00 - misturas para bolos;

1905.90.90 - misturas para produtos de panificação;

2836.50.00 - carbonato de cálcio;

2814.10.00 - amônia anidra;

2814.20.00 - hidróxido de amônio solução;

2815.11.00 - hidróxido de sódio em escamas;

2815.12.00 - hidróxido de sódio solução 50%;

2827.10.00 - cloreto de amônio e mistura para curtume;

2835.26.00 - fermento químico e fosfato monocálcico;

2835.39.20 - pirofosfato de sódio;

2836.20.10 - carbonato de sódio;

2836.30.00 - bicarbonato de sódio nutrição animal, bicarbonato
de sódio alimentício, bicarbonato de sódio grau técnico e
bicarbonato de sódio grau extintor;

2836.99.13 - bicarbonato de amônio alimentício e bicarbonato de
amônio técnico;

3102.21.00 - sulfato de amônio;

3102.29.90 - cloreto de amônio - fertilizante nitrogenado;

3103.90.90 - fosfato bicalcico;
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3105.40.00 - fosfato monoamônico;

3613.00.00 - mistura para composição e cargas de pó para
extinção de incêndio;

3824.90.79 - misturas para corretor de PH de piscina.

Parágrafo único. A vedação de que trata este artigo não se
aplica:

a) às operações com cevada cervejeira classificada na posição
1003.00.91 da NCM/SH, e com sal a granel, sem agregados,
classificado na posição 2501.00.19 da NCM/SH, quando importados
por estabelecimento industrial, para fins de utilização em
processo de industrialização realizado neste Estado;

b) revogada;

c) às importações de matérias-primas, materiais intermediários
e insumos, utilizados na produção de peças e acessórios para
veículos automotores, realizadas por estabelecimentos
fabricantes;

d) aos produtos alcançados pelo diferimento de que trata o art.
6º da Lei n. 13.212, de 29 de junho de 2001;

e) às operações com malte cervejeiro, classificado na posição
1107 da NCM, quando importado por estabelecimentos industriais
fabricantes de malte, de cerveja ou de chopes, para fins de
utilização em processo de industrialização realizado neste
Estado.”

Preliminarmente, deve-se destacar que os
dispositivos transcritos se aplicam ao estabelecimento
industrial contribuinte do ICMS, por se tratar de benefício
fiscal. Portanto, somente poderá a consulente utilizar a
suspensão do pagamento ou o crédito presumido do imposto nas
aquisições de matérias-primas ou insumos que serão aplicados
no processo de industrialização de mercadorias sujeitas à
tributação pelo ICMS.

Dessa forma, na aquisição de insumos e
matérias-primas destinados à industrialização de produtos
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cujas saídas não sejam tributadas pelo ICMS não poderá a
consulente usufruir dos mencionados benefícios.

Caso a consulente ou as mercadorias por ela
importadas não se enquadrem nas situações arroladas no art.
634, anteriormente transcrito, quando efetuar a importação de
matérias-primas que sejam destinadas à produção de mercadorias
sujeitas ao ICMS ou beneficiadas com a não-incidência do
imposto, pelos portos de Paranaguá e Antonia, e desembraço
aduaneiro no Estado do Paraná, poderá se beneficiar com a
suspensão do pagamento do imposto prevista no art. 629 do
RICMS.

No caso de a saída posterior do produto
industrializado não sofrer incidência do ICMS, salvo expressa
disposição de manutenção de crédito, deverá o estabelecimento
importador promover o estorno do crédito presumido
proporcionalmente a essa saída, conforme art. 630,
anteriormente transcrito, ou o estorno proporcional, no caso
de operações de saída com carga tributária reduzida.

Não será necessário o estorno dos créditos na
hipótese em que a posterior saída da mercadoria
industrializada seja beneficiada com a imunidade em razão de
exportação para o exterior, com a isenção por saída para a
Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, ou esteja
sujeita ao diferimento.

Ainda, nos termos do art. 629, por ocasião do
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, considerando
possível a suspensão do pagamento do imposto, esse será pago
por ocasião da saída dos produtos industrializados, podendo o
estabelecimento industrial escriturar em conta-gráfica, no
período em que ocorrer a respectiva entrada, um crédito
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto devido, até o limite máximo de nove por cento sobre o
valor da base de cálculo da operação de importação, e que
resulte em carga tributária mínima de três por cento.
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Nos casos de aplicação cumulativa com o diferimento
parcial, deverá a consulente escriturar diretamente em
conta-gráfica, por ocasião da entrada da mercadoria, crédito
presumido de nove por cento calculado sobre a base de cálculo
da operação de importação, hipótese em que o débito relativo
ao imposto suspenso ficará incorporado ao imposto recolhido
por ocasião da saída da mercadoria industrializada.

Assim, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do manifestado na presente, tem o prazo de até
quinze dias para adequar os procedimentos eventualmente
realizados, a partir da data da ciência desta, observado o
disposto no § 1º do art. 654 do RICMS/2008, independente de
qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.910.617-8

CONSULTA Nº: 62, de 4 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ITCMD. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE GUARDA E
PROTEÇÃO DE ANIMAIS EXÓTICOS.
INAPLICABILIDADE.
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PROTOCOLO:  07.696.138-7

CONSULTA Nº:  63, de 4 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ICMS. ARTIGOS COMPLEMENTARES DE VESTUÁRIO.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.

A consulente, que atua na comercialização de bolsas,
mochilas e outros artigos complementares de vestuário, aduz
que a alínea "i" do inciso II do art. 14 da Lei n. 11.580, de
14 de novembro de 1996, com redação dada pela Lei n. 16.016,
de 19 de dezembro de 2008, faz referência a calçados, tecidos,
artefatos de tecidos, artigos de cama, mesa e banho, artigos
de vestuário, inclusive roupas íntimas e de banho, camisolas e
pijamas, gravatas, meias, luvas, lenços, xales, echarpes,
cachecóis, mantilhas e véus.

Com a finalidade de evitar possíveis divergências de
interpretação solicita esclarecimentos se os produtos que
comercializa estão incluídos como complementos de vestuário,
nos termos do dispositivo mencionado, sendo então tributados
com a alíquota de doze por cento.

RESPOSTA

Determina a alínea "i" do inciso II do art. 14 da
Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996, com redação dada
pela Lei n. 16.016, de 19 de dezembro de 2008:

“Art. 14. As   alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas:



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

242

...

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias, exceto em relação às saídas promovidas pelos
estabelecimentos beneficiados pelas Leis 14895/2005 e
15634/2007, estendendo-se às importações realizadas vias
terrestres o tratamento disposto na lei 14985/2006:

…

i) calçados, tecidos, artefatos de tecidos, artigos de cama,
mesa e banho, e artigos de vestuário, inclusive roupas íntimas
e de banho, camisolas e pijamas, gravatas, meias, luvas,
lenços, xales, echarpes, cachecóis, mantilhas e véus;”

Entende a consulente que os artigos complementares
de vestuário que comercializa estariam insertos na ideia de
“artigos de vestuário” posta no dispositivo retrotranscrito.

Da leitura do dispositivo em questão, verifica-se
que alberga tão somente os artigos de vestuário e aqueles
expressamente discriminados, restando prejudicada a consulta
quanto aos artigos complementares comercializados pela
consulente, por não terem sido especificados e detalhados na
consulta.

Em relação às bolsas e mochilas comercializadas pela
consulente, não se tratam de peças de vestuário, mas sim de
acessórios, não se aplicando a elas, portanto, a alíquota de
12%.

Ver precedentes nas Consultas 65/2009, 105/2009 e
112/2009.

Caso a consulente esteja procedendo diferentemente
do manifestado na presente, tem o prazo de até quinze dias
para adequar os procedimentos eventualmente já realizados, a
partir da data da ciência desta, observado o disposto no § 1º
do art. 654 do RICMS/2008, independente de qualquer
interpelação ou notificação fiscal.
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PROTOCOLO:  10.833.068 - 6

CONSULTA Nº:  64, de 9 de agosto de  2011

SÚMULA:        ICMS. SAÍDAS DE FÉCULA DE MANDIOCA PARA
ESTABELECIMENTO INDUSTRIALIZADOR.
DIFERIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSFERÊNCIA DO
CRÉDITO ACUMULADO.

A consulente, entidade de classe representativa das
indústrias de derivados da mandioca, informa que tem dentre
suas associadas indústrias da transformação da raiz da
mandioca (NCM 0714.10.00) em fécula (NCM 1108.14.00). Expõe
que suas saídas se destinam exclusivamente a estabelecimentos
industriais situados neste Estado, que utilizam a fécula de
mandioca em seus processos produtivos.

Essas operações encontram-se abrangidas pelo
diferimento do pagamento do imposto, conforme estabelece o
item 31 do art. 95 do RICMS.

Registra, também, que as empresas utilizam o crédito
presumido previsto no item 18 do Anexo III do RICMS,
autorizado aos estabelecimentos industrializadores de
mandioca, no percentual de 3,5% sobre o valor das saídas dos
produtos resultantes da industrialização.
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Em razão dessas previsões regulamentares, não
resulta imposto a recolher em nenhum período mensal de
apuração, ocasionando acúmulo de crédito.

Postos tais fatos, questiona se:

- o crédito acumulado é passível de transferência,
desde que habilitado, nos termos do disposto no inciso II do
art. 41 do RICMS;

- o destinatário de tal crédito poderá ser o
estabelecimento adquirente da fécula, conforme prevê o inciso
I do art. 43 do mesmo diploma regulamentar, atendidas as
condições impostas.

RESPOSTA

Os dispositivos do Regulamento do ICMS aprovado pelo
Decreto n. 1.980/2007, que se referem a operações internas com
os produtos mencionados pela consulente, são os seguintes:

“Art. 94. O pagamento do imposto em relação às mercadorias
arroladas no art. 95, fica diferido para o momento em que
ocorrer uma das seguintes operações (arts. 18 e 20 da Lei n.
11.580/96):

...

VI - saída promovida pelo estabelecimento industrializador, de
produto resultante da industrialização de mercadorias cuja
entrada tenha ocorrido sob a égide do diferimento, observado o
disposto no § 4º.

...

Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:
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1. abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alface,
almeirão, alcachofra, alecrim, alfavaca, alfazema, aneto, anis,
araruta, arruda, azedim, batata, batata-doce, berinjela,
bertalha, beterraba, brócolis, brotos de vegetais, cacateira,
cambuquira, camomila, cará, cardo, catalonha, cebola,
cebolinha, cenoura, chicória, chuchu, coentro, couve,
couve-flor, cogumelo, cominho, erva-cidreira, erva-doce,
erva-de-santa maria, ervilha, espinafre, escarola, espargo,
endívia, funcho, gengibre, gobo, hortelã, inhame, jiló, losna,
macaxeira, mandioca, milho verde, manjericão, manjerona,
maxixe, moranga, mostarda, nabo e nabiça, palmito, pepino,
pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, raiz forte, repolho,
repolho-chinês, rúcula, ruibarbo, salsa, salsão, segurelha,
taioba, tampala, tomate, tomilho, vagem e demais folhas usadas
na alimentação humana, destinadas à industrialização;

…

31.  amido de milho, colofônia (breu) e terebintina nas saídas
destinadas a estabelecimento industrial;

Nova redação dada ao item 31 pela alteração 693ª, do art. 1º do
Decreto n. 1.921, de 08.07.2011.

Redação original, em vigor no período de 1º.01.2008 a
31.07.2011:

"31. fécula de mandioca, amido de milho, colofônia (breu) e
terebintina nas saídas destinadas a estabelecimento
industrial;"

ANEXO III - CRÉDITO PRESUMIDO 

...

18 Até 31.12.2012, aos estabelecimentos industrializadores da
MANDIOCA, no percentual de 3,5% (três inteiros e cinco décimos
por cento) sobre o valor das saídas dos produtos resultantes da
sua industrialização. 

Notas:

1. o estabelecimento industrial deverá estar regularmente
inscrito no CAD/ICMS;
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2. o benefício de que trata este item:

2.1. será apropriado em substituição ao aproveitamento de
quaisquer créditos fiscais decorrentes da aquisição de
matérias-primas e dos demais insumos utilizados na fabricação
dos seus produtos, de bens destinados a integrar o ativo
imobilizado do estabelecimento, bem como dos serviços tomados;

2.2. será lançado no campo "Outros Créditos" do livro Registro
de Apuração de ICMS - RAICMS, consignando a expressão "Crédito
Presumido - item 18 do Anexo III do RICMS";

2.3. não se aplica cumulativamente com o crédito presumido
previsto no item 5-A deste Anexo;

2.4. será efetuado sem prejuízo da redução da base de cálculo
de que trata o item 13 do Anexo II;

3.  o crédito presumido aplica-se, também, nas operações
interestaduais com produtos resultantes da industrialização da
fécula ou da farinha de mandioca, quando realizadas:

3.1.  por estabelecimento industrializador da mandioca;

3.2.  por centro de distribuição que comercialize produtos que
foram  industrializados em estabelecimento pertencente ao mesmo
titular, desde que o benefício não tenha sido utilizado na
operação de transferência.”

Depreende-se das normas transcritas, que são
abrangidas pelo diferimento do pagamento do ICMS as operações
internas com raiz de mandioca (NCM 0714.10.00), em virtude do
que estabelece o item 1 do art. 95.

Por seu turno, também estavam abrangidas pelo
diferimento as operações internas com fécula de mandioca (NCM
1108.14.00), um produto resultante da indústria de moagem da
mandioca, as operações realizadas com essa mercadoria até
31.7.2011, nos termos do que dispunha o item 31 do art. 95 do
RICMS. 

Com a nova redação dada a esse dispositivo, pelo
Decreto n. 1.921/2011, a partir de 1º.8.2011 as operações
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internas com fécula de mandioca não mais estão submetidas ao
diferimento.

Tendo em vista as alterações introduzidas no RICMS
após a protocolização da consulta,  referentes à matéria em
exame, passa-se a analisar as questões expostas pela
consulente por tópicos, segundo a vigência e tratamento
tributário estabelecidos nos dispositivos regulamentares.

1. Para operações ocorridas até 31.7.2011. 

Embora a produção da fécula se constitua em um
processo industrial, a regra geral disposta no inciso VI do
art. 94 (que prevê o encerramento da fase de diferimento em
relação às mercadorias arroladas no art. 95, na saída interna
promovida pelo estabelecimento industrializador de produto
resultante de sua industrialização) deixa de ser aplicada ao
estabelecimento fabricante de fécula de mandioca em relação às
saídas destinadas a estabelecimento industrial, em virtude da
regra específica prevendo o diferimento do pagamento do ICMS
nessa operação (item 31 do art. 95).

Portanto, estão abrangidas pelo diferimento do
pagamento do imposto as operações internas com raiz de
mandioca e, também, as remessas da fécula de mandioca,
ocorridas até 31.7.2011, destinadas a estabelecimento
industrial para emprego em seu processo produtivo.

Quanto ao crédito a que tem direito o
estabelecimento fabricante, expõe-se que a fabricação de
fécula de mandioca está compreendida na hipótese descrita no
item 18 do Anexo III, com vigência até 31.12.2012 (salvo
alteração da legislação), que estabelece a possibilidade de os
estabelecimentos industrializadores da mandioca utilizarem
crédito presumido no percentual de 3,5% (três inteiros e cinco
décimos por cento) sobre o valor das saídas dos produtos
resultantes da sua industrialização, em substituição ao
aproveitamento de quaisquer créditos fiscais decorrentes das
entradas. 
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No entanto, a concessão de créditos presumidos
vinculados ao valor da operação de saída de mercadorias
constitui-se em incentivo fiscal e pressupõe a ocorrência de
uma operação com débito de ICMS. No presente caso, inclusive,
a redação do subitem 2.4 (Notas) do item 18 do RICMS, ao
dispor que o crédito presumido será efetuado sem prejuízo de
redução da base de cálculo de que trata o item 13 do Anexo II
do RICMS, confirma estar sua utilização vinculada à realização
de uma operação com débito de ICMS. 

A operação mencionada pela consulente – saídas
internas de fécula de mandioca com destino a estabelecimento
industrializador – enquanto submetida ao diferimento, não
ocorria com débito de ICMS. Em tal hipótese, descabida a
utilização de crédito presumido. Precedente: Consulta n.
16/2010. 

Nesses termos, o fabricante de fécula de mandioca,
em relação às saídas internas destinadas a estabelecimento
industrial, não fazia jus ao crédito presumido. 

O benefício direciona-se aos industrializadores da
mandioca, relativamente aos valores de saída dos produtos
resultantes de sua industrialização, cujas operações ocorram
com débito de ICMS.

Diante da impossibilidade de utilização do crédito
presumido de que trata o item 18 do Anexo III, tem o
fabricante de fécula de mandioca assegurado o direito ao
crédito do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores, submetendo-se o creditamento às regras específicas
pertinentes ao regime de compensação do imposto dispostas no
art. 22 e seguintes do RICMS.

2. Para operações realizadas a partir de 1º.8.2011. 

Conforme já exposto, o produto fécula de mandioca
foi excluído da regra do diferimento, portanto, a partir da
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alteração do item 31 do art. 95 do RICMS (introduzida pelo
Decreto n. 1.921/2011), com vigência a partir de 1º.8.2011,
essas operações ocorrem com débito de ICMS.

Quanto ao crédito presumido, passou a ser possível
sua utilização, uma vez afastada a regra que estabelecia o
diferimento do pagamento do ICMS.

Desse modo, os fabricantes de fécula de mandioca
poderão dispor dos percentuais de crédito presumido
estabelecido no item 18 do Anexo III, antes descrito. Esse
crédito poderá ser efetuado sem prejuízo da redução da base de
cálculo de que trata o item 13 do Anexo II, conforme dispõe a
Nota 2 (subitem 2.4).  

Por outro lado, verifica-se ter sido incluída, pelo
Decreto n. 1.921/2011, no item 5-A do Anexo III do RICMS, a
Nota 6, com efeitos a partir de 1º.8.2011, passando esse
dispositivo a vigorar com a seguinte redação: 

“ANEXO III - CRÉDITO PRESUMIDO 

...

5-A. Aos estabelecimentos fabricantes das seguintes mercadorias
classificadas na NCM:

a) AMIDO de mandioca (1108.19.00);

b) amido modificado e dextrina, de mandioca (3505.10.00);

c) xarope de glicose de mandioca (1702.30.00).

d) fécula de mandioca (1108.14.00).

e) farinha temperada de mandioca (1106.20.00 e 1901.90.90).

f) polvilho (1108.14.00).

Notas:
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1. até 31.12.2012, no percentual de setenta por cento do valor
do imposto devido nas saídas desses produtos em operações
interestaduais;

2. o crédito presumido de que trata este item será lançado no
campo “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração de ICMS -
RAICMS, consignando a expressão “Crédito Presumido - item 5-A
do Anexo III do RICMS”;

3. a opção pelo crédito presumido, bem como a renúncia, deverá
ser declarada em termo lavrado no livro Registro de Utilização
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO;

4. tanto a opção quanto a renúncia produzirão efeitos por
período não inferior a doze meses, contados do primeiro dia do
mês subsequente ao da lavratura do correspondente termo;

5. o benefício de que trata este item não se aplica
cumulativamente com os tratamentos previstos no item 13 do
Anexo II e no item 18 deste Anexo;

6. aplica-se o disposto neste item às operações internas com
fécula de mandioca.”

Com essa alteração introduzida no Regulamento do
ICMS, os estabelecimentos fabricantes de fécula da mandioca
estão autorizados a aproveitar o crédito presumido de que
trata o item 5-A do Anexo III, no percentual de setenta por
cento do valor do imposto devido, nas saídas internas que
promoverem com o produto a partir de 1º.8.2011.

Entretanto, ressalta-se que o benefício de que trata
esse item não se aplica cumulativamente com os tratamentos
previstos no item 13 do Anexo II (redução na base de cálculo)
e no item 18 do Anexo III,  conforme prescrito na sua Nota 5
e, também, na Nota 2 (subitem 2.3) do item 18 do Anexo III.

3. Transferência de crédito acumulados.

No que diz respeito à transferência de créditos
acumulados, os artigos 41 e 43 do RICMS dispõem:
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“Art. 41. Será passível de transferência, desde que previamente
habilitado, o crédito acumulado em conta-gráfica oriundo de
ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores, por esta ou
por outra unidade federada, não compensado em decorrência de:

...

II - operação de saída abrangida pelo diferimento do pagamento
do imposto;

…

Art. 43. Quando o crédito for acumulado em virtude das
operações previstas nos incisos II, III, IV e V do art. 41, a
transferência deste poderá ser efetuada para:

…

I - estabelecimento destinatário, até o limite do valor do
imposto diferido ou suspenso na operação;

II - outro estabelecimento da mesma empresa;

III - estabelecimento de empresa interdependente, coligada ou
controlada;

IV - estabelecimento de fornecedor, a título de pagamento de:

a) bens, exceto veículos leves produzidos em outras unidades
federadas;

b) mercadorias e serviços de comunicação e de transporte
intermunicipal e interestadual de cargas;

V - destinatário com inscrição baixada no CAD/ICMS, que o
utilize na liqüidação de débitos inscritos em dívida ativa ou
objeto de lançamento de ofício.

VI - para estabelecimento industrial com projeto de
investimento a que se refere o art. 47-A;

VII - para qualquer contribuinte habilitado no SISCRED, por
estabelecimento industrial com projeto      de investimento a
que se refere o art. 47-A.”
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A redação do caput do art. 41 antes transcrito, ao
prever a possibilidade de transferência do saldo credor
acumulado, determina a origem desse crédito: aquele cobrado
nas operações e prestações anteriores. Por conseguinte,
eventual acúmulo oriundo de crédito presumido não é passível
de transferência, exceto se expressamente prevista tal
possibilidade em norma específica.

Do exposto, conclui-se:

- o crédito acumulado em conta-gráfica, oriundo de
ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores, que é
compensado em virtude da realização de operações abrangidas
pelo diferimento do pagamento do imposto (caso das operações
com fécula de mandioca realizadas até 31.7.2011), será
passível de transferência, desde que previamente habilitado,
conforme prevê o inciso II do art. 41 do RICMS;

- o crédito habilitado poderá ser transferido ao
estabelecimento destinatário da fécula, até o limite do valor
do imposto que foi diferido nas operações, nos termos do que
dispõe o inciso I do art. 43 do mesmo Regulamento.

PROTOCOLO:  10.364.415-1

CONSULTA Nº: 65, de 4 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ICMS. DIFERIMENTO. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O
ATIVO IMOBILIZADO.
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A consulente, atuando no ramo de transportes
rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipais, interestaduais e internacionais, está
adquirindo uma câmara fria para acoplamento em veículo de sua
propriedade e deseja aplicar o disposto nos §§ 12 e 13 do art.
95 do RICMS/2008. Para tanto, solicita esclarecimentos,
conforme segue:

1. Na hipótese da alínea “b” do § 13, o imposto é
recolhido em conta-gráfica; sendo assim, há a possibilidade de
compensação com os créditos correspondentes às entradas de
mercadorias? Se não for possível, como deve recolher o ICMS?

2. Na hipótese da alínea “c” do § 13, como deve
efetuar a conversão em FCA e depois a reconversão em moeda
corrente?

RESPOSTA

Veja-se, primeiramente, o que dispõe o art. 95, §§
12 e 13, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº
1.980/2007, “in verbis”:

“Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

(…)

§ 12. Fica diferido, à opção do fornecedor, o ICMS nas
operações internas com máquinas e equipamentos adquiridos de
fabricantes paranaenses e destinados à integração no ativo
permanente de contribuinte inscrito no CAD/ICMS.
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§ 13. No diferimento de que trata o § 12 será observado o
seguinte:

a) no documento fiscal emitido para acobertar a operação, no
campo "Informações Complementares", será consignada a seguinte
expressão: "ICMS diferido - art. 95, § 12, do RICMS";

b) o imposto será pago em conta-gráfica pelo estabelecimento
adquirente mediante lançamento do valor correspondente à razão
de um quarenta e oito avos por mês do imposto devido no campo
"Outros Débitos" do Livro Registro de Apuração do ICMS, com a
indicação do número e da data da nota fiscal emitida para
documentar a operação, devendo a primeira fração ser debitada
no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento;

c) para efeitos da apuração do débito o valor do imposto será
convertido em FCA, na data da entrada do bem no estabelecimento
e reconvertido em moeda corrente no mês do lançamento a
débito.”

1. Em relação ao primeiro questionamento, o
fornecedor paranaense tem a faculdade de optar pelo
diferimento do ICMS na venda de máquinas e equipamentos, desde
que o bem adquirido seja classificado como tal e que seja
destinado ao ativo imobilizado de contribuinte paranaense e,
sendo o caso, o imposto deve ser recolhido em conta-gráfica
pelo estabelecimento adquirente, conforme dispõe a alínea “b”,
§ 13 do art. 95 do RICMS/2008. Já quanto ao crédito
correspondente à entrada do ativo imobilizado, deve proceder
de acordo com o descrito no § 3º do art. 23 do RICMS/2008,
preenchendo o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo
Permanente) de que trata a Tabela I do Anexo V, desse
regulamento:

“Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da
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Lei n. 11.580/96).

(...)

§ 3º Para efeito do disposto no "caput", em relação aos
créditos decorrentes de entradas de mercadorias no
estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser
observado:

a) a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos
por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que
ocorrer a entrada no estabelecimento, excetuada a hipótese do
estabelecimento encontrar-se ainda em fase de implantação, caso
em que o crédito será apropriado à razão definida na alínea "i"
deste parágrafo e a apropriação da primeira fração ficará
postergada para o mês de efetivo início das atividades;

b) em cada período de apuração do imposto, não será admitido o
creditamento de que trata a alínea anterior, em relação à
proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não
tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações
efetuadas no mesmo período;

c) para aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b", o montante
do crédito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o
valor total do respectivo crédito pelo fator igual a um
quarenta e oito avos da relação entre o valor das operações de
saídas e prestações tributadas e o total das operações de
saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas,
para fins desta alínea, as saídas e prestações com destino ao
exterior;

d) o quociente de um quarenta e oito avos será
proporcionalmente aumentado ou diminuído, "pro rata" dia, caso
o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;

e) na hipótese de saída, perecimento, extravio ou deterioração
do bem do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de
quatro anos contado da data de sua entrada no estabelecimento,
não será admitido, a partir da data da ocorrência, o
creditamento de que trata este parágrafo em relação à fração
que corresponderia ao restante do quadriênio;

f) para efeito da compensação prevista neste artigo e no art.
22, e para a aplicação do disposto nas alíneas  "a" a "e" deste
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parágrafo, além do lançamento no campo "Outros Créditos" do
livro Registro de Apuração do ICMS, serão objeto de outro
lançamento no formulário Controle de Crédito de ICMS do Ativo
Permanente - CIAP, conforme o contido na  Tabela I do Anexo V
deste Regulamento (Ajuste SINIEF 08/97);

g) ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da
entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do
crédito será cancelado;

h) na hipótese de transferência de bens do ativo permanente a
estabelecimento do mesmo contribuinte, o destinatário
sub-roga-se nos direitos e obrigações relativos ao crédito
fiscal respectivo, em valor proporcional ao que faltar para
completar o prazo de quatro anos.”

Se a compra do ativo imobilizado não for efetuada na
forma prevista no § 13 do art. 95 do RIMCS/2008, o bem será
adquirido com o pagamento do ICMS devido pela compra. Já
quanto ao crédito do imposto o procedimento é o mesmo já
mencionado, referente ao § 3º do art. 23, combinado com a
Tabela I, Anexo V, do RICMS/2008.

2. Para conversão em FCA (Fator de Correção e
Atualização Monetária) e depois reconversão em moeda corrente,
conforme determina a alínea “c” do § 13 do art. 95 do
RICMS/2008, deve agir da seguinte forma:

a) calcular o imposto que seria devido para a
operação na hipótese de não haver o diferimento, observado que
o montante do ICMS integra a sua própria base de cálculo;

b) verificar o valor do FCA na data da entrada do
bem no estabelecimento e dividir o valor do imposto devido
pelo FCA correspondente, obtendo a equivalência do tributo em
FCA;

c) verificar o FCA correspondente ao mês em que vai
ser efetivado o lançamento do débito do imposto e
multiplicá-lo pela quantidade de FCA antes encontrada, obtendo
o valor do ICMS devido de forma atualizada, o qual deve ser
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dividido por quarenta e oito. O resultado dessa operação será
o valor do débito a ser lançado no mês.

No que estiver procedendo de forma diversa do
constante na presente resposta, deverá a consulente observar o
disposto no art. 659 do RICMS/2008, que prevê o prazo de até
quinze dias para a adequação de seu procedimento ao ora
esclarecido.

PROTOCOLO:  10.733.063-1

CONSULTA Nº:  66, de 26 de julho de 2011.

SÚMULA:        ICMS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. INFORMAÇÕES
PREENCHIDAS DIRETAMENTE NO DANFE.
IMPOSSIBILIDADE.

A consulente informa que comercializa livros
didáticos para instituições de ensino em todo o território
nacional e que se utiliza do serviço de transportadoras para a
entrega dos produtos.

Reporta-se ao disposto no art. 408 do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1980, de 21.12.2007, que trata
da nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida por sistema de
processamento de dados, e indaga se, mediante operação
documentada com nota fiscal eletrônica, as informações
relativas ao volume, peso bruto e peso líquido da mercadoria
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transportada, podem ser inseridas no DANFE por meio de caneta
ou datilografadas.

RESPOSTA

Em síntese, a indagação da consulente diz respeito à
possibilidade de, por analogia, utilizar-se do disposto no
parágrafo único do art. 408 no posterior preenchimento dessas
informações no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica –
DANFE.

O dispositivo invocado pela consulente dispõe o
seguinte:

Art. 408. A Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida por sistema
de processamento de dados, além das exigências previstas neste
Regulamento, deverá conter as indicações do art. 138.

Parágrafo único. As indicações referentes ao transportador, às
características dos volumes e à data da efetiva saída das
mercadorias do estabelecimento emitente, poderão ser feitas
mediante a utilização de qualquer meio gráfico indelével.

Por outro lado, o art. 1º do Anexo IX do RICMS, que
trata da nota fiscal eletrônica, dispõe o seguinte:

Art. 1º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, poderá ser
utilizada em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, pelos contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (Ajustes SINIEF 07/05,
11/08 e 15/10).

§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas
digital, com o intuito de documentar operações e prestações,
cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e autorização de uso pelo fisco, antes da ocorrência



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

259

do fato gerador.

Do Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica,
aprovado pelo Ato Cotepe 49/2009, extraem-se os seguintes
excertos a respeito do DANFE, com grifos:

“2.3 (…)

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma
representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica,
intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica), geralmente em papel comum, em única via. O DANFE
conterá impressos, em destaque, a chave de acesso e o código de
barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C,
para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a
respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e
contribuintes destinatários. A legislação poderá prever casos
em que seja permitida a impressão de mais de uma via do DANFE,
como a contingência utilizando formulários de segurança, por
exemplo.

O DANFE não é nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas
como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a
chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse
documento confirmar, através da página da Secretaria de Fazenda
Estadual, ou da Receita Federal do Brasil, a efetiva existência
de uma NF-e que tenha tido seu uso regularmente autorizado.”

“7.1 O conteúdo dos campos do DANFE deverá conter o conteúdo
das respectivas TAG XML da NF-e, quando conhecidos no momento
da solicitação de autorização de uso. Não poderão ser impressas
informações que não constem do arquivo da NF-e.”

“10 (…)

O DANFE é um Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e,
ainda que hábil para acompanhar o trânsito de mercadorias, não
substitui o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica em nenhuma
hipótese”.

Assim, dos excertos transcritos, em especial o item
7.1 do Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica,
verifica-se que no DANFE não poderão ser impressas informações
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que não constem do arquivo da NF-e.

O DANFE, por ser um instrumento de mera
representação gráfica, não poderá conter nos campos próprios
quaisquer informações relativamente à operação que não constem
na nota fiscal eletrônica, devendo representar fielmente o seu
conteúdo.

No mais, esclarece-se que o parágrafo único do art.
408 se aplica apenas à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida
por sistema de processamento de dados, sendo que à  Nota
Fiscal eletrônica se aplicam as regras específicas, inseridas
no Anexo IX do Regulamento do ICMS, com base nos Ajustes
SINIEF 07/05, 11/08 e 15/10, e no Manual de Integração da Nota
Fiscal Eletrônica, aprovado pelo Ato Cotepe 49/2009.

Destarte, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do que foi esclarecido, tem o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência desta resposta, para
adequar os procedimentos já realizados, observado o disposto
no § 1º do art. 654 do RICMS/2008.

PROTOCOLO:  10.821.956-4

CONSULTA Nº:  67, de 9 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ICMS. INSUMOS INDUSTRIAIS. DIFERIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE.
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A consulente, cadastrada na atividade de comércio
atacadista de mercadorias em geral, com predominância de
insumos agropecuários, informa que realiza a importação pelo
Porto de Paranaguá dos produtos agrícolas Endosulfan Álcool
97%, NCM 2906.19.90, e Acefato Técnico 97%, NCM 2930.90.61,
ambos enquadrados na categoria de inseticidas e acaricidas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme
índices monográficos de produtos agrotóxicos.

Esclarece que nas importações de tais produtos do
exterior vem recolhendo o ICMS no desembaraço aduaneiro, não
obstante entender que são insumos agropecuários e que se
encontram inseridos no diferimento do pagamento do imposto de
que trata o inciso IV do art. 101 do Regulamento. Dessa forma,
conclui que poderia efetuar a importação sem o recolhimento do
imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, mediante a
utilização da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira
sem Comprovação do Recolhimento do ICMS.

Posto isso, questiona:

1) está correto o seu entendimento?

2) Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa,
deve proceder, quando da liberação dos produtos, de acordo com
o disposto no § 7º do art. 65 do RICMS?

3) As operações subsequentes com os referidos
produtos, quando destinadas a contribuintes paranaenses,
encontram-se albergadas pelo diferimento do ICMS?

Conforme esclarecimentos solicitados em diligência,
a consulente informa que comercializa os referidos produtos
tal qual foram importados, anexando cópias de notas fiscais de
entrada e de saída que documentaram as correspondentes
operações.

Observa-se que os documentos fiscais relativos às
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operações de saídas têm como destino estabelecimento
fabricante de defensivos agrícolas.

RESPOSTA 

Transcreve-se o dispositivo do Regulamento do ICMS
aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, que
tem correlação com a dúvida apresentada: 

SUBSEÇÃO II 

OUTROS INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Art. 101. É diferido o pagamento do ICMS nas operações com as
seguintes mercadorias:

(…)

IV - acaricidas, aditivos, desfolhantes, desinfetantes,
dessecantes, espalhantes, estimuladores e inibidores de
crescimento, formicidas, fungicidas, germicidas, herbicidas,
inseticidas, inclusive biológicos, nematicidas, parasiticidas,
raticidas, vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso
na agricultura e na pecuária;

Relativamente à primeira e segunda indagações, o
Setor Consultivo, reiteradamente, tem-se posicionado no
sentido de que compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil manifestar-se acerca da classificação de produtos.

Este Setor, também, tem interpretado que o inciso IV
do art. 101 do RICMS arrola produtos já prontos para serem
usados na agricultura e na pecuária e, nessa hipótese, segundo
a NCM, classificam-se na posição 3808: “inseticidas,
rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação
e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens
para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma
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de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel
mata-moscas.” Precedente: Consulta n. 25/2011.

O documento anexado pela consulente atesta que os
produtos são ingredientes ativos e estão, como informa,
classificados nas NCM 2906.19.90 e 2930.90.61 e, portanto,
necessitam serem formulados e industrializados para uso na
agricultura e pecuária, qualificando-se como insumos
industriais, não estando abrangidos pelas regras do
diferimento.

Posto isso, em relação à primeira e terceira
indagações, está incorreto o entendimento da consulente, pois
na operação de entrada de mercadoria importada do exterior e
na operação de saída para destinatários estabelecidos no
território paranaense não se aplica o diferimento do ICMS de
que trata o inciso IV do art. 101 do RICMS, para os produtos
especificados pela consulente.

 No que diz respeito à segunda indagação, resta
prejudicada.

Em razão do manifestado, nos termos do art. 659 do
RICMS/2008, a consulente tem, a partir da data da ciência da
resposta, o prazo de até quinze dias para adequar os
procedimentos já realizados, caso esteja procedendo de modo
diverso do respondido.

PROTOCOLO:   10.948.690-6

CONSULTA Nº:  68, de 9 de agosto de 2011.
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SÚMULA:        ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA.
PINTURA INDUSTRIAL.

A consulente, cadastrada no regime normal e na
atividade de serviços de usinagem, solda e tornearia, aduz que
realiza industrialização por encomenda nas dependências de seu
cliente, executando o serviço especializado de pintura em
peças e partes de veículos que serão posteriormente utilizadas
na montagem de veículos a serem  comercializados, pelo
encomendante, no mercado interno ou externo.

Assevera que para a execução dos serviços se depara
com situação em que a industrialização por encomenda é
realizada com todo o material para pintura fornecido pelo
encomendante; outra situação em que o material é colocado pelo
industrializador; e, ainda, a hipótese em que parte do
material é fornecido pelo encomendante e a outra parte  pelo
industrializador que, no caso, é a consulente.

Diante do exposto, questiona:

a) está correto seu entendimento de que para as
hipóteses descritas está executando industrialização para
terceiros e que o tratamento tributário aplicável é o da
suspensão do ICMS, nos termos do art. 299 e alínea “a” do § 1º
do art. 95 do RICMS?

b) Caso o entendimento exposto no item anterior
estiver correto, há previsão na legislação de ser anotada
alguma observação no documento fiscal para retratar essa
situação?

c) Quando executa serviços de pintura técnica em
peças e partes de veículos de propriedade do encomendante, as
quais posteriormente serão utilizadas exclusivamente na
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montagem de veículos novos, há previsão de suspensão do
imposto nessa operação?

d) Na situação exposta, havendo incidência do
imposto, poderá ser deduzida da base de cálculo a parcela do
material fornecido pelo encomendante?

RESPOSTA 

Preliminarmente, frise-se que se responde aos
questionamentos da consulente partindo-se da premissa de que a
industrialização que realiza envolve a pintura de peças e
partes, com ou sem fornecimento de material por parte da
consulente, as quais integrarão os veículos que serão
comercializados pelo encomendante.

Transcrevem-se os dispositivos do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de
2007, que têm vínculo com os questionamentos formulados:

Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

(…)

§ 1º Fica igualmente diferido o pagamento do imposto nas
operações a seguir mencionadas:

(…)

c) nas operações internas, no retorno da mercadoria ou bem
recebido para industrialização, nas condições estabelecidas no
art. 299, referente à parcela do valor agregado, para o momento
em que ocorrer a saída ou a transmissão de propriedade do
produto resultante da industrialização, promovida pelo
estabelecimento do contribuinte autor da encomenda;

Art. 209. Quando a operação ou a prestação estiver beneficiada
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por isenção ou amparada por imunidade, não-incidência,
diferimento ou suspensão do recolhimento do imposto, essa
circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se
o respectivo dispositivo legal (art. 9º  do Convênio SINIEF
s/n, de 15.12.70, e art. 89 do Convênio SINIEF 06/89). 

Parágrafo único. Na hipótese de redução na base de cálculo,
aplicar-se-á também o disposto neste artigo, devendo ainda
constar no documento fiscal o valor sobre o qual tiver sido
calculado o imposto.

Art. 299. É suspenso o pagamento do imposto nas operações
internas ou interestaduais, na saída e no retorno, de bem ou
mercadoria remetida para conserto ou industrialização,
promovida por estabelecimento de contribuinte, sob a condição
de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no
prazo de até 180 dias, contados da data da saída (Convênio AE
15/74; Convênios ICM 01/75 e 35/82 e Convênios ICMS 34/90 e
151/94).

§ 1º O disposto no caput não se aplica:

a) às saídas, em operações interestaduais, de sucatas e de
produto primário de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se
a remessa e o retorno real ou simbólico se fizerem nos termos
de protocolo celebrado entre o Estado do Paraná e outros
Estados interessados;

b) quando a operação interna de retorno real ou simbólico da
mercadoria objeto da industrialização estiver ainda sujeita às
normas relativas ao diferimento, nos termos do inciso II do
art. 103;

c) nas saídas, em operações internas, em que o objeto seja gado
bovino, bubalino, suíno, ovino e caprino ou aves;

d) na saída de produto primário para fins de beneficiamento;

e) no retorno de álcool etílico combustível anidro ou
hidratado.

§ 2º Em relação ao valor agregado na industrialização,
aplica-se o diferimento previsto na alínea "c" do § 1º do art.
95.
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Do relatado, conclui-se que a atividade econômica da
consulente está inserida na cadeia de operações relativas à
circulação de mercadorias, haja vista que constitui etapa do
ciclo de industrialização do produto, pois o estabelecimento
encomendante efetuará operação mercantil subsequente com o
produto industrializado.

Para as hipóteses mencionadas pela consulente há
previsão de suspensão do pagamento do imposto tanto na remessa
quanto no retorno da mercadoria recebida para
industrialização, desde que atendidas as condições do artigo
299 do RICMS. Em relação ao valor agregado na industrialização
da mercadoria, que envolve a mão-de-obra e, se for o caso, as
mercadorias empregadas, o imposto é diferido, conforme dispõe
a alínea “c” do § 1º do art. 95 do RICMS.

Assim, quanto ao primeiro e terceiro questionamentos
responde-se que está parcialmente correto o entendimento da
consulente, pois  na operação de remessa e retorno de
mercadoria para industrialização se aplica a suspensão do
ICMS. Já em relação à industrialização há o diferimento do
imposto.

Quanto à segunda indagação, deve ser indicado na
nota fiscal o tratamento tributário da operação, como prevê o
art. 209 do RICMS/2008.

No que diz respeito à quarta pergunta, resta ela
prejudicada tendo em vista o entendimento manifestado nas
respostas às indagações anteriores.

Caso a consulente esteja procedendo diferentemente
do contido nesta resposta, em razão da determinação do artigo
659 do RICMS, tem o prazo de até quinze dias, a partir da
ciência desta, para adequar os procedimentos já realizados ao
que foi esclarecido.
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PROTOCOLO:  10.951.514-0

CONSULTA Nº:  69, de 18 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ICMS. SIMPLES NACIONAL. VALOR AGREGADO NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.

A consulente tem por objeto social “fabricação e
comércio de granola, fabricação e comércio de produtos
naturais e integrais à base de (...) aveia, (...); fabricação
e comércio de produtos naturais e integrais (…); fabricação e
comércio de pão integral, massas integrais e sanduíches
integrais”. Informa que está sob o regime tributário do
Simples Nacional e que efetua industrialização no Estado do
Paraná por encomenda para terceiros, sendo que a fábrica
contratante envia a matéria-prima com nota fiscal de remessa
para industrialização e a consulente industrializa e devolve o
produto final com nota fiscal de retorno de industrialização.

Esse procedimento leva em torno de dez dias e
engloba a secagem da aveia em estufa, constituindo-se esse
produto em um dos componentes da bolacha a ser fabricada pela
encomendante. Recebe um valor pela realização desse processo,
o qual é inserido na nota fiscal com Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP) 5.124, referente a operação
interna.

Pelo exposto, entende que numa empresa enquadrada em
regime normal de apuração e pagamento de ICMS não há a
incidência desse imposto, conforme dispõem os artigos 299 a
302 do RICMS.
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Assim, questiona sobre a não incidência do ICMS nas
operações de industrialização por ela realizadas, na qualidade
de empresa enquadrada no regime do Simples Nacional. E
pergunta, ainda, como deve proceder.

RESPOSTA

A consulente questiona a respeito da aplicação dos
artigos 299 a 302 do RICMS aprovado pelo Decreto nº 1980/2007,
referente à suspensão do ICMS no retorno de industrialização
por empresa enquadrada no regime do Simples Nacional. Dessa
legislação, depreende-se que, mais especificamente, a dúvida
versa quanto ao diferimento em relação ao valor agregado no
processo de industrialização, constante no § 2º do art. 299 do
RICMS, uma vez que menciona a confecção de uma planilha de
custos.

Dispõe o RICMS:

“TÍTULO III

CAPÍTULO VI

DA REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU CONSERTO

Art. 299. É suspenso o pagamento do imposto nas operações
internas ou interestaduais, na saída e no retorno, de bem ou
mercadoria remetida para conserto ou industrialização,
promovida por estabelecimento de contribuinte, sob a condição
de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no
prazo de até 180 dias, contados da data da saída (Convênio AE
15/74; Convênios ICM 01/75 e 35/82 e Convênios ICMS 34/90 e
151/94).

§ 1º O disposto no caput não se aplica:

a) às saídas, em operações interestaduais, de sucatas e de
produto primário de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se
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a remessa e o retorno real ou simbólico se fizerem nos termos
de protocolo celebrado entre o Estado do Paraná e outros
Estados interessados;

b) quando a operação interna de retorno real ou simbólico da
mercadoria objeto da industrialização estiver ainda sujeita às
normas relativas ao diferimento, nos termos do inciso II do
art. 103;

c) nas saídas, em operações internas, em que o objeto seja gado
bovino, bubalino, suíno, ovino e caprino ou aves;

d) na saída de produto primário para fins de beneficiamento;

e) no retorno de álcool etílico combustível anidro ou
hidratado. 

§ 2º Em relação ao valor agregado na industrialização,
aplica-se o diferimento previsto na alínea "c" do § 1º do art.
95.

§ 3º O prazo de 180 dias poderá ser prorrogado por igual
período, admitida excepcionalmente uma segunda prorrogação,
mediante despacho do Delegado Regional da Receita a ser
proferido em petição justificada do interessado.

Art. 300. Considerar-se-á encerrada a fase de suspensão do
pagamento do imposto, nas seguintes situações: 

I -  não atendimento da condição de retorno, no prazo de 180
dias,  contados da data da remessa;

II - saída ou transmissão de propriedade promovida pelo
estabelecimento de contribuinte, do produto industrializado
recebido, em anterior operação, com suspensão do pagamento do
imposto, em retorno de industrialização realizada sob sua
encomenda por estabelecimento industrializador localizado no
território deste Estado;

III -  aplicação no ativo fixo ou utilização do produto para
uso ou consumo pelo encomendante, situado no território
paranaense, do produto industrializado recebido em operação
anterior, de estabelecimento industrializador localizado neste
Estado, com suspensão do pagamento do imposto.

Art. 301. Encerrada a fase de suspensão, é responsável pelo
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pagamento do imposto suspenso:

I - na hipótese do inciso I do artigo anterior, o remetente,
mediante lançamento, em conta-gráfica, de Nota Fiscal, modelo 1
ou 1-A, para esse fim emitida, com o destaque do imposto devido
e com a identificação do documento fiscal relativo à remessa;

II - na hipótese do inciso II do artigo anterior:

a) tratando-se de operação tributada, o contribuinte que
promover a respectiva saída, devendo pagar a parcela do imposto
suspenso de forma incorporada ao débito da operação;

b) tratando-se de operação isenta, imune ou com redução da base
de cálculo, sem expressa manutenção do crédito, o contribuinte
que promover a saída correspondente, devendo debitar em
conta-gráfica, no mês da ocorrência, mediante emissão de nota
fiscal, sem os acréscimos legais e sem direito ao crédito
fiscal, o valor do imposto suspenso que deixou de ser pago na
remessa para industrialização;

III - na hipótese do inciso III do artigo anterior:

a) em relação ao ativo fixo, o contribuinte autor da encomenda,
na forma disposta no § 3º do art. 23;

b) em relação ao produto utilizado para uso ou consumo, o
contribuinte autor da encomenda, mediante lançamento, em
conta-gráfica, de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para esse fim
emitida, com o destaque do imposto devido e com a identificação
do documento fiscal relativo ao retorno do produto
industrializado.

§ 1º O descumprimento do disposto no inciso I e na alínea "b"
do inciso II sujeitará o contribuinte ao pagamento dos
acréscimos legais, desprezando-se, em qualquer caso, inclusive
de denúncia espontânea, o prazo de 180 dias, previsto no art.
299, para efeitos de cálculos da correção monetária.

§ 2º A nota fiscal emitida nas hipóteses dos incisos I, II,
"b", e III, "b", deverá ser lançada no campo "Outros Débitos"
do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês da sua emissão.

Art. 302. Na saída da mercadoria em operações internas em
retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para conserto,
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será devido o imposto sobre o valor das peças ou materiais
aplicados, observado o disposto no  inciso IV do art. 6º.”

Inicialmente, verifica-se que o regime tributário do
Simples Nacional exige, para o seu ingresso, o pagamento de
todos os tributos diferidos, conforme art. 10 da Resolução nº
4 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), de 30 de maio
de 2007. Por conseguinte, infere-se que esse regime não se
coaduna com o diferimento do pagamento do ICMS referente ao
valor agregado, constante no § 2º do art. 299 do RICMS, no
processo de industrialização realizado:

“Resolução  CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007

Tributação dos valores diferidos

Art. 10. Os valores dos impostos e contribuições relativos a
períodos anteriores à opção pelo Simples Nacional, cuja
tributação tenha sido diferida, deverão ser pagos em até 30
(trinta) dias, contados da data do deferimento da opção.”

Já se manifestou o Setor Consultivo, na Consulta nº
18/2008, no sentido de que:

“a) A receita auferida com a industrialização que promove para
terceiros (mão-de-obra e material) compõe a receita bruta
tributável pelo Simples Nacional, nos termos da legislação
vigente, devendo ser observada a tributação própria
estabelecida para a atividade desenvolvida pela empresa. Por
seu turno, o valor das mercadorias e insumos recebidos do
encomendante, objeto de retorno após a industrialização, por
não se constituir em receita, não integra o montante
tributado.”

Observa-se, portanto, que a consulente dispõe de
tratamento diferenciado para as suas operações, apurando o
imposto devido conforme a receita bruta auferida mensalmente,
devendo incluir o valor cobrado pelo processo de
industrialização, conforme citado pela consulente,
considerando as regras do art. 18, §§ 1º, 3º e 5º, inciso I,
da Lei Complementar (LC) nº 123/2006.
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“LC 123/2006

Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa e
empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, será
determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei
Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de
2008).

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo
utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses
anteriores ao do período de apuração.

(..)

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota
determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo,
podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na
forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita
recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o
ano-calendário.

(...)

§ 5º  Nos casos de atividades industriais, de locação de bens
móveis e de prestação de serviços, serão observadas as
seguintes regras:

I – as atividades industriais serão tributadas na forma do
Anexo II desta Lei Complementar.”

Ainda, relativamente à definição e determinação da
receita bruta, a legislação nacional dispõe (§ 1º do art. 3º
da LC nº 123/2006):

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:

(...)
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§ 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no
caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.”

Tendo em vista a apuração da receita bruta,
considerando o disposto no §4º, inc. IV e §§ 12, 13 e 14,
todos do art. 18 da LC nº 123/2006, combinado com o art. 13, §
1º, inc. XIII, alínea “a”, dessa mesma lei, verifica-se que
podem ser reduzidos do montante a ser recolhido do Simples
Nacional os valores das receitas decorrentes da venda de
mercadorias sujeitas à substituição tributária e da exportação
de mercadorias para o exterior, inclusive quando as vendas
sejam realizadas por meio de comercial exportadora ou do
consórcio previsto na própria lei. Também está prevista na
Resolução CGSN nº 5, de 30 de maio de 2007, outra hipótese de
redução do montante devido, qual seja, a receita decorrente de
operações ou prestações abrangidas pela imunidade. Nesse caso,
a respectiva redução é aplicada em relação aos tributos sobre
os quais recaia a imunidade, conforme dispõe o seu art. 14:

“Art. 14. Sobre a parcela das receitas sujeitas a imunidade,
serão desconsiderados os percentuais dos tributos sobre os
quais recaia a respectiva imunidade, conforme o caso.” 

Logo, não é permitido excluir da receita bruta do
Simples Nacional outros tratamentos tributários que não
aqueles já indicados.

Especificamente, na apuração do ICMS devido a
consulente deve inserir no total da receita mensal o valor
agregado no processo de industrialização, observando, então, o
seu enquadramento na Tabela I do Anexo VIII do RICMS, para
efeito de informação no PGDAS (Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional).

Acrescenta-se, a título de esclarecimento, que o
ICMS pago pela consulente sobre o valor agregado no processo
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de industrialização, no regime do Simples Nacional, pode ser
creditado pelo estabelecimento enquadrado no regime normal que
recebe o produto industrializado, prevalecendo dessa forma a
não cumulatividade do imposto. Para tanto, deve a consulente
proceder na forma no art. 9º-A do Anexo VIII do RICMS.

“Art. 9º-A. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante
do Simples Nacional, que emitir documento fiscal com direito ao
crédito estabelecido no § 1º do art. 23 da Lei Complementar n.
123/2006, consignará no campo destinado às informações
complementares ou, na sua falta, no corpo do documento, por
qualquer meio gráfico indelével, a expressão: "PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...,
CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA
LC 123/2006" (Resoluções CGSN n. 10/2007 e 53/2008).

§ 1º O percentual aplicável ao cálculo do crédito de que trata
o “caput” deverá ser informado no documento fiscal e
corresponderá àquele previsto na “COLUNA 2” da Tabela I deste
Anexo, para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou
empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da
operação.

§ 2º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de
atividade da microempresa ou empresa de pequeno porte optante
do Simples Nacional, o percentual aplicável ao cálculo do
crédito de que trata o “caput” corresponderá ao percentual de
0,67% (sessenta e sete centésimos por cento).

Acrescentado o Art. 9º-A ao Anexo VIII, pelo art. 1º, alteração
204ª, do Decreto n. 4.248, de 11.02.2009, surtindo efeitos a
partir de 1º.01.2009.”

Por fim, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já realizados
ao aqui exposto.
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PROTOCOLO:  11.066.082-0

CONSULTA Nº:  70, de 1º de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDUSTRIAL.
SIMPLES NACIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.

A consulente informa que tem por atividade o
fornecimento de refeições a funcionários de empresas
contratantes, como serviço terceirizado, sendo o preparo
realizado fora desses estabelecimentos. 

Entende que é aplicável a redução da base de cálculo
para 70% nas saídas de mercadorias, com base no art. 4º,
alínea “c” da Lei nº 13.214/2001, por  existir efetiva
prestação de serviços. Explica que perdeu esse benefício com a
opção pelo enquadramento ao regime do Simples Nacional e
solicita paridade de tratamento segundo a Consulta n. 67/2009,
onde se concluiu pela possibilidade de aplicação da isenção no
fornecimento de refeições industriais, a partir de 1º de junho
de 2009, com fundamento no previsto pelo Anexo I, item 112 do
RICMS.

RESPOSTA

Aos optantes do regime do Simples Nacional, haja
vista contarem com tratamento diferenciado de apuração do
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imposto conforme a receita bruta auferida, não se aplica o
benefício da isenção prevista no item 112 do Anexo I, Nota 1,
do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.987, de 21/12/2007. Assim,
nos termos do disposto pelo art. 3º do Anexo VIII do RICMS,
somente são isentos de pagar o ICMS os contribuintes optantes
cuja receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do
período de apuração não ultrapasse R$ 360.000,00. Vejamos a
legislação mencionada:

“ANEXO I – ISENÇÕES

(...)

112 Fornecimento de REFEIÇÕES promovido por (Convênio ICM
01/75; Convênio ICMS  151/94):

a) qualquer empresa, diretamente a seus empregados;

b) agremiação estudantil, associação de pais e mestres,
instituição de educação e assistência social, sindicato ou
associação de classes, diretamente a seus empregados,
associados, professores, alunos ou beneficiários.

Nota:

1. a isenção de que trata este item estende-se à operação que
antecede a entrada da refeição nos estabelecimentos referidos,
desde que tenha o emprego nele previsto.”

“ANEXO VIII – DAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL SEÇÃO
II - Da Isenção e da Base de Cálculo do ICMS 

Art. 3º Ficam isentas do pagamento do ICMS as empresas
estabelecidas neste Estado e enquadradas no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, cuja receita bruta acumulada nos doze meses
anteriores ao do período de apuração não ultrapasse R$
360.000,00 - (art. 2º da Lei n. 15.562/2007).”

Observa-se, portanto, que a consulente dispõe de
tratamento diferenciado para as suas operações, apurando o
imposto devido conforme a receita bruta auferida mensalmente,
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considerando as regras do art. 3º, § 1º e art. 18, §§ 1º, 3º e
5º da Lei Complementar nº 123/2006:

“CAPÍTULO II

Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se   
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:

(...)

§ 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no
caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.”

Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa e
empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, será
determinado mediante      aplicação da tabela do Anexo I desta
Lei Complementar. (Redação dada pela        Lei Complementar nº
128, de 2008).

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo
utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses
anteriores ao do período de apuração.

(..)

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota
determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo,
podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na
forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita
recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano
calendário.

(...)

§ 5o  As atividades industriais serão tributadas na forma do
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Anexo II desta Lei Complementar.  (Redação dada pela Lei
Complementar nº 128, de 2008).”

Quanto à resposta da Consulta n. 67/2009, o
benefício da isenção prevista no Anexo I, item 112, nota 1 do
RICMS se aplica em razão do enquadramento da empresa
consulente no regime normal de apuração.

Em face do exposto, conclui-se que a consulente,
optante pelo regime do Simples Nacional, somente conta com o
benefício da isenção se a renda bruta auferida não ultrapassar
o limite de R$ 360.000,00 nos doze meses anteriores ao período
de apuração.

Posto isso, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já
realizados, caso esteja procedendo de modo diverso do
respondido.

PROTOCOLO:  10.906.040-2

CONSULTA Nº:  71, de 16 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ICMS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. VENDAS A
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A consulente, empresa fabricante de gases
industriais, expõe que realiza operações de comercialização
dos produtos no formato gasoso, embalados em cilindros
específicos, e no formato líquido, transportados em carretas
criogênicas, que permitem a manutenção da forma líquida até o
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momento em que é transbordado para outros recipientes ou
convertidos para o estado gasoso no ato do consumo.

Informa que a comercialização de seus produtos
apresenta como característica o desconhecimento da quantidade
que será entregue ao destinatário, também incerto, no ato da
venda.

Destaca que emite os documentos observando o contido
no RICMS e na NPF 95/2009, descreve os CFOP utilizados em cada
etapa da operação e observa que a obrigatoriedade de emissão
de nota fiscal eletrônica (NF-e) não se aplica às operações
realizadas fora do estabelecimento. Também alega que realiza
operações destinadas a órgãos da Administração Pública, com a
emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A.

Por fim, questiona se está correto o seu
procedimento e se é suficiente aplicar em seus documentos o
texto mencionado no § 29 do art. 138 do RICMS, assim descrito:

§ 29. Quando o contribuinte for obrigado ao uso de NF-e, será
impressa na Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo estabelecimento
gráfico, a seguinte expressão no campo 'Reservado ao Fisco' do
quadro 'Dados Adicionais': Contribuinte obrigado a emitir Nota
Fiscal Eletrônica - NF-e em substituição às Notas Fiscais,
modelo 1 ou 1-A. Documento válido somente para as exceções
previstas na legislação.

RESPOSTA

Inicialmente, reproduz-se o que dispõe o Protocolo
ICMS 42/2009:

“Cláusula primeira Acordam os Estados e o Distrito Federal em
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estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de
setembro de 2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou
1-A, para os contribuintes enquadrados nos códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no referido
anexo.

§ 1º A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas
em todos os estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta
cláusula que estejam localizados nas unidades da Federação
signatárias deste protocolo, ficando vedada a emissão de Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas neste
protocolo.

§ 2º A obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica -
NF-e prevista no caput não se aplica:

I - nas operações realizadas fora do estabelecimento, relativas
às saídas de mercadorias remetidas sem destinatário certo,
desde que os documentos fiscais relativos à remessa e ao
retorno sejam NF-e;

(...)

Cláusula segunda Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal
Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os
contribuintes que, independentemente da atividade econômica
exercida, realizem operações:

I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta,
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

II - com destinatário localizado em unidade da Federação
diferente daquela do emitente;

III - de comércio exterior”.

Nos termos do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º do
Anexo IX do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de
dezembro de 2007, a obrigatoriedade do uso da NF-e se reporta
a Protocolo ICMS e a Norma de Procedimento Fiscal, norteando
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os procedimentos a serem adotados, in verbis:

“Art. 1º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, poderá ser
utilizada em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, pelos contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (Ajustes SINIEF 07/05,
11/08 e 15/10).

(...)

§ 2º A obrigatoriedade da utilização da NF-e será fixada por
intermédio de Protocolo ICMS, que será dispensado:

a) na hipótese de contribuinte inscrito unicamente no CAD/ICMS
deste Estado;

b) a partir de 1º de dezembro de 2010 (Ajuste SINIEF 9/09).

§ 3º Norma de Procedimento Fiscal - NPF fixará a
obrigatoriedade de que trata o § 2º, determinando os
contribuintes, atividade econômica ou natureza da operação por
eles exercida”.

O referido protocolo, alterado pelo Protocolo ICMS
85/2010, de 9 de julho de 2010, estabelece a obrigatoriedade
de emissão da NF-e, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou
1-A, para estabelecimentos de diversos setores da economia,
inclusive os fabricantes de gases, e também dispõe sobre a
obrigatoriedade da utilização da NF-e para contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações com os destinatários especificados em sua cláusula
segunda. Entretanto, cumpre destacar que essa obrigatoriedade
não se aplica às operações realizadas fora do estabelecimento,
desde que os documentos fiscais relativos à remessa e retorno
sejam    NF-e.

No Estado do Paraná foi editada a Norma de
Procedimento Fiscal n. 95/2009, citada pela consulente,
consolidada com as alterações das NPF n. 67/2010, 104/2010,
108/2010 e 58/2011, que dispõe sobre a utilização de NF-e por
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contribuintes paranaenses.

Diante do exposto, pode-se afirmar que não há
impeditivo para a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A para
acobertar operações realizadas fora do estabelecimento,
destinadas a órgãos da administração pública, sendo observadas
as exigências do Protocolo ICMS 42/2009 e do Regulamento do
ICMS. No entanto, cumpre observar que é possível, em havendo
acesso à rede mundial de computadores no veículo e
credenciamento do contribuinte, a emissão da NF-e por ocasião
das vendas fora do estabelecimento. 

Por fim, frisa-se que, a partir da ciência desta,
terá a consulente o prazo de até quinze dias para adequar os
seus procedimentos eventualmente já realizados em conformidade
com o que foi aqui esclarecido, no caso de que os tenha
praticado diversamente, em observância ao artigo 659 do RICMS.

PROTOCOLO:  10.948.852-6

CONSULTA Nº:  72, de 16 de agosto de 2011.

SÚMULA:        ICMS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. VENDA FORA DO
ESTABELECIMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A consulente, empresa que tem como objeto social a
fabricação e a comercialização de gases, produtos químicos,
máquinas, equipamentos e cilindros em geral, expõe que realiza
operações de venda de mercadorias fora do estabelecimento,
mediante a utilização de veículos, inclusive para entes da
Administração Pública. Informa que a comercialização de seus
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produtos apresenta como característica o desconhecimento da
quantidade que será entregue ao cliente no ato da venda.

Ressalta que desde 1º/1/2010 está obrigada à emissão
de nota fiscal eletrônica (NF-e), por força do disposto no
Protocolo ICMS 42/2009. No entanto, destaca que a
obrigatoriedade não se aplica às operações realizadas fora do
estabelecimento. Por conseguinte, questiona quanto ao
procedimento correto em relação à emissão de nota fiscal,
modelo 1 ou 1-A,  para órgãos da Administração Pública.

RESPOSTA

Inicialmente, reproduz-se o que dispõe o Protocolo
ICMS 42/2009, citado pela consulente:

“Cláusula primeira Acordam os Estados e o Distrito Federal em
estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de
setembro de 2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou
1-A, para os contribuintes enquadrados nos códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no referido
anexo.

§ 1º A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas
em todos os estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta
cláusula que estejam localizados nas unidades da Federação
signatárias deste protocolo, ficando vedada a emissão de Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas neste
protocolo.

§ 2º A obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica -
NF-e prevista no caput não se aplica:

I - nas operações realizadas fora do estabelecimento, relativas
às saídas de mercadorias remetidas sem destinatário certo,
desde que os documentos fiscais relativos à remessa e ao
retorno sejam NF-e;

(...)

Cláusula segunda Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal
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Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os
contribuintes que, independentemente da atividade econômica
exercida, realizem operações:

I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta,
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

II - com destinatário localizado em unidade da Federação
diferente daquela do emitente;

III - de comércio exterior”.

Nos termos do disposto nos § § 2º e 3º do art. 1º do
Anexo IX do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de
dezembro de 2007, a obrigatoriedade do uso da NF-e se reporta
ao Protocolo ICMS e à Norma de Procedimento Fiscal, norteando
os procedimentos a serem adotados, in verbis:

“Art. 1º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, poderá ser
utilizada em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, pelos contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (Ajustes SINIEF 07/05,
11/08 e 15/10).

§ 2º A obrigatoriedade da utilização da NF-e será fixada por
intermédio de Protocolo ICMS, que será dispensado:

a) na hipótese de contribuinte inscrito unicamente no CAD/ICMS
deste Estado;

b) a partir de 1º de dezembro de 2010 (Ajuste SINIEF 9/09).

§ 3º Norma de Procedimento Fiscal - NPF fixará a
obrigatoriedade de que trata o § 2º, determinando os
contribuintes, atividade econômica ou natureza da operação por
eles exercida”.

O referido Protocolo, alterado pelo Protocolo ICMS
85, de 9 de julho de 2010, estabelece a obrigatoriedade de
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emissão da NF-e, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou
1-A, para estabelecimentos de diversos setores da economia,
inclusive os fabricantes de gases, e também dispõe sobre a
obrigatoriedade da utilização da NF-e para contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações com os destinatários especificados em sua Cláusula
segunda. Entretanto, cumpre destacar que essa obrigatoriedade
não se aplica às operações realizadas fora do estabelecimento,
desde que os documentos fiscais relativos à remessa e retorno
sejam    NF-e.

No Estado do Paraná foi editada a Norma de
Procedimento Fiscal n. 95/2009, consolidada com as alterações
das NPF n. 67/2010, 104/2010, 108/2010 e 58/2011, que dispõe
sobre a utilização de NF-e por contribuintes paranaenses.

O § 29 do art. 138 do RICMS dispõe sobre a
possibilidade de emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A em
situações excetuadas na legislação, in verbis:

“Art. 138. A nota fiscal conterá, nos quadros e campos
próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A,
as seguintes disposições (Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70,
Ajustes SINIEF 07/71, 16/89 e 03/94):

(...)

§ 29. Quando o contribuinte for obrigado ao uso de NF-e, será
impressa na Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo estabelecimento
gráfico, a seguinte expressão no campo 'Reservado ao Fisco' do
quadro 'Dados Adicionais': Contribuinte obrigado a emitir Nota
Fiscal Eletrônica - NF-e em substituição às Notas Fiscais,
modelo 1 ou 1-A. Documento válido somente para as exceções
previstas na legislação.”.

Diante do exposto, não há impeditivo para a emissão
de nota fiscal modelo 1 ou 1-A para acobertar operações
realizadas fora do estabelecimento, destinadas a empresas
públicas, sendo observadas as exigências do Protocolo ICMS
42/2009 e do Regulamento do ICMS. No entanto, cumpre observar
que é possível, em havendo acesso à rede mundial de
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computadores no veículo e credenciamento do contribuinte, a
emissão da NF-e por ocasião das vendas fora do
estabelecimento.

Por fim, frisa-se que, a partir da ciência desta,
terá a consulente o prazo de até quinze dias para adequar os
seus procedimentos eventualmente já realizados, em
conformidade com o que foi aqui esclarecido, no caso de que os
tenha praticado diversamente, em observância ao artigo 659 do
RICMS.
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PROTOCOLO:  10.434.831-9

CONSULTA Nº:  73, de 14 de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS.OPERAÇÕES DE ATACADISTA COM CONSUMIDOR
FINAL. UTILIZAÇÃO DE NF-E. NÃO
OBRIGATORIEDADE DE USO DE EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL.

A consulente, empresa que atua no comércio
atacadista de pescados e frutos do mar, obrigada à emissão de
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), e efetuando a maior parte de
suas vendas a contribuintes do imposto, informa que está na
iminência de efetuar operações também com pessoas físicas e
jurídicas não contribuintes do imposto e questiona se está
obrigada a utilizar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal
(ECF) ou se pode utilizar em todas as operações a NF-e a que
está obrigada.

Justifica o questionamento no fato de que:

1. o art. 349 do Regulamento do ICMS obriga o uso de
ECF por estabelecimento que promova a saída de mercadorias
para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do imposto
estadual;

2. o art. 50 do Convênio SINIEF S/N, de 15 de
dezembro de 1970, estabelece que nas operações realizadas por
empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de
dados, em que os clientes tenham essa característica, não está
obrigada a utilizar o ECF;

3. a consulente emite NF-e utilizando tal sistema, e
as saídas que promove com destino a pessoas físicas ou
jurídicas não contribuintes do ICMS não são a maior parte de
suas operações.
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RESPOSTA

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, foi
instituída pelo Ajuste SINIEF 07/2005 e inserta no Regulamento
do ICMS por meio do Decreto n. 2.129, de 12 de fevereiro de
2008. 

O art. 1º do Anexo IX do Regulamento do ICMS
determina que a NF-e pode ser utilizada em substituição à Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à Nota Fiscal de Produtor, assim
considerado o documento emitido e armazenado eletronicamente,
de existência apenas digital, com o intuito de documentar
operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida
pela assinatura digital do emitente e por autorização de uso
pelo Fisco, antes da ocorrência do fato gerador.

No seu § 3º, esse mesmo artigo dispõe que a Norma de
Procedimento Fiscal (NPF) é que fixa a obrigatoriedade de
utilização da NF-e, determinando os contribuintes, a atividade
econômica ou a natureza da operação por eles exercida.

Assim, foram editadas as NPF n. 41/2009 e 95/2009
tratando dessa obrigatoriedade, nos seguintes termos:

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL n. 095/2009

(Consolidada com as alterações da NPF 067/2010)

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso X do art. 9º do Regimento
da CRE, aprovado pela Resolução SEFA n. 88, de 15 de agosto de
2005, e o § 3º do art. 1º do Anexo IX do RICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, resolve expedir a
seguinte Norma de Procedimento Fiscal:

SÚMULA – Dispõe sobre a utilização de Nota Fiscal eletrônica –
NF-e, por contribuintes paranaenses, a partir de 2010.
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1. Esta norma estabelece a expansão da obrigatoriedade à
emissão de NF-e ao longo do ano de 2010, em substituição às
Notas Fiscais modelo 1 e 1-A, utilizando como critério de
enquadramento os códigos da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, gerando novos estabelecimentos
obrigados e ficando plenamente mantidas as obrigatoriedades
fixadas na Norma de Procedimento Fiscal – NPF nº 041/2009 e
seus respectivos prazos, em decorrência dos quais os atuais
estabelecimentos emitentes de NF-e tornaram-se obrigados.

2. É obrigatória a utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
a que se refere o art. 1º do Anexo IX do RICMS/PR para os
estabelecimentos empresariais paranaenses enquadrados nos
códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no
referido anexo.

(…)

6. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a
partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações:

6.1. destinadas à Administração Pública direta ou indireta,
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

6.2. com destinatário localizado em unidade da Federação
diferente daquela do emitente;

6.3. de comércio exterior.

7. A obrigatoriedade da emissão de NF-e aos contribuintes
referenciados no item 6, que não se enquadrem em outra hipótese
de obrigatoriedade de emissão da NF-e, ficará restrita às
operações dirigidas aos destinatários previstos nos subitens
6.1, 6.2 e 6.3.

O item 2 da NPF parcialmente transcrita dispõe que
os contribuintes com CNAE arrolado no seu Anexo Único ficam
obrigados ao uso da NF-e, bem como o item 6 determina que,
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independentemente da atividade econômica exercida, aqueles que
realizarem as operações descritas em alguns dos seus subitens
devem também utilizar esse documento em substituição à Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A,  para documentar suas operações.

Portanto, a obrigatoriedade de que trata a NPF n.
95/2009 não se aplica de forma genérica a todos os documentos
fiscais, é imposta exclusivamente às situações em que os
contribuintes façam uso da NF-e para documentar suas
operações, em substituição às Notas Fiscais, modelos 1 ou 1-A,
embora lhes seja facultado fazê-lo também em relação a
operações com pessoa física ou jurídica não contribuinte do
ICMS, para as quais fosse obrigado ao uso do equipamento
Emissor de Cupom Fiscal, em virtude do disposto na alínea “e”
do § 1º do art. 349 do Regulamento do ICMS, a seguir
transcrita:

Art. 349. O estabelecimento que exerça a atividade de venda ou
revenda de mercadorias ou bens ou de prestação de serviços em
que o adquirente ou tomador seja pessoa física ou jurídica não
contribuinte do imposto estadual está obrigado ao uso de  ECF
(Convênios ECF 01/98 e 02/98).

§ 1º A obrigatoriedade prevista neste artigo não se aplica
(Convênio ECF 06/99):

…

e) aos estabelecimentos que utilizam sistema eletrônico de
processamento de dados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica -
NF-e, modelo 55, para documentar todas as operações ou
prestações que realizarem.

A Alínea “e” foi acrescentada ao § 1º do art. 349 pela
alteração 715ª do Decreto n. 2.609, de 1º de setembro de 2011.

Portanto, pode a consulente deixar de utilizar o ECF
desde que utilize a NF-e para documentar todas as operações ou
prestações que realize.
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PROTOCOLO:  11.064.538-4

CONSULTA Nº:  74, de 15 de setembro de 2011.

SÚMULA:ICMS.  DIFERIMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO.

A consulente atua no ramo de industrialização de
peletes e bagaço de cana-de-açúcar seco. Para tanto, adquire o
bagaço de cana-de-açúcar (úmido) de fornecedores situados no
Estados do Paraná e São Paulo e os transforma em bagaço de
cana-de-açúcar seco ou peletes, os quais são vendidos a
estabelecimentos industriais, em operações estaduais e
interestaduais. Aduz que os adquirentes utilizam o bagaço de
cana-de-açúcar seco como matéria-prima na produção de papel e
os peletes como fonte de energia renovável na alimentação de
caldeiras e fornos industriais.

Expõe que, nas operações internas, sejam nas
aquisições da matéria-prima ou nas operações de venda,
utiliza-se do diferimento previsto pelo art. 95, itens 9 e 67
do RICMS/PR. As operações interestaduais são tributadas, não
havendo aproveitamento dos créditos decorrentes até o momento,
nos termos do art. 41, inciso II do RICMS.

Acrescenta que utiliza em seu processo produtivo
energia elétrica adquirida em operação interna, sendo parte
dela usada em uma pequena área administrativa. O crédito
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relativo a essas operações também não foram apropriados,
conforme previsão do art. 23, § 7º, alínea “b” do RICMS.

Diante dos fatos, indaga sobre:

1. a possibilidade de aproveitamento do crédito
oriundo das aquisições internas de energia elétrica e das
aquisições interestaduais do bagaço de cana-de-açúcar (úmido),
nos casos em que a etapa subsequente for beneficiada com o
diferimento;

2. sendo afirmativa a resposta, no tocante à energia
elétrica questiona se há necessidade de elaboração de laudo
técnico para determinar o fracionamento entre as áreas
administrativa e industrial;

3. a possibilidade de compensação dos débitos
gerados nas operações interestaduais com os créditos
acumulados oriundos das operações tributadas de aquisição de
energia elétrica e da matéria-prima;

4. a forma de apropriação extemporânea dos créditos
questionados.

RESPOSTA

Conforme disposto pelo art. 95, itens 9 e 67, do
RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21/12/2007, as
operações internas de aquisições de matéria-prima e as
operações internas de venda de peletes praticadas pela
consulente são diferidas, senão vejamos:

“Art. 94. O pagamento do imposto em relação às mercadorias
arroladas no art. 95, fica diferido para o momento em que
ocorrer uma das seguintes  operações (arts. 18 e 20 da Lei n.
11.580/96):
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(...)

VI - saída promovida pelo estabelecimento industrializador, de
produto resultante da industrialização de mercadorias cuja
entrada tenha ocorrido sob a égide do diferimento.

Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

(...)

9. briquetes e peletes, de origem vegetal, inclusive quando
destinados para a queima em caldeiras ou fornos;

(...)

67. resíduos, de produto primário ou não, inclusive nas
operações destinadas à secagem de cereais, produção de vapor ou
ao estabelecimento industrial que o utilize como fonte
energética, matéria-prima, produto intermediário ou
secundário;”

Apesar de previsto no art. 94, inciso VI do
Regulamento do ICMS, como hipótese geral de encerramento da
aplicação do diferimento, a saída promovida pelo
estabelecimento industrializador, de produto resultante da
industrialização de   mercadorias cuja entrada tenha ocorrido
sob a égide do diferimento, o art. 95 retrotranscrito, por
conter hipóteses especiais, prevalece no caso ora analisado.

As operações internas de venda de bagaço de
cana-de-açúcar seco, entretanto, não estão albergadas pelo
diferimento, pois constituem produto resultante da atividade
industrial praticada pela consulente, perdendo a
característica inicial de “resíduo” que eventualmente detinha
no estabelecimento fornecedor. Tais operações são tributadas
normalmente, com aplicação da alíquota de 18% (art. 12, inciso
VI, do RICMS).

Relativamente à primeira indagação, está correto o
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entendimento da consulente quanto à possibilidade de
apropriação do crédito decorrente das aquisições internas de
energia elétrica consumida no processo de industrialização,
conforme previsto pelo art. 23, § 7º, alínea “b”, do RICMS:

“Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da
Lei n. 11.580/96).

(...)

§ 7º A entrada de energia elétrica no estabelecimento somente
dará direito a crédito a partir de 1º de janeiro de 2020,
exceto quando (Lei Complementar n. 138, de 29 de dezembro de
2010)

(...)

b) consumida no processo de industrialização, inclusive no
depósito, armazenagem, entrepostagem, secagem e beneficiamento
de matéria-prima (inciso III do art. 1º da Lei n.
16.016/2008);”.

Quanto ao segundo questionamento, a determinação do
consumo da área administrativa (onde há vedação da apropriação
do crédito) e da utilização no processo de industrialização
pode ser feita tanto com a elaboração de laudo técnico quanto
com a utilização de medidores distintos.

No tocante às operações de aquisição interestadual
do bagaço de cana-de-açúcar (úmido), o direito ao crédito
também é reconhecido nos termos do caput do art. 23
anteriormente transcrito.

O terceiro questionamento se refere à possibilidade
de compensação dos débitos decorrentes das operações
interestaduais com os créditos acumulados pelas aquisições



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

296

internas de energia elétrica e interestaduais de
matéria-prima. Tendo em vista que o imposto é não-cumulativo,
a possibilidade de compensação está prevista no art. 22,
caput, do RICMS:

“Art. 22. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas
anteriores por este Estado ou por outra unidade federada,
apurado por um dos seguintes critérios (art. 23 da Lei n.
11.580/96):”.

Por último, a apropriação extemporânea dos créditos
questionados é admissível nos termos do art. 23, §§ 2º e 5º do
RICMS, observado o item 6, subitem 6.4 da NPF n. 3/06:

“Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica,no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da
Lei n. 11.580/96). 

(...)

§ 2º O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de
decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento. 

(...)

§ 5º Sem prejuízo do estabelecido no § 2º, o crédito poderá ser
lançado extemporaneamente:

a) no livro Registro de Entradas, mencionando-se no campo
"Observações" as causas determinantes do lançamento
extemporâneo, ou no livro Registro de Apuração do ICMS,
conforme for a origem do crédito;”

NPF n. 3/06

“6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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6.4. Quando houver utilização de credito extemporâneo, não
caberá a retificação da GIA/ICMS anteriormente apresentada.
Neste caso o contribuinte deverá apresentar comunicado à ARE,
nos termos do § 6 º do art. 24 do RICMS, antes de efetuar o
lançamento do crédito na GIA/ICMS do mês de referência corrente
ou atual.”

Posto isso, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já
realizados, caso esteja procedendo de modo diverso do
respondido.

PROTOCOLO:  10.829.354-3

CONSULTA Nº:  75, de 6 de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA.

A consulente, atuando no ramo de importação,
exportação, comércio atacadista, varejista e vendas pela
internet (e-commerce) de equipamentos, componentes, aparelhos
e acessórios eletroeletrônicos e telefonia; materiais
elétricos, eletrodomésticos e seus acessórios; equipamentos,
sistemas e suprimentos de informática; móveis e utensílios
comerciais e residenciais; e acessórios para veículos e
representação comercial, expõe que revende peças, partes,
acessórios e periféricos para computadores classificados na
NCM 8471.50.10 e 8471.30.12, exclusivamente no mercado
interno, destacando, dentre eles, os seguintes produtos:
placas de vídeo (NCM 8471.80.00), teclados (NCM 8471.60.52),
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indicadores ou apontadores - mouses – (NCM 8471.60.53),
monitores (NCM 8528.51.20), discos rígidos – HDA – Head Disk
Assembly (NCM 8471.70.12) e modem (NCM 8517.62.55).

Afirma que, em operações internas, está tributando à
alíquota de 12% as operações com partes e acessórios
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas a
computadores e, para as demais partes e acessórios, está
aplicando o diferimento parcial definido no art. 96, inciso I,
do RICMS.

A consulente expõe que pretende tributar à alíquota
de 12%, em operações internas, todos os produtos que sejam
partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às maquinas e aparelhos da posição
8471, independentemente de sua posição na NCM. Exemplifica:
modem (NCM 8517.62.55) e teclados (NCM 8471.60.52), por não
pertencerem à posição NCM 8473, confere alíquota de 18%, mas
pretende aplicar 12%.

Diante do exposto, indaga se o seu entendimento está
correto.

RESPOSTA

Incorreto o entendimento da consulente.

Transcreve-se o art. 14, inciso II, alínea “x”, item
2, da Lei n. 11.580/1996 e as classificações 8471 e 8473.30 da
NCM, verbis:

a) Lei n. 11.580/1996:

“Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas:



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

299

...

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias, exceto em relação às saídas promovidas pelos
estabelecimentos beneficiados pelas leis 14895/2005 e
15634/2007, estendendo-se às importações realizadas vias
terrestres o tratamento disposto na lei 14985/2006.

...

x) da indústria de automação e eletrônica:

...

2. máquinas de calcular programáveis pelo usuário e dotadas de
aplicações especializadas; caixa registradora eletrônica (NCM
8470.50.1); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados a máquinas e aparelhos da subposição
8470.2, do item 8470.50.1, da posição 8471, dos subitens
8472.90.10, 8472.90.30 e 8472.90.90, e dos  itens 8472.90.2  e
8472.90.5 desde que tais máquinas e aparelhos estejam
relacionados nesta alínea (NCM 8473); partes e acessórios das
máquinas da posição 8471 (NCM 8473.30); outros (NCM
8473.30.19);”

b) Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

“84.70 Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitam
gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de
cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de
franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com
dispositivo de cálculo incorporado; caixas registradoras.

8470.10.00 - Calculadoras eletrônicas capazes de funcionar sem
fonte externa de energia elétrica e máquinas de bolso com
função de cálculo incorporada que permitam gravar, reproduzir e
visualizar informações

8470.2 - Outras máquinas de calcular, eletrônicas:

8470.21.00 - Com dispositivo impressor incorporado

8470.29.00 - Outras
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8470.30.00 - Outras máquinas de calcular

8470.50 - Caixas registradoras

8470.50.1 Eletrônicas

8471  Máquinas automáticas para processamento de dados e suas
unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para
registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas
para processamento desses dados, não especificadas nem
compreendidas em outras posições.

…

84.72 Outras máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo,
duplicadores hectográficos ou a estêncil, máquinas para
imprimir endereços, distribuidores automáticos de papel-moeda,
máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, máquinas
para apontar lápis, perfuradores ou grampeadores).

8472.10.00 - Duplicadores

8472.30 - Máquinas para selecionar, dobrar, envelopar ou cintar
correspondência, máquinas para abrir, fechar ou lacrar
correspondência e máquinas para colar ou obliterar selos

8472.30.10 Máquinas automáticas para obliterar selos postais

8472.30.20 Máquinas automáticas para seleção de correspondência
por formato e classificação e distribuição da mesma por leitura
óptica do código postal

8472.30.30 Máquinas automáticas para seleção e distribuição de
encomendas, por leitura óptica do código postal

8472.30.90 Outras

8472.90 - Outros

8472.90.10 Distribuidores (dispensadores) automáticos de
papel-moeda, incluídos os que efetuam outras operações
bancárias

8472.90.2 Máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco,
com dispositivo para autenticar
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8472.90.21 Eletrônicas, com capacidade de comunicação
bidirecional com computadores ou outras máquinas digitais

8472.90.29 Outras

8472.90.30 Máquinas para selecionar e contar moedas ou
papel-moeda

8472.90.40 Máquinas para apontar lápis, perfuradores,
grampeadores e desgrampeadores

8472.90.5 Classificadoras automáticas de documentos, com
leitores ou gravadores do item 8471.90.1 incorporados

8472.90.51 Com capacidade de classificação superior a 400
documentos por minuto

8472.90.59 Outras

8472.90.9 Outros

8472.90.91 Máquinas para imprimir endereços ou para estampar
placas de endereços

8472.90.99 Outros

8473  Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes)
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às
máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472.

8473.10      Partes e acessórios das máquinas da posição 8469

8473.10.10   De máquinas para tratamento de textos

8473.10.90   Outros

8473.2            Partes e acessórios das máquinas da posição
8470:

8473.21.00  Das calculadoras eletrônicas das subposições
8470.10, 8470.21 ou 8470.29

8473.29      Outros

8473.29.10  Circuitos impressos com componentes elétricos ou
eletrônicos montados, para caixas registradoras
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8473.29.20  De máquinas da subposição 8470.30

8473.29.90  Outros

8473.30      Partes e acessórios das máquinas da posição 8471 

8473.30.1    Gabinete, com ou sem módulo "display" numérico,
fonte de alimentação incorporada ou ambos

8473.30.11  Com fonte de alimentação, com ou sem módulo
"display" numérico

8473.30.19  Outros”

O item 2 da alínea “x” do inciso II do art. 14 da
Lei n. 11.580/1996 nomina quais mercadorias da indústria de
automação e eletrônica estão sujeitas à alíquota de 12%:

1. máquinas de calcular programáveis pelo usuário e
dotadas de aplicações especializadas;

2. NCM 8470.50.1 - caixa registradora eletrônica;

3. NCM 8473 - partes e acessórios reconhecíveis como
exclusiva ou principalmente destinados a máquinas e aparelhos
da subposição 8470.2, do item 8470.50.1, da posição 8471, dos
subitens 8472.90.10, 8472.90.30 e 8472.90.90, e dos  itens
8472.90.2  e 8472.90.5, desde que tais máquinas e aparelhos
estejam relacionados na alínea “x” do inciso II do art. 14 da
Lei n. 11.580/96;

4. NCM 8473.30 - partes e acessórios das máquinas da
posição 8471;

5. NCM 8473.30.19 – outros.

No caso, para se aplicar a alíquota de 12% os
produtos devem estar descritos e classificados na NCM –
Nomenclatura Comum do Mercosul correspondente.

Relativamente a partes e acessórios reconhecíveis
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como exclusiva ou principalmente destinados a máquinas e
aparelhos da posição 8471, classificadas na NCM 8473, está
condicionado a que tais máquinas e aparelhos estejam
relacionados na alínea “x” do inciso II do art. 14 da Lei n.
11.580/96, sendo que nela não se verificam máquinas ou
aparelhos da posição 8471.

Assim, nos termos do dispositivo citado, responde-se
que somente as partes e acessórios classificados na subposição
8473.30 destinados às máquinas da posição 8471 estão sujeitos
à alíquota de 12%, não englobando, por exemplo, os  produtos
dos códigos NCM 8517.62.55 e 8471.60.52 mencionados pela
consulente.

Destarte, caso a consulente esteja procedendo
diferentemente do que foi esclarecido, tem o prazo de até
quinze dias, a partir da data da ciência desta resposta, para
adequar os procedimentos já realizados, observado o disposto
no § 1º do art. 654 do RICMS.

PROTOCOLO:  10.842.408-7

CONSULTA Nº: 76, de 22 de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS.OPERAÇÕES COM PELÍCULAS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.

A consulente informa atuar no ramo do comércio de
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películas de controle solar (insulfilm); comércio atacadista e
varejista de peças e acessórios novos para veículos
automotores; representação comercial e agente de mercadorias
em geral não especializado; importação e exportação de
películas de controle solar,  classificadas no código NCM
3919.9000, as quais comercializa com contribuintes do setor de
autopeças e acessórios para veículos, consumidores finais e
contribuintes revendedores dessa película.

Informa que, em operações com contribuintes do setor
de autopeças e acessórios para veículos, aplica a substituição
tributária, nos termos do art. 536-I, inciso CI, do RICMS, e
não a aplica nas operações com contribuintes revendedores e
consumidores finais da área da construção civil.

Diante do exposto, indaga quanto à acerca da
correção de seu procedimento; sobre a incidência do ICMS a
título de substituição tributária na aquisição da película no
mercado interno, uma vez que se desconhece a sua destinação,
se para o setor automotivo ou para a arquitetura; e,
finalmente, quanto à definição do responsável por indicar a
destinação da mercadoria, se o remetente ou o destinatário.

RESPOSTA

Transcreve-se do Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1.980/2007, o “caput” do art. 536-I e o seu inciso
CI, no qual se insere o produto objeto da indagação:

“SEÇÃO XIX

DAS OPERAÇÕES COM  AUTOPEÇAS

Art. 536-I. Ao estabelecimento industrial fabricante,
importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida,
que promover saída das peças, partes, componentes, acessórios e
demais produtos a seguir relacionados, classificados nos
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respectivos códigos e posições da NCM, de uso especificamente
automotivo, assim compreendidos os que, em qualquer etapa do
ciclo econômico do setor automotivo, sejam adquiridos ou
revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de
veículos automotores terrestres, bem como de veículos, máquinas
e equipamentos agrícolas ou rodoviários, ou de suas peças,
partes, componentes e acessórios, com destino a revendedores
situados no território paranaense, é atribuída a condição de
sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e
recolhimento do ICMS relativo às operações subseqüentes
(Protocolo ICMS 83/08):

…

CI - outras peças, partes e acessórios para veículos
automotores não relacionados nos itens anteriores (Protocolo
ICMS 97/10).”

De início, observa-se que nas operações em que a
consulente, na condição de substituta tributária, destinar
películas diretamente a consumidores finais, não há
substituição tributária, em vista da inexistência de operação
subsequente (art. 536-I do RICMS).

Acerca da matéria questionada, lembra-se que o Setor
Consultivo já se pronunciou no sentido de que, para ocorrer a
substituição tributária nas operações com peças, partes,
componentes e acessórios, de uso especificamente automotivo,
tais produtos devem ser fabricados ou importadas para
aplicação em veículos automotores ou em veículos, máquinas e
equipamentos agrícolas ou rodoviários, sendo irrelevante o
efetivo destino a elas dado pelo consumidor (Precedentes:
Consulta n. 04/2009 e 99/2010).

Assim, de acordo com o esclarecido, responde-se que
o que caracteriza a mercadoria como de “uso especificamente
automotivo” é a finalidade para a qual ela foi fabricada ou
importada, sendo essa situação definida pelo estabelecimento
industrial fabricante, nas operações realizadas no território
nacional, ou pelo importador nas operações de importação, caso
da consulente.
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Caso esteja procedendo diferentemente do manifestado
na presente, no prazo de até quinze dias, a partir da data da
ciência desta, deverá adequar os procedimentos eventualmente
já realizados, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
RICMS, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.976.274-1

CONSULTA Nº:  77, de 22 de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. MACACOS HIDRÁULICOS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE.

A consulente,  estabelecida no Estado de São Paulo,
com  atividade de indústria e comércio de produtos
metalúrgicos, relata que fabrica  macacos hidráulicos dos
tipos jacaré e telescópico, classificados na NCM 8425.42.00,
os quais são destinados à venda no mercado atacadista.

Aduz que o art. 536-I do Regulamento do ICMS  prevê
a retenção e recolhimento do ICMS pelo regime de substituição
tributária para as mercadorias nele especificadas desde que
tenham como uso específico o setor automotivo.

Reporta-se ao § 1º da Cláusula Primeira do Protocolo
ICMS 41/2008 e expressa o seu posicionamento de que não se
aplica o referido regime nas operações cujo destino do macaco
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hidráulico não seja a integração em veículo.

Posto isso, questiona se está correto o seu
entendimento. E, caso a resposta seja negativa, indaga como
deve proceder.

RESPOSTA

Transcrevem-se os dispositivos do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de
2007,  que tem vínculo com a dúvida apresentada:

Art. 65. O ICMS deverá ser pago nas seguintes formas e prazos
(art. 36 da Lei n. 11.580/96):

(...)

X - na substituição tributária, em relação a operações
subsequentes:

(...)

§ 6º Nas hipóteses do inciso X:

a) caso o sujeito passivo por substituição não se encontre
regularmente inscrito no CAD/ICMS, deverá efetuar o
recolhimento do imposto devido ao Estado do Paraná, a cada
operação, por ocasião da saída da mercadoria do
estabelecimento, devendo ser emitida uma guia  distinta para
cada um dos destinatários constando, no campo "Informações
Complementares", o número da nota fiscal a que se refere o
respectivo recolhimento, sendo que uma via deste documento
deverá acompanhar o transporte da mercadoria (Convênio ICMS
81/93, cláusula sétima, §§ 2º e 3º, e Convênio ICMS 95/01);

b) deverá ser utilizada Guia específica para cada convênio ou
protocolo, sempre que o sujeito passivo por substituição operar
com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária
regido por normas diversas (Convênio ICMS 78/96).
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Art. 113. Deverão inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do
ICMS - CAD/ICMS, antes do início de suas atividades, aqueles
que pretendam realizar operações relativas à circulação de
mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação (art. 33 da Lei 11.580/96).

(...)

§ 10. Os responsáveis pelo pagamento do imposto na qualidade de
substituto tributário, localizados neste ou em outro Estado,
ficam obrigados a possuir inscrição especial no CAD/ICMS.

Art. 536-I. Ao estabelecimento industrial fabricante,
importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida,
que promover saída das peças, partes, componentes, acessórios e
demais produtos a seguir relacionados, classificados nos
respectivos códigos e posições da NCM, de uso especificamente
automotivo, assim compreendidos os que, em qualquer etapa do
ciclo econômico do setor automotivo, sejam adquiridos ou
revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de
veículos automotores terrestres, bem como de veículos, máquinas
e equipamentos agrícolas ou rodoviários, ou de suas peças,
partes, componentes e acessórios, com destino a revendedores
situados no território paranaense, é atribuída a condição de
sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e
recolhimento do ICMS relativo às operações subseqüentes
(Protocolo ICMS 83/08):

(...)

XLII - macacos, NCM 8425.42.00;

(…)

§ 1º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
fica também atribuída, inclusive em relação ao diferencial de
alíquotas, a qualquer estabelecimento remetente localizado nos
Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins  (Protocolos ICMS  41/08, 49/08, 119/08,
17/09, 116/09 , 97/10 e 5/2011).
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A respeito dessa matéria o Setor Consultivo já se
posicionou no sentido de que para ocorrer a substituição
tributária nas operações com peças, partes, componentes e
acessórios, de uso especificamente automotivo, esses produtos
devem ser fabricados para aplicação em veículos automotores.
Portanto, o que caracteriza a mercadoria como de “uso
especificamente automotivo” é a finalidade para a qual ela foi
fabricada, sendo irrelevante para esse fim o efetivo destino
dado à mesma pelo consumidor. Precedentes: Consultas n. 4/2009
e n. 99/2010.

Assim, se o produto foi fabricado para uso em
veículos automotivos deverá ser efetuada a retenção e
recolhimento do imposto devido pelo regime de substituição
tributária nas operações destinadas a contribuintes
revendedores estabelecidos no território paranaense, não tendo
relevância o fato de o produto ser utilizado para outra
finalidade.

Entretanto, na hipótese de os macacos terem sido
fabricados para outros fins, que não a integração a veículo
automotor, não há substituição tributária nas operações com
contribuintes localizados no território paranaense.

Enquadrando-se a operação no regime de substituição
tributária, em relação à forma e prazo de recolhimento do ICMS
devido pelo referido regime, a consulente deverá observar o
disposto no § 6º do art. 65 do RICMS, enquanto não estiver
inscrito como substituto tributário no território paranaense.

Deverá também providenciar a inscrição especial no
cadastro estadual, conforme determinação do § 10 do artigo 113
do mesmo Regulamento.

Diante do exposto, nos termos do art. 659 do RICMS,
tem a consulente, a partir da data da ciência da resposta,  o
prazo de até quinze dias para adequar os procedimentos já
realizados, caso esteja procedendo de modo diverso do



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

310

respondido.

PROTOCOLO:  11.100.010-7

CONSULTA Nº:  78, de 13 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS.IMPORTAÇÃO DE TONER EM PÓ. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.

A consulente, que atua no comércio atacadista e
varejista de suprimentos, peças e equipamentos para
informática, fotocopiadoras e impressoras, e na prestação de
serviços de recarga de cartuchos (toner), assistência técnica
e locação de máquinas fotocopiadoras e impressoras, comércio
atacadista de pneus, peças e acessórios para veículos
automotores, motocicletas e caminhões, comércio de materiais
de construção, sistemas de alarmes e máquinas e equipamentos
para construção civil, aduz que, até 31 de julho de 2011,
utilizava o diferimento parcial do pagamento do imposto
previsto no inciso I do art. 56 e o crédito presumido previsto
no art. 631, ambos do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980,
de 21 de dezembro de 2007, na importação de toner em pó
classificado no código NCM 3707.90.90.

A partir de 1º de agosto de 2011, com o Decreto n.
2.224/2011, informa que não é mais permitida a aplicação do
crédito presumido do imposto nas importações de produtos de
informática e de automação (art. 634, XIII, do RICMS).
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Entretanto, não teriam sido especificados quais os produtos de
informática e automação em cuja importação não mais poderia
ser utilizado o benefício do crédito presumido.

Analisando o mencionado decreto, esse faz referência
a outro (Decreto n. 1.922/2011) que concede benefício para
estabelecimento industrial fabricante e traz, em seu art. 1º,
uma relação de mercadorias classificadas como produtos de
informática e automação, entende a consulente que somente
esses produtos estariam abrangidos pela vedação à aplicação do
crédito presumido do ICMS prevista no inciso XIII do art. 634
do RICMS.

Perquire se está correto o seu entendimento, e se,
dessa forma, poderia continuar a utilizar o crédito presumido
na importação de toner em pó.

RESPOSTA

Preliminarmente, destaca-se que o toner em pó, NCM
3707.90.90, não é considerado produto de informática, de forma
diversa do que ocorre com o cartucho no qual é carregado.

A título de esclarecimentos o Decreto n. 2.224/2011
acrescentou o inciso XIII ao art. 634, excluindo do tratamento
tributário previsto no Capítulo XLIII do Título III do RICMS
os produtos de informática e automação.

Entretanto, esse dispositivo foi alterado pelo
Decreto n. 2.611/2011, passando a vigorar, a partir de 1º de
setembro de 2011, com a seguinte redação, “in verbis”:

“XIII - na importação dos produtos de informática e de
automação listados no art. 1º do Decreto n. 1.922, de 8 de
julho de 2011, que na operação subsequente estejam alcançados
pelo benefício de que trata o art. 2º daquele Decreto.”
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Dessa forma, a vedação à utilização do tratamento
tributário diferenciado previsto no Capítulo XLIII do Título
III do RICMS somente se aplica, a partir de 1º de setembro de
2011, às importações dos produtos de informática e de
automação listados no art. 1º do Decreto n. 1.922/2011 que na
operação subsequente estejam alcançados pelo benefício de que
trata o art. 2º daquele Decreto, realizadas por
estabelecimento industrial fabricante (art. 634, XIII).

Caso a consulente tenha procedido diferentemente do
manifestado na presente, tem o prazo de até quinze dias para
adequar os procedimentos eventualmente já realizados, a partir
da data da ciência desta, observado o disposto no § 1º do art.
654 do RICMS, independente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.

PROTOCOLO:  11.181.915-7

CONSULTA Nº:  79, de 13 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS.OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE INFORMÁTICA E
AUTOMAÇÃO SUBMETIDOS AO REGIME DA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROMOVIDAS POR
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL FABRICANTE.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.

A consulente, situada no Estado de Santa Catarina,
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informando que industrializa o produto "alarme automotivo",
classificado na NCM 8512.30.00, aduz que o produto que fabrica
atende às disposições do art. 4º da Lei n. 8.248, de 23 de
outubro de 1991, e que está relacionado em portaria conjunta
dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Fazenda, baixada
por força do art. 6º do Decreto Federal n. 795, de 2 de abril
de 1993.

Atende, portanto, às disposições contidas na alínea
"c" do inciso VI do  art. 3º da Lei n. 13.214, de 29 de junho
de 2001, que dispõe sobre a redução na base de cálculo do
imposto nas operações internas com os produtos que menciona,
de modo que a carga tributária seja equivalente a sete por
cento.

Estando o mesmo produto relacionado no Anexo ao
Protocolo ICMS 41, de 4 de abril de 2008, cujos signatários,
dentre outras unidades federadas, são os Estados do Paraná e
de Santa Catarina, reveste-se da condição de substituta
tributária nas vendas que realiza para comerciantes
atacadistas e varejistas situados neste Estado.

Do exposto, entende que, no cálculo do ICMS a ser
retido pelo regime da substituição tributária nas operações
destinadas a comerciantes estabelecidos no Estado do Paraná,
pode aplicar a redução na base de cálculo do imposto sobre a
alíquota interna, de modo que a carga tributária seja
equivalente a sete por cento.

Perquire se está correto seu entendimento.

RESPOSTA

A Lei n. 8.248/1991, que dispõe sobre a capacitação
e competitividade do setor de informática e automação, e dá
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outras providências, prevê, em seu art. 4º, a concessão de
benefícios fiscais para as empresas de desenvolvimento ou
produção de bens e serviços de informática e automação que
investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação.

O inciso VI do art. 3º da Lei n. 13.214/2001, que
dispõe sobre a redução da base de cálculo do imposto nas
operações internas com os produtos que menciona, determina:

“Art. 3º Fica reduzida a base de cálculo nas operações internas
com os seguintes produtos, de tal modo que a carga tributária
seja equivalente a 7%:

...

VI - produtos de informática adiante arrolados:

a) fonte de alimentação chaveada para microcomputador
classificada no código 8504.40.9999 da NBM/SH;

b) gabinete classificado no código 8473.30.0100 da NBM/SH;

c) produtos de informática e automação, produzidos por
estabelecimentos industriais, que atendam às disposições do
art. 4º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991 - desde que
relacionados em portaria conjunta dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia e da Fazenda, baixada por força do art. 6º do
Decreto Federal n. 792, de 2 de abril de 1993 - ou do art. 2º
da Lei n. 8.387, de 30 de dezembro de 1991, regulamentada pelo
Decreto n. 1.885, de 26 de abril de 1996, observado o contido
no § 1º.

§ 1º A aplicação do benefício previsto na alínea "c" do inciso
VI deste artigo, dependerá da indicação, no documento fiscal
correspondente à operação, dos dispositivos da legislação
federal pertinente, estendendo-se também às operações:

a) com produtos classificados nos códigos 8471.92.0401
(impressoras de impacto), 8471.92.0500 (terminais de vídeo),
8517.30.0199 (exclusivamente equipamento digital de correio
viva voz), 8517.40.0100 (moduladores/demoduladores (modem)
digitais - em banda base), e 8542.19.9900 da NBM/SH
(exclusivamente circuito de memória de acesso aleatório, do
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tipo "RAM", dinâmico ou estático, circuito de memória
permanente do tipo "EPROM", circuito microcontrolador para uso
automotivo ou áudio, circuito codificador/decodificador de voz
para telefonia, circuito regulador de tensão para uso em
alternadores, circuito para terminal telefônico nas funções de
discagem, ampliação de voz e sinalização de chamada);

b) com produtos de informática e automação promovidas por
estabelecimento industrial que fabrique ao menos um produto que
atenda aos requisitos das leis federais citadas na referida
alínea "c" do inciso VI deste artigo.

§ 2º O benefício fiscal previsto neste artigo não acarretará a
anulação proporcional dos créditos correspondentes às
entradas.”

Portanto, caso o produto industrializado e vendido
pela consulente atenda às disposições do art. 4º da Lei n.
8.248, de 23 de outubro de 1991, e esteja relacionado em
portaria conjunta dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da
Fazenda, ou, ainda, esteja relacionado na alínea “a” do § 1º
do art. 3º da Lei n. 13.214/2001, poderá a consulente utilizar
a redução da base de cálculo prevista para o cálculo do
imposto a ser retido por substituição tributária relativamente
às operações subsequentes ocorridas em território paranaense,
de forma que a carga tributária seja equivalente a sete por
cento.

Destaca-se que a alínea “b” do § 1º retrotranscrito
determina a redução da base de cálculo do imposto somente nas
operações com outros produtos de informática e automação
promovidas diretamente e apenas pelo estabelecimento
industrial paranaense, desde que esse fabrique ao menos um
produto que atenda aos requisitos das leis federais
mencionadas na referida alínea "c" do inciso VI desse artigo,
não se aplicando, no caso, para as operações posteriores, cujo
imposto deva ser retido antecipadamente.

Salienta-se que a classificação fiscal adotada é de
responsabilidade do contribuinte.
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Caso a consulente tenha procedido diferentemente do
manifestado na presente, tem o prazo de até quinze dias para
adequar esses procedimentos a partir da data da ciência desta,
observado o disposto no § 1º do art. 654 do RICMS,
independente de qualquer interpelação ou notificação fiscal.

PROTOCOLO:  10.906.193-0.

CONSULTA Nº:  80, de 26 de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. LUBRIFICANTES. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. MERCADORIA DESTINADA AO USO OU
CONSUMO.

A consulente informa atuar, dentre outras
atividades, na fabricação de óleos, de aditivos de óleos e de
produtos derivados do petróleo, para a indústria siderúrgica,
automobilística ou mecânica, e que a atividade de produção
industrial é realizada, exclusivamente, pela sua unidade
fabril localizada em Minas Gerais, destacando ser contribuinte
do ICMS naquele Estado e não contribuinte no Estado do Paraná.

Relata que promove a saída de seus produtos,
documentada de Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, a indústrias
paranaenses que atuam no ramo de siderurgia e que os utilizam
no processo de laminação e decapagem, na condição de produto
secundário, em sua cadeia produtiva, sendo consumido no
processo de industrialização, não integrando ao novo produto.

Afirma que os seus produtos são classificados na NCM
3403, quando não forem derivados de petróleo, e na NCM
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2710.19.3, na condição de derivados de petróleo, por ter como
constituinte básico 70% ou mais, em peso, do óleo de petróleo,
cujas operações anteriores foram submetidas à substituição
tributária e imune do ICMS, conforme artigo 155, § 2°, da
Constituição Federal.

Ante o exposto, indaga:

1. nas operações que destinem seus produtos a
indústrias para serem utilizadas como produto secundário, nas
condições já informadas, está sujeita à retenção e
recolhimento do ICMS por substituição tributária em favor do
Estado do Paraná?

2. Sendo afirmativa a questão anterior, podem os
destinatários se creditarem do valor cobrado antecipadamente
para compensação com o imposto dos produtos que
industrializam?

3. Está sujeita ao regime de substituição
tributária, em favor do Estado do Paraná, em razão do
diferencial de alíquotas, conforme disposição do Convênio ICMS
110/2007 e do Regulamento do ICMS?

RESPOSTA

Inicialmente, transcreve-se o art. 23, §§ 9º a 11 do
RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, que estabelece
regras para o creditamento de ICMS:

“Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da
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Lei n. 11.580/96).

...

§ 9º As mercadorias destinadas ao uso ou consumo do
estabelecimento somente darão direito a crédito quando nele
entradas a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei Complementar n.
138/2010).

§ 10. Para efeitos do disposto no § 9º, entende-se como
mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, a
que não seja utilizada na comercialização e a que não seja
empregada para integração no produto ou para consumo no
respectivo processo de industrialização ou na produção rural.

§ 11. Entende-se por consumo no processo de industrialização ou
produção rural a total destruição da mercadoria.”

O Setor Consultivo, relativamente a essas
disposições, manifestou seu entendimento no sentido de que a
total destruição do material utilizado no processo de
industrialização prevista no § 11 significa sua desintegração
de maneira imediata e intrínseca no processo, em antagonismo
ao mero desgaste ou deterioração de elementos e o seu consumo
exterior ao processo de transformação da matéria-prima e de
formação do novo produto. (Precedentes: Consultas n. 98/2000 e
23/2009).

Assim, em relação ao tratamento tributário
dispensado ao produto “óleo lubrificante” utilizado pelas
indústrias de siderurgia no processo de laminação, tendo por
finalidade lubrificar, diminuir o atrito, refrigerar e reduzir
o calor, observa-se que, sendo empregado de forma extrínseca e
não integrando ao produto transformado, constitui-se em
produto destinado ao uso ou consumo, cuja possibilidade de
crédito ao adquirente dar-se-á somente a partir de 1º de
janeiro de 2020, nos termos do art. 23, § 9º, do RICMS.

Acerca do recolhimento do imposto, colacionam-se os
dispositivos da Lei n. 11.580/1996 e do RICMS, que tratam da
matéria, in verbis:
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Lei n. 11.580/96.

“Art. 2º O imposto incide sobre:

...

VI – a entrada no estabelecimento de contribuinte, de
mercadoria ou bem oriundos de outras unidades da Federação,
destinados ao uso ou consumo ou ao ativo permanente.

...

§ 1º O imposto incide também:

...

III - sobre a entrada, no território paranaense, de petróleo,
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à
industrialização ou à comercialização pelo destinatário
adquirente aqui localizado, decorrentes de operações
interestaduais, cabendo o imposto a este Estado.

...

Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no
momento: 

...

XII - da entrada no território do Estado de petróleo, inclusive
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados,
e de energia elétrica, oriundos de outra unidade federada,
quando não destinados à industrialização ou comercialização;”

RICMS.

“CAPÍTULO XX 

DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES COM MERCADORIAS
…
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SEÇÃO VI

DAS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU
NÃO DE PETRÓLEO, E COM OUTROS PRODUTOS

SUBSEÇÃO I

DA RESPONSABILIDADE

Art. 489. É atribuída a condição de sujeito passivo por
substituição, para fins de retenção e recolhimento do ICMS
relativo às operações subsequentes com os combustíveis e
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir
relacionados, com a respectiva classificação na NCM -
Nomenclatura Comum do Mercosul (art. 18, inciso IV, da Lei n.
11.580/1996; Convênios ICMS 110/07, 146/07, 101/08 e 136/08):

...

VIII - ao remetente estabelecido em outras unidades federadas,
em relação às operações destinadas a este Estado:

...

c) em relação ao diferencial de alíquotas, aos produtos
relacionados nos incisos do “caput” e nos incisos I e II do §
1º, sujeitos à tributação, quando destinados ao uso ou consumo
e o adquirente for contribuinte do imposto;

d) na entrada de combustíveis líquidos e gasosos e
lubrificantes derivados de petróleo, quando não destinados à
sua industrialização ou à sua comercialização pelo
destinatário.”

De acordo com a legislação, responde-se que os
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, sujeitam-se à
substituição tributária.

Especificamente em relação aos derivados de
petróleo, a consulente deve efetuar a retenção e recolhimento
do ICMS, nos termos do art. 5º, inciso XII, da Lei n.
11.580/1996 e art. 489, inciso VIII, alínea “d”, do RICMS.

E quanto aos não derivados de petróleo é devido o
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recolhimento do diferencial de alíquotas quando destinados ao
uso ou consumo de contribuinte do imposto, cabendo ao
remetente, estabelecido em outras unidades federadas, efetuar
a retenção e o recolhimento ao Estado do Paraná, nos termos do
art. 489, VIII, “c”, do RICMS.

No tocante à possibilidade de crédito pelos
destinatários, observa-se que o Setor Consultivo esclarece
dúvidas legislativas da consulente, não se manifestando sobre
indagações que afetem a terceiros.

PROTOCOLOS:            10.777.316-9 e 10.840.412-4

CONSULTA Nº:  81, de 26 de setembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU
CONSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.

A consulente, fabricante de equipamentos para
refrigeração industrial, diz utilizar, dentre outras
matérias-primas, chapas de aço no seu processo produtivo e,
para o recorte dessas chapas, de acordo com as especificações
das peças a serem produzidas, utiliza óleo lubrificante (NCM
2710.1999).

Expõe que a aquisição do óleo ocorre com a retenção
do imposto por substituição tributária, nos termos do Convênio
ICMS 110/07, à alíquota de 18%.
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Assim, considerando o óleo lubrificante como um
insumo do processo produtivo, observa que haveria a
possibilidade de utilização do crédito do imposto dessa
aquisição e que a documentação fiscal a ser emitida para essa
finalidade atenderia ao disposto no art. 22, § 11, do RICMS.

Diante do exposto, indaga:

1. pode a consulente creditar-se do valor integral
do ICMS  destacado no documento fiscal de aquisição?

2. A nota fiscal de recuperação de crédito emitida
nos termos do       § 11 do art. 22 do RICMS, e a sua
escrituração no livro fiscal, seriam suficientes para
documentar e registrar a operação e garantir o crédito?

3. Caso as respostas sejam negativas, qual seria o
procedimento a ser adotado?

RESPOSTA

Inicialmente, transcreve-se o art. 23, §§ 9º a 11,
do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, que estabelecem
regras para o creditamento de ICMS.

“Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da
Lei n. 11.580/96). 

...

§ 9º As mercadorias destinadas ao uso ou consumo do
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estabelecimento somente darão direito a crédito quando nele
entradas a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei Complementar n.
138/2010).

§ 10. Para efeitos do disposto no § 9º, entende-se como
mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, a
que não seja utilizada na comercialização e a que não seja
empregada para integração no produto ou para consumo no
respectivo processo de industrialização ou na produção rural.

§ 11. Entende-se por consumo no processo de industrialização ou
produção rural a total destruição da mercadoria.”

O Setor Consultivo, relativamente a essas
disposições, manifestou seu entendimento no sentido de que a
total destruição do material utilizado no processo de
industrialização prevista no § 11, do citado dispositivo
regulamentar, significa sua desintegração de maneira imediata
e intrínseca no processo, em antagonismo ao mero desgaste ou
deterioração de elementos e o seu consumo exterior ao processo
de transformação da matéria-prima e de formação do novo
produto. (Precedentes: Consultas n. 98/2000 e n. 23/2009).

No caso, o óleo é destinado a lubrificar as chapas
de aço para facilitar o seu corte. Assim, sendo empregado de
forma extrínseca e não integrando ao produto transformado,
tanto que retirado das chapas após o corte, constitui-se em
mercadoria destinada ao uso ou consumo, cuja  possibilidade do
crédito dar-se-á somente a partir de 1º de janeiro de 2020,
nos termos do art. 23, § 9º, do RICMS.

Caso a Consulente esteja procedendo diferentemente
do manifestado na presente, tem o prazo de até quinze dias, a
partir da data da ciência desta, para adequar os procedimentos
já realizados, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
RICMS/2008, independente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.
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PROTOCOLO:  07.534.907-6

CONSULTA Nº:  82, 10 de novembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACOMPANHADA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.

A consulente, cadastrada com a atividade de comércio
varejista especializado em equipamentos e suprimentos de
informática, informa atuar na área de locação de impressoras e
de prestação de serviços de impressão em geral, assumindo a
responsabilidade pelo transporte e instalação dos equipamentos
nos estabelecimentos contratantes de seus serviços.

Expõe ter firmado contrato que tem por objeto a
prestação de serviços de impressão e manutenção, o que inclui
o fornecimento de toner, de peças de reposição de impressoras
e demais insumos necessários à realização da impressão.

Informa, ainda, que por expressa disposição
contratual a tomadora está desobrigada de figurar como
destinatária e/ou remetente dos equipamentos e materiais
utilizados na realização da atividade.

Para documentar a remessa dos equipamentos e
materiais já enviados à contratante, expõe ter interpretado as
orientações do Setor Consultivo (Consultas n. 161/2006 e n.
103/2008) e emitido nota fiscal indicando como destinatária a
própria consulente e o código CFOP 5.949, sem destacar ICMS.
Informa, ainda, ter observado, no campo reservado aos dados
adicionais, tratar-se de operação não submetida à incidência
do imposto, conforme art. 3º, inciso V, do RICMS, por se
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referir à remessa de equipamento e de material para utilização
em prestação de serviço, além de mencionar o número do
contrato, os dados da empresa contratante e seu endereço
completo.

Colocados os fatos, questiona se está correto seu
procedimento quanto ao preenchimento da nota fiscal e à
fundamentação da não incidência, porquanto entende que  essa
também poderia ser justificada a partir do disposto no inciso
XI do art. 3º do RICMS.

Pergunta, ainda, se o mesmo procedimento poderá ser
utilizado para documentar o retorno dos materiais e
equipamentos.

No caso de estar equivocado seu entendimento, indaga
como deverá proceder.

RESPOSTA 

Primeiramente, observa-se que não incide ICMS na
locação de bens móveis, assim entendida aquela efetuada nos
termos dos artigos 565 a 578 do Código Civil, caracterizada
pela cessão de uso e gozo de coisa não fungível, mediante
certa retribuição.

Isso porque na locação não ocorre a circulação da
mercadoria, já que o  locatário obriga-se a restituir a coisa,
finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as
deteriorações naturais ao uso regular (inciso IV do art. 569
do CC). 

Registre-se que deve ser indicado no contrato social
o exercício dessa atividade e que os bens objeto de locação
devem estar devidamente incorporados ao ativo imobilizado,
descabendo a utilização de crédito pelas entradas. Precedente:
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Consulta n. 70/2003.

Cabe ainda mencionar que a jurisprudência do STF -
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a locação
também não se encontra no campo de incidência do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS, conforme expressa a
Súmula Vinculante n. 31 (É inconstitucional a incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre
operações de locação de bens móveis), aprovada pelo Tribunal
Pleno em 4.2.2010.

Por outro lado, quando o contrato tem por objeto a
locação de bem móvel e, ao mesmo tempo, a prestação de serviço
de manutenção e o fornecimento de componentes e insumos
necessários ao funcionamento do bem locado, os serviços e o
fornecimento de materiais devem observar o tratamento
tributário a que estão submetidas essas atividades (ISS e
ICMS). 

Esse entendimento é verificado em manifestações do
STF, no RE 626.706-SP e por ocasião da discussão havida em
4.2.2010, quando assentada a Súmula Vinculante n. 31, e de
decisão recentemente proferida pelo STJ - Superior Tribunal de
Justiça, no Resp 1.194.999-RJ, publicado no DJ de 22.9.2010,
ao analisar questão referente a contrato que conjugava locação
de bem móveis e prestação de serviço. Nesse julgado o STJ
reafirmou não incidir ISS sobre a locação de bens, mas
entendeu válida sua incidência sobre os serviços de manutenção
e de assistência técnica, em razão de expressa previsão na
lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, ressalvando que,
em virtude de ter sido atribuído um valor global ao contrato,
o valor tributável pelo imposto deveria ser apurado pela
autoridade fiscal, por meio de procedimento administrativo
próprio. Consequentemente, o ICMS também incide nessa operação
quando a prestação de serviço contemplar o fornecimento de
mercadoria.

Assim, embora o STF não tenha ainda examinado
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situação fática envolvendo operação mista, em que há
conjugação de locação e prestação de serviço, a partir das
manifestações de seus membros nas ações antes citadas é
possível extrair o entendimento declarado pelo STJ. 

A propósito, frise-se que, quando da aprovação do
enunciado vinculante antes citado (PSV 45/DF - Proposta de
Súmula Vinculante), esse aspecto da locação conjugada com
prestação de serviços chegou a ser abordado, já que o texto
inicialmente apresentado pelo Ministro Joaquim Barbosa tinha a
seguinte redação: É inconstitucional a incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de
locação de bens móveis dissociadas da prestação de serviços.

No entanto, por unanimidade, os Ministros acolheram
a exclusão da expressão dissociadas de prestação de serviços,
sugerida pelo Ministro Cezar Peluso, que assim se manifestou:

Veja bem: estamos afirmando que é inconstitucional quando
incide sobre locação de móveis, mas só quando é dissociada da
operação de serviço. Quando for associada, cabe imposto? Não.
Então, a referência a “dissociada” é desnecessária, porque,
quando associada, também não incide.

Quando há contrato de locação de móveis e, ao mesmo tempo,
prestação de serviço, a locação de móveis continua não
suportando o imposto; o serviço sim.

Logo, depreende-se dos posicionamentos
jurisprudenciais citados que a locação pura e simples não
pressupõe a obrigação de prestar assistência técnica ou
serviços de  manutenção nem de fornecer, de forma continuada,
os produtos que serão consumidos durante o período de uso do
bem pelo locatário, necessários ao seu funcionamento, tais
como toner, cartucho de tinta, cilindros, unidades de
revelação etc., conforme dispõe o contrato apresentado pela
consulente.
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Em relação ao fornecimento dessas mercadorias ocorre
a transferência de propriedade e seu consumo pelo locatário,
que detém a posse, ainda que precária, do bem.

O acordo em exame, portanto, caracteriza-se como um
contrato misto, que conjuga locação de máquinas e
equipamentos, prestação de serviço de manutenção (com
reposição de peças e partes) e o fornecimento de mercadorias
necessárias ao funcionamento dos bens locados.

Para Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil:
Contratos em Espécie, vol. 3, 11. ed. - São Paulo: Atlas,
2011, pp. 453 a 458), essa fórmula contratual consistiria num
contrato de fornecimento, que pertence àquela categoria de
contratos mistos (...). O fornecedor não apenas se obriga a
entregar as coisas, no que o negócio se aproxima da compra e
venda e da locação, como também a realizar atos, a fim de
possibilitar que o fornecido delas se utilize, no que aufere
princípios de empreitada. Ao fornecido resta a obrigação
principal de pagar o preço (p. 454).

Esclarece o doutrinador que deve ser analisado se o
objeto do contrato é a utilização da coisa sem supervisão de
quem a entrega, ou se a isso se agrega obrigação de manutenção
e assistência, quando então se caracterizará o fornecimento,
geralmente em conjunto com outros contratos.

Cabe frisar ainda que, para fins tributários, não
importa o nome dado ao acordo de vontade entre as partes, mas
sim os efeitos concernentes ao conteúdo pactuado, podendo um
mesmo contrato conter cláusulas relativas a vários tipos de
contratos nominados pelo Código Civil.

De todo o exposto, quanto à realidade contratual
relatada pela consulente,  conclui-se que:

a) o objeto do acordo compreende a locação de
máquinas e equipamentos, conjugada com prestação de serviço de
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manutenção e fornecimento de mercadorias consumíveis, estando
abrangida pela não incidência de ICMS apenas a atividade de
locação pura e simples;

b) conforme dispõe o inciso V do art. 2º da Lei
Complementar n. 87/1996, o ICMS incide sobre o fornecimento de
mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto
sobre serviços, de competência tributária dos Municípios,
quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à
incidência do imposto estadual, sendo esse o caso do serviço
de que trata o item 14.01 da lista de serviços anexa à LC n.
116/2003: Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e
recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e
partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS);

c) o fornecimento das mercadorias fungíveis,
necessárias à impressão (toner, cartuchos de tintas etc.),
sujeita-se ao ICMS, pois é o locatário que delas se aproveita,
não sendo restituíveis ao locador ao término do contrato,
porquanto já consumidas; logo, há circulação de mercadoria;

d) na determinação da base de cálculo do ICMS,
quando o preço acordado é global, cabe observar as regras
dispostas no art. 15 da Lei Complementar n. 87/1996 e
reprisadas no art. 8º da Lei n. 11.580/1996, adiante
transcrito:

Art. 8º Na falta dos valores a que se referem os incisos I  e
VIII do art. 6º , a base de cálculo do imposto é (art. 8º da
Lei n. 11.580/96):

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no
mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no
mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor,
extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial a vista, caso o
remetente seja industrial;
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III - o preço FOB estabelecimento comercial a vista, na venda a
outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja
comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III deste artigo,
adotar-se-á sucessivamente:

a) o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente
na operação mais recente; 

b) caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o
preço corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado
atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado
atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do inciso III deste artigo, se o
estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros
comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver
mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a
setenta e cinco por cento do preço de venda corrente no varejo.

No que diz respeito à forma de documentação das
saídas, devem ser  observadas as regras dispostas no
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, para
cada situação, sendo que: 

1. na saída dos bens móveis destinados à locação,
pertencentes ao  imobilizado da empresa, a nota fiscal deve
ser emitida sem destaque de ICMS, com a indicação do Código
Fiscal de Operações e Prestações – CFOP 5.949 ou 6.949 (Outra
saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado),
tendo por destinatária a empresa contratante e contendo o
esclarecimento de que se trata de remessa para locação, com a
indicação dos dados do contrato;

2. nas saídas de peças de reposição, vinculadas à
prestação de serviço de  manutenção, e de mercadorias
fornecidas para consumo do locatário, que se caracterizam como
operações de venda, a nota fiscal deve conter o destaque de
ICMS e indicar como destinatária a empresa contratante, sendo
permitido o acréscimo de indicações necessárias ao controle do
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tributo municipal, desde que atendidas as normas da legislação
específica (alínea “a” do § 1º do art. 206 do RICMS).
Especificamente em relação à atividade de manutenção, a
legislação faculta o uso de Nota Fiscal-Ordem de Serviço, por
estabelecimento prestador de serviços, conforme disciplinado
nos artigos 146 e 147 do RICMS, na qual, em linhas separadas,
deverá constar o valor acumulado das mercadorias sujeitas ao
ICMS e dos serviços gravados pelo imposto municipal (§ 3º do
art. 146);

3. no retorno dos bens móveis, ou na devolução de
mercadorias não empregadas na manutenção ou não consumidas
pelo locatário, as operações acompanham o   tratamento
tributário a que está vinculada a operação de remessa, cabendo
o creditamento em relação às mercadorias devolvidas, se for o
caso, observado o estabelecido no Capítulo I do Título III do
RICMS, que disciplina os procedimentos relativos à devolução e
ao retorno de mercadorias.

Nos termos expostos, verifica-se que o procedimento
da consulente não está correto.

Quanto às orientações contidas nas Consultas n.
161/2006 e n. 103/2008, mencionadas pela interessada, expõe-se
que a primeira não guarda relação com a matéria em exame, pois
retrata a situação fática de envio de veículos integrantes do
ativo imobilizado do contribuinte para utilização de seus
funcionários em todo o território nacional; e no tocante à
segunda, embora não tenha sido contestada a informação da
então consulente, de que emitia nota fiscal sem destaque de
ICMS para documentar o fornecimento de mercadorias à
locatária, a resposta centrou-se na forma como devem ser
documentados a remessa e o retorno de materiais, quando
necessária sua substituição em equipamentos locados.

De todo o modo, as respostas às consultas antes
citadas e, ainda, a relativa à Consulta n. 187/2002, também
relacionada à locação de bens móveis com fornecimento de
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materiais, foram emitidas em data anterior ao entendimento
ressaltado nas manifestações do STF e na decisão do STJ
mencionada. Assim, revelando-se superada a orientação
anteriormente exposta, fica essa revogada.

Por fim, esclarece-se que a consulente, caso esteja
procedendo de maneira diversa, deverá adequar seus
procedimentos ao aqui esclarecido.

PROTOCOLO:  11.178.031-5

CONSULTA Nº:  83, de 17 de novembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. ISENÇÃO. CESTA BÁSICA.

A consulente atua no ramo de comércio varejista de
produtos alimentícios em geral, informando que revende
produtos vegetais em lata, embalagens longa vida e vidros.
Entende que esses produtos compõem a cesta básica e, portanto,
estão abrangidos pela isenção prevista no art. 1º, inciso IX,
da Lei n. 14.978/2005. Indaga se está correto seu
entendimento.

RESPOSTA

Primeiramente, transcreve-se o dispositivo citado:

“Art. 1º Ficam isentas do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
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transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS) as operações internas que destinem os seguintes produtos
da cesta básica de alimentos a consumidores finais:

(...)

IX - pão francês ou de sal, obtido pela cocção de massa
preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal,
que não contenham ingrediente que venha a modificar o seu tipo,
característica ou classificação a que sejam produzidos com o
peso de até 1000 gramas; peixes frescos, resfriados ou
congelados; produtos hortifrutigrangeiros, inclusive alho em
estado natural; produtos vegetais em embalagem longa vida, com
ou sem carne, desde que dispensados de refrigeração,
descascados, esterilizados e cozidos a vapor; (grifos nossos).”

O dispositivo vem regulamentado pelo Anexo I, item
18, alínea “i”, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1980, de
21/12/2007:

“18    Operações internas que destinem a consumidores finais os
produtos da CESTA BÁSICA de alimentos adiante arrolados (art.
1º da Lei n. 14.978/2005):

(...)

i) pão francês ou de sal, obtido pela cocção de massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, que não
contenha ingrediente que venha a modificar o seu tipo,
característica ou classificação e que seja produzido com o peso
de até mil gramas; peixes frescos, resfriados ou congelados;
produtos hortifrutigrangeiros, inclusive alho em estado
natural; produtos vegetais em embalagem longa vida, com ou sem
carne, desde que dispensados de refrigeração, descascados,
esterilizados e cozidos a vapor; (grifos nossos).”

De se notar que o dispositivo em questão deve ser
interpretado de forma restritiva, haja vista que a isenção foi
prevista somente para os produtos vegetais comercializados em
embalagens longa vida, não atingindo os produtos embalados em
lata ou vidro, mesmo que produzidos da forma descrita no texto
legal. O alcance da lei, nesse caso, deve ser buscado através
de interpretação literal, não sendo permitido estender o
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significado dos conceitos empregados, nos termos do art. 111,
inciso II, do CTN, senão veja-se:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre:

(…)

II - outorga de isenção;”.

Para os produtos vegetais embalados em vidros ou
lata, aplica-se a alíquota de 12%, conforme previsto no art.
14, inciso II, alínea “d” do RICMS:

“Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas (art. 14 da Lei n. 11.580/1996,
com redação dada pela Lei n. 16.016/2008):

(…)

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias:

(…)

d) água de coco; água mineral (2201); alimentos; sucos de
frutas (2009);”.

Posto isso, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já
realizados, caso esteja procedendo de modo diverso do
respondido.
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PROTOCOLO:  11.087.544-4

CONSULTA Nº:  84, de 26 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. UNIDADE FEDERADA NÃO SIGNATÁRIA DE
PROTOCOLO.  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
HIPÓTESE.

A consulente, cadastrada na atividade de fabricação
de aparelhos telefônicos e outros equipamentos de comunicação,
peças e acessórios, aduz que pelo Decreto n. 1.589, de 7 de
junho de 2011, o Estado do Paraná implementou o regime de
substituição tributária na comercialização das mercadorias
descritas no art. 481-C do RICMS, que tenham como destino
revendedores situados no território paranaense.

Assim, a partir de 1º de agosto de 2011, na condição
de substituta tributária, passou também a ser a responsável
pela retenção e recolhimento do ICMS de produtos eletrônicos,
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, na hipótese de o
remetente não ser ou ter deixado de ser eleito substituto,
devendo o pagamento ocorrer no prazo e forma previstos na
alínea “a” do inciso X do art. 65 do RICMS.

Assevera que adquire mercadorias de fornecedores que
atuam no mesmo ramo de atividade, o que implica afirmar que a
substituição tributária irá ocorrer quando da saída dessas
mercadorias do seu estabelecimento, em razão do previsto no
item 1 da alínea “a” do inciso I do art. 479 do RICMS.

Esclarece que as mercadorias que adquire de seus
fornecedores  são partes integrantes e indispensáveis da
solução comercializada, a ser fornecida de acordo com os
pedidos de seus clientes.

A consulente apresentou informações complementares
relacionando os produtos que importa para fins de revenda e os
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que ela é a industrial fabricante.

Posto isso, questiona se está correto o seu
entendimento de que ao adquirir os produtos de empresa que
atua no mesmo ramo de atividade o imposto relativo ao regime
de substituição tributária será devido por ocasião da saída
dos produtos do seu estabelecimento.

RESPOSTA

Preliminarmente, transcrevem-se os dispositivos do
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de
dezembro de 2007, que têm vínculo com a dúvida apresentada:

“Art. 65. O ICMS deverá ser pago nas seguintes formas e prazos
(art. 36 da Lei n. 11.580/96):

(...)

X - na substituição tributária, em relação a operações
subseqüentes:

a) por ocasião da entrada das mercadorias no território
paranaense, na hipótese do art. 478;

CAPÍTULO XX

DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES COM MERCADORIAS

Art. 478. Fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento
do ICMS devido por substituição tributária, por ocasião da
entrada da mercadoria no território paranaense, observado o
disposto na alínea “a” do inciso X do art. 65, ao contribuinte
que receber mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, sem retenção do imposto, de remetente que não seja
ou tenha deixado de ser eleito substituto, devendo adotar os
seguintes procedimentos:

(...)
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Art. 479. Não se aplica o disposto:

I - neste Capítulo:

a) às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por
substituição tributária da mesma mercadoria, exceto:
1. nas saídas praticadas por produtor de combustível derivado
de petróleo ou ao remetente que destine combustível derivado de
petróleo ao Estado do Paraná;

2. se o destinatário for eleito substituto tributário
exclusivamente na condição de importador;

b) às transferências para outro estabelecimento, exceto
varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da
mercadoria com destino a empresa diversa (cláusula quinta,
inciso II, do Convênio ICMS 81/93);

II - nesta Seção, à distribuidora de energia elétrica de que
trata o art. 524.

Art. 481-A. Ao estabelecimento industrial fabricante,
importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida,
que promover a saída dos produtos eletrônicos,
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, relacionados no art.
481-C com suas respectivas classificações na NCM, com destino a
revendedores situados no território paranaense, é atribuída a
condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de
retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações
subsequentes.

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto fica também atribuída a qualquer
estabelecimento remetente localizado nos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
inclusive em relação ao diferencial de alíquotas (Protocolos
ICMS 192/2009 e 16/2011).”

Como regra geral, quando a operação se sujeita ao
regime de substituição tributária, o contribuinte eleito
substituto que promover a saída da mercadoria com destino a
revendedores paranaenses deve proceder a retenção e
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recolhimento do imposto devido em relação às operações
subsequentes.

Sublinhe-se que, dentro do território paranaense,
foram eleitos como substitutos o industrial fabricante, o
importador e o arrematante de mercadoria importada e
apreendida. Já em relação aos remetentes localizados nas
unidades federadas que são signatárias do Protocolo ICMS
192/2009,  a responsabilidade pela retenção é de qualquer
contribuinte, independentemente da atividade na qual ele
esteja cadastrado.

Para aplicação do art. 479 do RICMS é necessário que
o remetente e o destinatário sejam substitutos tributários e
que o sejam em relação à mesma mercadoria, não sendo
suficiente para o afastamento desse regime, portanto, a
condição de substituto tributário do remetente e do
destinatário de outras mercadorias, ainda que arroladas no
art. 481-C.

Partindo dessa premissa, quando a consulente adquire
uma mercadoria em operação interestadual de remetente que não
seja ou tenha deixado de ser eleito substituto, não deverá
efetuar a retenção por ocasião da entrada da mercadoria no
território paranaense somente na hipótese de ser a substituta
tributária dessa mercadoria, condição que autoriza a
realização da substituição na saída das mercadorias do seu
estabelecimento com destino a revendedores.

Menciona-se, ainda, que o item 2 da alínea “a” do
art. 479 do RICMS determina que o remetente da mercadoria
efetue a substituição tributária quando o destinatário for
substituto tributário exclusivamente na condição de
importador, situação que, conforme informa, não é o caso da
consulente, pois não é eleita substituta tributária somente
por tal hipótese, mas também por ser industrial fabricante.

Assim, conclui-se que a consulente, ao adquirir os
produtos listados no art. 481-C do RICMS, somente não estará
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obrigada a proceder na forma e prazo previstos na alínea “a”
do inciso X do art. 65 do Regulamento do ICMS na hipótese de
ser a substituta tributária da mesma mercadoria.

PROTOCOLO:  10.613.315-8

CONSULTA Nº:  85, de 27 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SENSOR
DIGITAL. ACESSÓRIO.

A consulente informa que presta serviços de
aerofotogrametria e que necessita importar equipamento de
sensor digital (sistema de câmera x4 AIC, com quatro corpos de
câmera integradas com P65+ com quatro sensores e Apo-Digitar
5.6/72 milímetros lentes, incluindo Sistema do PC para AIC x4,
caixa preta cada cabeça de câmera, 2 lentes de substituição
APO-Digitar 5.6/72 milímetros, medidor de luz, mala de
transporte, conjunto de cabos para a liberação externa de
alimentação) para ser utilizado na aeronave PR-JRM, Cessna
Aircraft.

Tomando por base o Convênio ICMS 75/91 e o Ato
COTEPE/ICMS n. 7/10, no qual está relacionada a consulente,
indaga se há possibilidade da aplicação da redução da base de
cálculo de forma que a carga tributária seja equivalente a 4 %
nessa operação.

RESPOSTA
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Dispõe o item 1 do Anexo II do RICMS, aprovado pelo
Decreto n. 1.980/2007, in verbis:

“1    A base de cálculo é reduzida, até 31.12.2012, nas
operações com os seguintes produtos da indústria AERONÁUTICA,
de forma que a carga tributária seja equivalente a quatro por
cento, (Convênio ICMS 75/91, 148/07, 53/08 e 71/08):

a) aviões monomotores;

b) aviões bimotores, de uso exclusivamente agrícola;

c) aviões multimotores, com motor de combustão interna;

d) aviões turboélices;

e) aviões turbojatos; 

f) helicópteros;

g) planadores ou motoplanadores;

h) pára-quedas giratórios;

i) outras aeronaves;

j) simuladores de vôo, bem como suas partes e peças, separadas;

l) pára-quedas e suas partes, peças e acessórios;

m) catapultas e outros engenhos de lançamentos semelhantes e
suas partes e peças, separadas;

n) equipamentos, gabaritos, ferramental e material de uso ou
consumo empregados na fabricação de aeronaves e simuladores;

o) aviões militares monomotores ou multimotores de treinamento
militar;

p) aviões militares monomotores ou multimotores de combate com
motor turboélice ou turbojato;
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q) aviões militares monomotores ou multimotores de
sensoreamento, vigilância ou patrulhamento, inteligência
eletrônica ou calibração de auxílios à navegação aérea;

r) aviões militares monomotores ou multimotores de transporte
cargueiro e de uso geral;

s) helicópteros militares, monomotores ou multimotores;

t) partes, peças, acessórios, ou componentes separados, dos
produtos que tratam as alíneas "a" a "i" e de "o" a "s"; (grifo
nosso)

u) partes, peças, matérias-primas, acessórios e componentes,
separados, para fabricação dos produtos de que tratam as
alíneas "a" a "i" e de "o" a "s", na importação por empresas
nacionais da indústria aeronáutica.

Notas:

1. dentre os produtos arrolados nas alíneas "n" e "t", deste
item, a redução só se aplica nas operações efetuadas pelos
contribuintes a que se refere a nota 2 deste item, e desde que
os produtos se destinem a:

a) empresa nacional da indústria aeronáutica, ou
estabelecimento da rede de comercialização de produtos
aeronáuticos;

b) empresa de transporte ou de serviços aéreos ou aeroclubes,
identificados pelo registro no Departamento de Aviação Civil;

c) oficinas reparadoras ou de conserto e manutenção de
aeronaves, homologadas pelo Ministério da Aeronáutica;

d) proprietários ou arrendatários de aeronaves, identificados
como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no
documento fiscal (Convênio ICMS 25/09).

2. o benefício previsto neste item será aplicado,
exclusivamente, às empresas nacionais de indústria aeronáutica,
às da rede de comercialização, inclusive oficinas reparadoras
ou de conserto de aeronaves, e às importadoras de material
aeronáutico, mencionadas em ato do Comando da Aeronáutica do
Ministério da Defesa, no qual deverão ser indicados,
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obrigatoriamente, em relação (Convênio ICMS 121/03):

a) a todas as empresas, o endereço completo e os números de
inscrição no CNPJ e no CAD/ICMS;

b) às empresas nacionais da indústria aeronáutica, às da rede
de comercialização e às importadoras, os produtos que cada uma
delas está autorizada a fornecer em operações alcançadas pelo
benefício fiscal;

c) às oficinas reparadoras ou de conserto de aeronaves, a
indicação expressa do tipo de serviço que estão autorizadas a
executar;

3. a fruição do benefício previsto neste item, em relação às
empresas mencionadas na nota anterior, fica condicionada à
publicação de Ato COTEPE (Convênio ICMS 121/03).”

A condição definida na Nota 3 do item 1 do Anexo II
do RICMS   está preenchida nos termos do Ato COTEPE/ICMS n. 7,
de 7 de abril de 2010, reproduzido a seguir:

“ATO COTEPE/ICMS Nº 7, DE 7 DE ABRIL DE 2010

Divulga relação das empresas nacionais que produzem,
comercializam e importam materiais aeronáuticos, beneficiárias
de redução de base de cálculo do ICMS.

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato,
torna público que a Comissão, na sua 140ª reunião ordinária
realizada nos dias 10 a 12 de março de 2010, em Brasília, DF,
com base no § 3º da cláusula primeira do Convênio ICMS 75/91,
de 5 de dezembro de 1991, decidiu:

a) aprovar a relação das empresas nacionais que produzem,
comercializam e importam materiais aeronáuticos, beneficiárias
de redução de base de cálculo do ICMS, na forma do Anexo Único
a este Ato;

b) revogar o Ato COTEPE/ICMS nº 17/09, de 9 de abril de 2009.
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Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

...

ANEXO ÚNICO

…

PARANÁ

ENGEFOTO ENGENHARIA E
AEROLEVANTAMENTO S/A

CNPJ: 76.436.894/0001-74

I.E.: 10187337-45

RUA FREI FRANCISCO
MONT´ALVERNE, 750

JD DAS AMÉRICAS

CEP: 81540-410

CURITIBA ( PR )

SERVIÇO AÉREO ESPECIALIZADO DE
AEROFOTOGRAMETRIA (DECISÃO ANAC Nº
279, DE 17/07/09). IMPORTAÇÃO DE
AERONAVES, PARTES, PEÇAS,
ACESSÓRIOS, CONJUNTOS, COMPONENTES,
SISTEMAS; EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS
ANALÓGICOS E SENSORES DIGITAIS,
LASER E RADARES AÉREOS, (COMPONENTES
SEPARADOS EMBARCADOS E DE APOIO AO
SOLO, PARA UTLIZAÇÃO EM
AEROFOTOGRAMETRIA); FERRAMENTAS
ESPECIAIS PARA USO NA PRÓPRIA FROTA.

P.A.1251/CFA/2009

...”

Assim, de acordo com o que dispõe a alínea “t” do
item 1 do Anexo II do RICMS, aplica-se a redução de base de
cálculo na importação do equipamento sensor digital, antes
descrito, porquanto se trata de acessório a ser acoplado à
aeronave, com atendimento aos requisitos da legislação.
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PROTOCOLO:  11.082.330-4

CONSULTA Nº:  86, de 11 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS COM
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO NO
PROCESSO INDUSTRIAL.

A consulente informa que tem por atividade a
usinagem e o comércio atacadista de concreto betuminoso a
quente, atividade econômica classificada no CNAE 4299-5/99 –
Outras obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente. Esclarece que adquire produtos sujeitos ao
regime de substituição tributária (óleo de xisto e óleo
combustível) e  que os emprega em seu processo industrial,
como insumos diretos.

Indaga quanto à possibilidade de creditamento do
imposto recolhido antecipadamente sob o regime de substituição
tributária, baseando-se no disposto pelo art. 22, § 11, alínea
“a” do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n.
1.980/2007.

RESPOSTA

Transcreve-se o dispositivo citado:

“Art. 22. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas
anteriores por este Estado ou por outra unidade federada,
apurado por um dos seguintes critérios (art. 23 da Lei n.
11.580/96):
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(…)

§ 11. Nas operações com mercadoria sujeitas ao regime da
substituição tributária, em relação às operações concomitantes
ou subseqüentes, em que o destinatário substituído seja
contribuinte e não destine a mercadoria à comercialização, bem
como quando a acondicionar em embalagem para revenda ou a
utilizar no processo industrial, caso tenha direito ao crédito
do imposto, deverá observar o seguinte:

a) quando a mercadoria adquirida não for destinada à
comercialização, ou for acondicionada em embalagem para revenda
ou utilizada no processo industrial,  o valor do crédito
corresponderá ao montante resultante da aplicação da alíquota
interna sobre o valor que serviu de base de cálculo para a
retenção, sendo que, em não se conhecendo o valor do imposto, o
mesmo poderá ser calculado mediante a aplicação da alíquota
vigente para as operações internas sobre o valor de aquisição
da mercadoria, ressalvado o disposto na alínea "b";” (grifos
nossos)

Como se vê, o direito ao crédito na hipótese
descrita pela consulente é reconhecido pelo dispositivo
retrotranscrito.

Contudo, à atividade econômica cadastrada da
consulente se aplica o disposto pelo item 7.02 da Lista de
Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, ou seja, o ICMS apenas incide no fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da
prestação, senão veja-se:

“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS).”.
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Ressalta-se que a empresa consulente tem uma filial
cadastrada com atividade secundária de Comércio Atacadista de
Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis - CNAE
4689-3/01, fato que não ocorre no estabelecimento que formulou
a consulta.

Dito isso, a consulente, se na condição de empresa
de execução de obras de construção civil, isto é, consumidora
final do produto, não pode se apropriar dos créditos
decorrentes de aquisições com tal caracterização.

Posto isso, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já realizados
de modo diverso do respondido, estornando os créditos
eventualmente apropriados.

PROTOCOLO:  07.471.704-7

CONSULTA Nº:  87, de 6 de outubro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. VENDA DE EQUIPAMENTOS. MATERIAL PARA
INSTALAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E DE
CONSUMO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. 

A consulente informa atuar no ramo de “indústria,
comércio, importação, exportação e prestação de serviços de
equipamentos de informática industrial voltados à área de
sinalização de rodovias, bem como semáforos, registros de
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infrações (radares), sistema de tráfego rodoviário e urbano,
controle de acesso, bilhetagem eletrônica e coleta de dados”,
estando cadastrada na atividade econômica principal de
“comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática”. Expõe que seus principais
clientes são órgãos públicos, como prefeituras e sociedades de
economia mista. Nesses termos, formula as seguintes indagações
em duas situações distintas:

1. na venda de equipamentos:

- esclarece que efetua venda de equipamentos e a sua
instalação, sendo que precisa enviar acessórios, como cabos,
fiações, canaletas etc, e também andaimes e outros bens de sua
propriedade, ao local em que serão instalados. Informa que
esses acessórios são cobrados por meio de nota fiscal de
serviço emitida para documentar a instalação. Entendendo ser
material de consumo, pergunta como deve proceder para enviar
os acessórios aos clientes que, muitas vezes, não possuem
inscrição estadual. E pergunta também como deve documentar a
devolução das sobras de materiais.

Manifesta o entendimento de que essas operações
ocorrem sem incidência de ICMS, já que não se utiliza de
crédito do imposto dessas mercadorias, por ocasião das
entradas.

2. na locação de máquinas e equipamentos:

- informa que cede bens de sua propriedade a
terceiros, por meio de contrato de locação, com cláusula
determinando ser de sua responsabilidade a manutenção dos
bens. Questiona como deve remeter os materiais empregados para
esse fim e qual a natureza dessa operação.

RESPOSTA
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Verifica-se pelo informado que o estabelecimento
comercializa materiais e equipamentos de informática, sendo de
sua responsabilidade a instalação desses quando necessária,
bem como atua na locação de tais equipamentos, sendo
responsável pela sua manutenção. Desse modo, responde-se que:

1. na venda de equipamentos.

Especificamente, no que tange ao envio de
acessórios, objeto de sua linha normal de comercialização,
necessários à instalação de equipamentos, deve proceder
conforme descrito na Consulta nº 110/2001, cujo entendimento
se encontra no excerto a seguir transcrito, pois é
predominante na operação descrita a venda de mercadoria
(obrigação de dar) sobre a prestação de serviço (obrigação de
fazer):

“De todo o arrazoado, depreende-se que no fornecimento de
mercadorias da consultante, em que ela mesma efetua a
instalação e montagem, haverá incidência do ICMS sobre o total
da operação (mercadorias + instalação).”

Nota-se que incide ICMS sobre o total cobrado do
adquirente pela venda do equipamento, dos materiais
necessários à sua instalação e do custo dessa, seja ele
contribuinte ou não desse imposto. Por conseguinte, se nas
operações de saída de mercadorias há o débito do ICMS, as
operações de entradas desses produtos são passíveis de
creditamento, em razão da regra da não-cumulatividade.

No caso de retorno de acessórios que constituem
sobras da instalação do equipamento vendido, quando se trata
de cliente que é entidade pública e não emite notas fiscais, a
consulente deve proceder de forma análoga ao disposto no art.
273 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº
1.980/2007, sendo importante constar na nota fiscal a
descrição da finalidade da saída dos produtos, in verbis:
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“DO RETORNO DA MERCADORIA NÃO ENTREGUE

Art. 273. O estabelecimento que receber, em retorno, mercadoria
por qualquer motivo não entregue ao destinatário, deverá:

I - emitir nota fiscal para documentar a entrada com menção dos
dados identificativos do documento fiscal original, lançando-a
no livro Registro de Entradas, consignando os respectivos
valores nas colunas "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou
Prestações com Crédito do Imposto" ou "ICMS - Valores Fiscais -
Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto", conforme o
caso;

II - manter arquivada a 1ª via da nota fiscal emitida por
ocasião da saída, que deverá conter a indicação prevista no
parágrafo único;

III - mencionar a ocorrência na via que ficou em poder do
emitente ou em documento equivalente;

IV - exibir ao fisco, quando exigido, todos os elementos,
inclusive os contábeis, comprobatórios de que a importância
eventualmente debitada ao destinatário não tenha sido recebida.

Parágrafo único. O transporte da mercadoria em retorno será
acompanhado pela própria nota fiscal emitida pelo remetente,
cuja 1ª via deverá conter a indicação, no verso, efetuada pelo
destinatário ou pelo transportador, do motivo de não ter sido
entregue a mercadoria.”

Quanto às ferramentas e aos bens do ativo
imobilizado (andaimes), não há a incidência do ICMS, nos
termos do que dispõe o art. 3º, inc. XI, do RICMS, adiante
transcrito, devendo ser informado no documento fiscal, no
campo “Informações Complementares”, que a operação se refere a
remessa de bem do ativo imobilizado com posterior retorno, bem
como o dispositivo legal em questão:

“Art. 3º  O imposto não incide sobre (art. 4º da Lei n.
11.580/96):

XI - saídas de peças, veículos, ferramentas, equipamentos e de
outros bens, não pertencentes à linha normal de comercialização
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do contribuinte, quando utilizados como instrumentos de sua
própria atividade ou trabalho;”.

2. na locação de máquinas e equipamentos.

Primeiramente, esclarece-se que na locação de bens
móveis, assim entendida aquela definida pelo Código Civil de
2002, nos artigos 565 a 578, não incide ICMS. Ocorre a locação
quando uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível,
mediante certa retribuição, devendo restituí-la, finda a
locação, no estado em que foi recebida, salvo as deteriorações
naturais ao uso regular (artigos 565 e 569, inc. IV do CC).

Na locação não há a transferência de propriedade do
bem locado. Ao locatário é concedida a posse precária da coisa
alugada. Logo, não há a circulação de mercadoria da coisa
móvel dada em locação, por conseguinte não incide ICMS nessa
operação.

A locação de coisas é onerosa e pressupõe a cessão
de posse do objeto locado, que deverá ser, além de
infungível¹(1), inconsumível. Pois, segundo Maria Helena
Diniz, “se destinadas a serem consumidas, impossível seria a
sua restituição pelo locatário ao término do contrato.” (Curso
de Direito Civil, p. 239).

2.1 Do bem móvel locado.

O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa
alugada com todos os acessórios necessários ao seu
funcionamento, de modo que possa servir ao uso a que se
destina. Assim, quanto à coisa locada e aos seus acessórios
existentes no ato da conclusão da entrega dessa, pronta para
uso e gozo, não há a circulação de mercadoria, por conseguinte
não ocorre a obrigação tributária relativa ao ICMS.

No entanto, ressalta-se que é característica
inerente à locação de coisa a devolução dessa ao final do
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prazo contratual no estado em que foi recebida, salvas as
deteriorações naturais provenientes de seu uso normal (art.
569 do CC). Logo, se não ocorrer a devolução do bem na forma
em que foi entregue a operação não deve ser tratada como
“locação” e sim como “compra e venda”, diferindo, então, o
tratamento tributário, com incidência do ICMS, nos moldes da
legislação.

Nesses termos, se a coisa locada se fixa ao solo ou
ao imóvel de propriedade do locatário se torna parte
integrante dessa propriedade, não podendo ser retirada sem sua
destruição, não constituirá objeto de locação. 

2.2 Da mercadoria utilizada na prestação de serviços de
manutenção.

No que tange aos acessórios ou material utilizado
para manutenção do equipamento cedido em locação, a partir do
momento da mudança de posse do bem infungível locado, ainda
que precária, havendo obrigação de fazer ou outras obrigações
de dar que não a da coisa locada, a situação não é de simples
locação, devendo ser analisada à ótica de incidência do ICMS.

Todos os serviços prestados e as mercadorias
fornecidas para o bem móvel que se encontra na posse do
locatário a título de reparo ou manutenção são de seu
proveito, ou seja, de inteiro uso e gozo. Pois, por ser a
locação um tipo contratual oneroso, estão previstas em seu
valor pactuado as despesas provenientes de outras obrigações
oriundas desse contrato; portanto, o locatário é quem arca com
os custos durante o prazo de locação e esse é quem aproveita
da prestação de serviço para manutenção ou reparação do bem,
independentemente da existência de cláusula contratual que o
estabeleça.

Logo, todas as mercadorias fornecidas ao bem locado
em conjunto com a prestação de serviços, por se tratarem de
operações relativas a circulação de mercadoria com bens
fungíveis consumidos pelo locatário, estão sujeitas à
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obrigação tributária do ICMS, conforme preveem o inc. V, art.
2º da Lei Complementar nº 87/1996 e o inc. V, art. 2º da Lei
nº 11.580/1996, combinados com o expresso na Lista de Serviços
anexa à Lei Complementar (LC) nº 116/2003, item 14.01, in
verbis:

“14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e
recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e
partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).”

Esse entendimento é verificado em manifestações do
STF no RE nº 116.121-SP (DJU 23.10.2000), RE nº 626.706-SP (2ª
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24.9.2010), e
também, com a discussão havida na Proposta de Súmula
Vinculante (PSV) nº 35, em 4.2.2010, que deu origem à Súmula
Vinculante nº 31, declarando “inconstitucional a incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre
operações de locação de bens móveis”. E ainda, recentemente,
os votos dos Ministros na decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.194.999-RJ, publicado no
DJe 22.9.2010, permitem a análise da questão referente a
contratos que conjuguem locação de bens móveis e prestação de
serviço, ou mesmo outras obrigações que podem estar sujeitas a
outros impostos, como o ICMS.

Esses julgados apontam que sobre a obrigação pura e
simples de dar não incidiria imposto sobre serviços, no
entanto, se incluídas outras obrigações no contrato o pacto se
torna de natureza cumulativa, ou seja, misto. Nesse sentido, a
decisão do STJ informa que o valor tributável, em relação ao
ISS, deve ser apurado pela autoridade fiscal, em procedimento
administrativo próprio, quando atribuído um valor global ao
contrato. Consequentemente, o ICMS também incide nessa
operação quando há o fornecimento de mercadorias, conforme
item 14.1 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003.

Assim, embora os tribunais superiores não tenham
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ainda examinado um caso “in concreto” envolvendo esse tipo de
operação mista, em que há a conjugação da locação com outras
obrigações de dar e fazer que impliquem incidência do ICMS, a
partir das manifestações de seus membros, na jurisprudência
antes citada, é legítimo extrair o entendimento explicitado.

Isso porque, quando da aprovação da Súmula
Vinculante nº 31 (PSV nº 35), foi abordada a possibilidade da
locação vir acompanhada de uma obrigação de fazer como a
prestação de serviços, uma vez que a proposta de texto
inicialmente apresentada pelo Ministro Joaquim Barbosa tinha a
seguinte redação: É inconstitucional a incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de
locação de bens móveis dissociadas da prestação de serviços.
No entanto, por unanimidade, os Ministros acolheram a exclusão
da expressão “dissociadas de prestação de serviços”, sugerida
pelo Ministro Cezar Peluso, por entenderem que a súmula trata
apenas da locação pura, relativa à obrigação de dar, apenas,
e, segundo esse ministro, em qualquer outro caso em que haja
também obrigação de fazer, ou seja, “contrato de locação de
móveis e, ao mesmo tempo, prestação de serviço, a locação
continua não suportando o imposto; o serviço sim”.

Depreende-se dos posicionamentos jurisprudenciais
citados que na locação pura e simples, que constitui somente
obrigação de dar o bem locado, não ocorre o fato gerador do
ICMS. No entanto, se houver outras obrigações a ela agregadas,
pressupõe-se análise em separado quanto à incidência desse
imposto, como, por exemplo, a manutenção ou reparo com
fornecimento de mercadorias ou somente esse, ainda que se
destinem a ser agregados ao bem locado.

Assim, não há que se considerar essas demais
operações como não tributadas.

2.3 Do fornecimento de mercadoria para consumo.

Verifica-se que é comum, atualmente, ocorrerem nos
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contratos nominados como de locação, operações de compra e
venda, o que desnatura esse tipo contratual, podendo ser
chamado de contrato de fornecimento, que agrega locação,
prestação de serviço, compra e venda, empreitada e outros, se
houver.

Assim, diante do exposto nas manifestações dos
tribunais, de que o fornecimento de mercadorias com prestação
de serviço existente no contrato de locação de coisas está
sujeito às obrigações tributárias pertinentes, também se pode
inferir que está no campo de incidência do ICMS o fornecimento
de produtos dissociado de serviços prestados, considerados
como acessórios fungíveis e consumíveis ou insumos para a
máquina ou equipamento, os quais serão utilizados pelo
locatário durante o uso do bem, tais como: dispositivos de
armazenagem de dados, lâmpadas, “leds”, sensores, baterias,
receptores de rádio, lentes, papéis de impressão utilizados na
máquina ou equipamento etc.

Por ter caraterísticas estranhas à locação, o
fornecimento de materiais durante o período locativo,
necessários ao funcionamento do bem locado, submete-se ao ICMS
por haver a circulação de mercadoria, uma vez que há a
transferência de propriedade, pois o locatário detém a posse
do objeto locado, ainda que precária. Logo, é consumidor de
todas as peças e partes da máquina ou equipamento enquanto
instituído em sua posse.

2.4 Considerações finais da locação.

No caso em que o acordo firmado (locação) contenha
vários tipos contratuais nominados no Código Civil, cabe
frisar que, para fins tributários, não importa o nome dado ao
que foi pactuado entre as partes, mas sim os efeitos
concernentes às obrigações advindas.

Há de se considerar, ainda, outras particularidades
que devem ser observadas tanto em relação à empresa locadora
quanto ao bem objeto de locação. Nesse sentido, o bem em
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questão deve estar devidamente incorporado ao ativo
imobilizado da empresa locadora, observada a impossibilidade
de apropriação de crédito (precedente: Consulta nº 70/2003).
Quanto à empresa, essa deve ter dentre seus objetos sociais a
“locação de coisas”.

Se necessária a determinação da base de cálculo do
ICMS, por ter sido pactuado um preço global no contrato, a
empresa deve observar o contido no art. 15 da LC nº 87/1996,
reprisado no art. 8º da Lei nº 11.580/1996, adiante
transcrito:

“Art. 8º Na falta dos valores a que se referem os incisos I  e
VIII do art. 6º , a base de cálculo do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no
mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no
mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor,
extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial a vista, caso o
remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial a vista, na venda a
outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja
comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III deste artigo,
adotar-se-á sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente
na operação mais recente;

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o
preço corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado
atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado
atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do inciso III deste artigo, se o
estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros
comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver
mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a
setenta e cinco por cento do preço de venda corrente no
varejo.”
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No que diz respeito à forma de documentação das
saídas, devem ser observadas as regras dispostas no RICMS para
cada situação, sendo que:

1. na saída dos bens móveis destinados à locação,
pertencentes ao imobilizado da empresa, a nota fiscal deve ser
emitida tendo como destinatária a empresa locatária, sem
destaque de ICMS, devendo ser mencionado o Código Fiscal de
Operações e Prestações – CFOP 5.949 ou 6.949 (Outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado),
constante no Anexo IV, Tabela I do RICMS, e o fato de se
tratar de remessa para locação, com indicação dos dados do
contrato;

2. nas saídas de peças de reposição, vinculadas à
prestação de serviço de manutenção, bem como nas operações de
compra e venda de mercadorias consumidas pelo locatário, deve
ser emitida nota fiscal, sendo descrito esse como
destinatário, com destaque do imposto. Especificamente em
relação à atividade de manutenção, a legislação faculta o uso
de Nota Fiscal-Ordem de Serviço, por estabelecimento prestador
de serviços, conforme disciplinado nos artigos 146 e 147 do
RICMS, combinados com o art. 206, § 1º, alínea “a”, desse
mesmo diploma regulamentar, na qual, em linhas separadas,
deverá constar o valor acumulado das mercadorias sujeitas ao
ICMS e dos serviços gravados pelo imposto municipal;

3. no retorno dos bens móveis ou na devolução de
mercadorias não empregadas na manutenção ou não consumidas
pelo locatário, as operações devem observar o tratamento
tributário a que está vinculada a operação de remessa, cabendo
o creditamento em relação às mercadorias devolvidas, se for o
caso, nos termos prescritos no Capítulo I do Título III do
RICMS, que disciplina os procedimentos relativos à devolução e
retorno de mercadoria.

3. Conclusão
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A consulente deve observar as obrigações originárias
das operações existentes em seus vários tipos contratuais
pactuados quanto à existência do fato gerador do ICMS e
consequente obrigação tributária.

Expõe-se, por fim, que o entendimento aqui exarado
sobre operações relativas a contrato de locação conjugado com
outras obrigações difere do manifestado na Consulta nº
187/2002, também relacionada à locação de bens móveis com
fornecimento de materiais. Entretanto, cabe manifestar que
aquela foi emitida em data anterior ao entendimento atual
ressaltado nas manifestações dos tribunais quando da edição da
Súmula Vinculante nº 31 e nas decisões proferidas antes
mencionadas, sobretudo no Resp nº 1.194.999-RJ do STJ. Assim,
revoga-se a referida consulta.

No que estiver procedendo de forma diversa do
constante na presente resposta, deverá a consulente observar a
adequação de seus procedimentos ao ora esclarecido.

PROTOCOLO:  10.852.263-1

CONSULTA Nº:  88, de 10 de novembro de 2011

SÚMULA:ICMS. REDUÇÃO DA BASE CÁLCULO NAS OPERAÇÕES COM
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. APLICAÇÃO.

A consulente, atuando no ramo de comércio atacadista
de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário,
partes e peças, expõe que adquire mercadorias, basicamente de
um fornecedor localizado no Rio Grande do Sul, sendo essas
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classificadas nas NCM 8432.30.10, 8430.60.90 e 8432.80.00,
dentre outras constantes no item 15 do Anexo II do RICMS,
aprovado pelo Decreto nº 1.980/2007.

Expõe, equivocadamente, que sua dúvida seria quanto
à aplicação da alínea “c” desse item 15, quando é aplicável a
alínea “b”, pois questiona a respeito de suas operações
internas, no sentido de esclarecer se pode se beneficiar com a
redução de base de cálculo para o percentual que resulte na
carga tributária de 5,6% nessas saídas, independentemente do
destinatário ser ou não contribuinte do ICMS.

RESPOSTA

Observa-se, de início, o que dispõe o item 15 do
Anexo II do RICMS, in verbis:

“15 A base de cálculo é reduzida, até 31.12.2012, nas operações
com as MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS adiante arrolados, para
o percentual que resulte na carga tributária equivalente a
(Convênios ICMS 52/91, 87/91, 90/91, 08/92, 13/92, 45/92,
21/97, 01/00, 149/07 , 53/08, 91/08, 138/08 e 69/09):

(...)

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

359

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. revogada.

Nota 4 do item 15 foi revogada pela alteração 168ª do art. 1º.,
do Decreto n. 3.794 de 18.11.2008, surtindo efeitos a partir de
17.10.2008.

Redação original em vigor no período de 1º.01.2008 até
16.10.2008:

"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.

Posição Descrição NCM/SH

13.3 Semeadores-adubadores 8432.30.10

13.6 Outras máquinas e aparelhos de uso

agrícola, hortícola ou florestal para

preparação ou trabalho do solo

8432.80.00

Primeiramente, é necessário esclarecer que o produto
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mencionado pela consulente constante na NCM 8430.60.90 não
está descrito dentre as máquinas e implementos agrícolas
arrolados no dispositivo regulamentar anteriormente citado,
logo não está abrangido pela redução de base de cálculo
invocada. Já os produtos das NCM 8432.30.10 e 8432.80.00 estão
relacionados nas posições 13.3 e 13.6 da norma regulamentar
examinada.

Assim, quanto a esses produtos das NCM 8432.30.10 e
8432.80.00, responde-se que a citada redução de base de
cálculo da alínea “b” do item 15 do Anexo II do RICMS
compreende todas as operações internas, independente de o
comprador ser ou não contribuinte do imposto. Com efeito, o
texto dessa alínea pode ser dividido em duas partes: a) na
primeira, 5,6% “nas operações interestaduais com consumidor ou
usuário final, não contribuintes do ICMS,” onde há restrições
às operações interestaduais em que a expressão entre vírgulas
“não contribuinte do ICMS” está qualificando o “consumidor ou
usuário final”; b) na segunda parte, 5,6% “nas operações
internas”, sem qualquer restrição, não podendo a qualificação
das operações interestaduais ser aplicada às internas.

Tal entendimento se processa uma vez que, caso
contrário, o legislador teria descrito “nas operações
interestaduais e internas com consumidor ou usuário final, não
contribuinte do ICMS”, o que não fez.

Por fim, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já realizados
ao aqui exposto.
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PROTOCOLO:  10.770.558-9

CONSULTA Nº:  89, de 22 de novembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. IMPORTAÇÃO. FRUTAS DESTINADAS À
COMERCIALIZAÇÃO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.

A consulente, tendo como atividade principal o
comércio atacadista de hortifrutigranjeiros, informa que
importa frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas e
nozes, da Argentina, Chile, Uruguai, Espanha, Estados Unidos e
Itália, sendo que aquelas oriundas do Mercosul são
nacionalizadas na cidade de Dionísio Cerqueira-SC e as
originárias dos demais países em Santos-SP.

Destaca que em conformidade com os itens 66 e 76 do
Anexo I do Regulamento do ICMS, as operações internas e
interestaduais com frutas frescas estão albergadas pela
isenção do imposto estadual.

Menciona a Súmula 575 do Supremo Tribunal Federal
que consolida o entendimento de que à mercadoria importada de
país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a
isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida à
similar nacional. 

Afirma que para as frutas frescas importadas da
Espanha, Estados Unidos e Itália, por meio do Porto de Santos,
o fisco paranaense não tem reconhecido o citado benefício,
entendendo devida a exigência do imposto com a alíquota de
12%.

Reporta-se às disposições dos itens 66 e 76 e  à
Súmula 575 do STF e questiona se está correta a exigência do
imposto decorrente da importação de frutas frescas (maçã,
pera, ameixa, nectarina, limão, laranja, cereja etc. exceto
amêndoas, avelãs, castanhas e nozes) da Espanha, Estados
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Unidos e Itália e também para aquelas originárias de países
que fazem parte do Mercosul. Caso a resposta seja afirmativa,
indaga qual a alíquota aplicável.

Questiona, ainda, como poderia recuperar o ICMS
recolhido na operação de entrada de mercadoria do exterior,
considerando que as operações interna e interestadual com as
referidas frutas são isentas do ICMS.

RESPOSTA

Transcreve-se os dispositivos que têm vínculo com a
dúvida apresentada pela consulente:

Código Tributário Nacional

(Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966)

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados
pela que lhes sobrevenha.

Lei n. 11.580/1996:

Art. 14. As   alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas:

...

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias, exceto em relação às saídas promovidas pelos
estabelecimentos beneficiados pelas leis 14895/2005 e
15634/2007, estendendo-se às importações realizadas vias
terrestres o tratamento disposto na lei 14985/2006.

...
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c) hortifrutigranjeiros e agropecuários, em estado natural;
casulos do bicho-da-seda; semens, embriões, ovos férteis,
girinos e alevinos;

...                            

§ 1º Entre outras hipóteses as alíquotas internas são aplicadas
quando:

...

II - da entrada de mercadoria ou bens importados do exterior;
RICMS/2008:

ANEXO I - ISENÇÕES

(a que se refere o parágrafo único do artigo 4º deste
Regulamento)

66 Saídas, em operações internas e interestaduais, exceto para
industrialização, de FRUTAS FRESCAS nacionais ou provenientes
dos países membros da ALADI, excluídas as de maçãs, pêras,
amêndoas, avelãs, castanhas e nozes (Convênios ICM  20/76,
07/80, 30/87; Convênio ICMS 124/93).

Notas:

1. a isenção prevista neste item estende-se às saídas de frutas
que tenham sofrido processo de desidratação, pressurização e
congelamento, embalados em invólucro próprio para a conservação
de alimentos, desde que não sejam utilizados conservantes;

2. deverá ser mantido, à disposição do fisco, laudo técnico,
emitido por órgão competente, que comprove a não utilização de
conservantes a que se refere a nota anterior.

76 Operações internas e interestaduais com MAÇÃ E PÊRA
(Convênio ICMS 94/05). 

No que diz respeito ao primeiro questionamento,
preliminarmente se destaca que na entrada do exterior de maçã
e pera a operação se encontra albergada pela isenção do ICMS,
de conformidade com o disposto no item 76 do Anexo I.
Sublinhe-se que na Consulta n. 2/2005 foi manifestado o



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

364

entendimento de que o tratamento tributário para as operações
internas se aplica à operação de entrada de mercadoria
importada do exterior, pois o termo "operações" abrange tanto
saídas quanto entradas, incluindo aquelas decorrentes de
importação, e o termo qualificativo "internas" indica que o
estabelecimento importador está localizado em território
paranaense.

Em relação aos demais produtos especificados pela
consulente, não obstante o item 66 do Anexo I do RICMS prever
a isenção do imposto para as operações de saídas de frutas
frescas nacionais ou provenientes dos países membros da ALADI,
exceto maçãs, peras, amêndoas, avelãs, castanhas e nozes, em
cumprimento ao art. 98 do Código Tributário Nacional as frutas
frescas importadas passam a usufruir do mesmo tratamento
tributário dispensado às especificadas no referido item.
Assim, tanto a operação de entrada de mercadoria importada do
exterior quanto as saídas subsequentes do produto no mercado
interno estão albergadas pelo referido benefício. Reafirma-se
que essa regra somente se aplica na hipótese de as frutas
serem originárias de países em que o Brasil faça parte dos
tratados internacionais que contenham cláusula de
reciprocidade de tratamento tributário. Precedentes: Consultas
n. 344/1993 e n. 9/2003.

Na hipótese de as frutas serem originárias de países
em que o Brasil não faça parte dos tratados internacionais que
contenham cláusula de reciprocidade de tratamento tributário,
é exigível o imposto à alíquota  de 12%, de conformidade com a
alínea “c” do inciso II e o inciso II do § 1º, ambos do art.
14 da Lei n. 11.580/1996.

Quanto ao último questionamento, a restituição do
imposto, quando devida, é garantida à pessoa que faça prova de
haver suportado o encargo financeiro do ICMS e as suas regras
estão previstas nos artigos 30 a 32 da Lei n. 11.580/1996.

A partir da ciência desta, terá a consulente, em
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observância ao artigo 659 do Regulamento do ICMS, o prazo de
quinze dias para adequar os seus procedimentos eventualmente
já realizados, em conformidade com o que foi aqui esclarecido,
no caso de que os tenha praticado diversamente.

PROTOCOLO:  11.060.616-8

CONSULTA Nº:  90, de 17 de novembro de 2011.

SÚMULA:        ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.  EXTENSÃO DA
EQUIPARAÇÃO COM OPERAÇÕES DESTINADAS AO
EXTERIOR.

A consulente, estabelecida no município de Maringá -
PR, alega atuar como empresa preponderantemente exportadora e
informa que realiza operações de remessa de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros com fim específico de
exportação (exportação indireta), utilizando o CFOP
5.502/6.502, e questiona sobre a extensão da equiparação
decorrente do contido no parágrafo único do art. 3º do
Regulamento do ICMS.

Entende que, embora haja referência a “remessa”,
trata-se de uma operação de venda para o exterior, já que o
tratamento fiscal dispensado à operação está vinculado à
exportação da mercadoria pela empresa comercial
exportadora/trading.

Esclarece que o seu entendimento se fundamenta no
fato de que a empresa comercial exportadora/trading deve
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informar na nota fiscal da efetiva exportação os dados da
outra nota fiscal emitida quando da remessa para a exportação
indireta, conforme art. 456 do Regulamento do ICMS e,
portanto, depreende-se que a operação de remessa de mercadoria
com fim específico de exportação somente tem validade jurídica
e legal com a sua saída definitiva do país, caso contrário,
vencido o prazo de 180 dias, sujeita-se o remetente ao
pagamento do imposto devido na operação, conforme prevê o art.
459 do mesmo Regulamento.

Por isso, conclui restar comprovada a ligação entre
as duas operações, somente se confirmando a exportação
indireta após a saída definitiva da mercadoria ao exterior, o
que motiva o seu questionamento se as operações realizadas com
os CFOP referidos podem ser equiparadas à venda para o
exterior.

RESPOSTA

A matéria objeto da consulta decorre do contido no
parágrafo único do art. 4º da Lei n. 11.580/1996 e nos artigos
455 a 459 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n.
1.980, de 21 de dezembro de 2007, a seguir transcritos:

“Art. 4º O imposto não incide sobre:

...

II - operações e prestações que destinem ao exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados, ou serviços;

…

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso
II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de
exportação para o exterior, destinada a:
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I - empresa comercial exportadora, inclusive "tradings" ou
outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

…

DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES REALIZADAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO

Art. 455. Nas saídas de mercadorias com o fim específico de
exportação, de que tratam o inciso II e o parágrafo único do
art. 3º, promovidas por contribuintes localizados neste Estado,
para empresa comercial exportadora (“trading company”) ou outro
estabelecimento da mesma empresa, o estabelecimento remetente
deverá emitir nota fiscal contendo, além dos requisitos
exigidos pela legislação, no campo “Informações
Complementares”, a expressão “remessa com o fim específico de
exportação” (Convênio ICMS 113/96 e 84/09)

§ 1º Ao final de cada período de apuração, o remetente
encaminhará à repartição fiscal do seu domicílio tributário as
informações contidas na nota fiscal, em meio magnético,
observado o disposto no Manual de Orientação do Sistema de
Processamento de Dados contido na Tabela I do Anexo VI deste
Regulamento.

§ 2º Para os fins deste artigo, entende-se como empresa
comercial exportadora (“trading company”) a empresa comercial
que realize operações mercantis de exportação, inscrita  no
Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de
Comércio Exterior - SECEX, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior;

§ 3º Fica o produtor rural dispensado da obrigação prevista no
§ 1º.

Art. 456. O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal
com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida
para o exterior, fará constar, nos campos relativos às
informações complementares (Convênio ICMS 84/09):

I - o CNPJ ou o CPF do remetente;

II - o número, a série e a data de cada nota fiscal emitida
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pelo estabelecimento remetente;

III - a classificação tarifária NCM, a unidade de medida e o
somatório das quantidades das mercadorias por NCM, relativas às
notas fiscais emitidas pelo estabelecimento remetente.

Parágrafo único. As unidades de medida das mercadorias
constantes nas notas fiscais do destinatário deverão ser as
mesmas das constantes nas notas fiscais de remessa com o fim
específico de exportação dos remetentes.

Art. 457. Relativamente às operações de que trata esta Seção, o
estabelecimento destinatário, além das demais obrigações
previstas neste Regulamento, deverá emitir o documento
denominado "Memorando-Exportação", de acordo com o modelo
constante do Anexo Único do Convênio ICMS 84, de 25 de setembro
de 2009, em duas vias, contendo, no mínimo, as seguintes
indicações (Convênios ICMS 107/01 e 84/09):

...

§ 1° Até o último dia do mês subsequente ao do embarque da
mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador
encaminhará ao estabelecimento remetente a 1ª via do
“Memorando-Exportação”, que será acompanhada:

a) da cópia do Conhecimento de Embarque;

b) do comprovante de exportação;

c) do extrato completo do Registro de Exportação, com todos os
seus campos;

d) da Declaração de Exportação.

§ 2º A 2ª via do memorando de que trata este artigo será
anexada à 1ª via da nota fiscal do remetente ou à sua cópia
reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento
exportador para exibição ao fisco.

§ 3º Até o último dia do mês subsequente ao do embarque da
mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador
encaminhará ao fisco, quando solicitado, a cópia reprográfica
da 1ª via da nota fiscal da efetiva exportação.

§ 4º O estabelecimento destinatário exportador, localizado
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neste Estado, deverá entregar as informações contidas nos
registros Tipos 85 e 86, conforme Tabela I do Manual de
Orientação descrito no Anexo VI.

§ 5º Para fins fiscais, somente será considerada exportada a
mercadoria cujo despacho de exportação esteja averbado.

Art. 458. Na saída para feira ou exposição no exterior, bem
como nas exportações em consignação, o memorando previsto no
artigo anterior será emitido somente após a efetiva contratação
cambial.

Parágrafo único. Até o último dia do mês subseqüente ao da
contratação cambial, o estabelecimento que promover a
exportação emitirá o memorando, conservando os comprovantes da
venda, observado o disposto no parágrafo único do art. 111.

Art. 459. O estabelecimento remetente ficará obrigado ao
recolhimento do imposto devido, inclusive o relativo à
prestação de serviço de transporte quando for o caso,
sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, em
qualquer dos seguintes casos em que não se efetivar a
exportação, observado o disposto no inciso XIV do art. 65
(Convênio ICMS 84/09):

I - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da
saída da mercadoria do seu estabelecimento;

II - em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade,
perecimento, sinistro da mercadoria, ou qualquer outra causa;

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado
interno;

IV - em razão de descaracterização da mercadoria remetida, seja
por beneficiamento, rebeneficiamento ou industrialização.

§ 1º Em relação a produtos primários e semi-elaborados, o prazo
de que trata o inciso I será de noventa dias, exceto quanto aos
produtos classificados no código 2401 da NCM para os quais o
prazo será de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º Os prazos estabelecidos no inciso I e no parágrafo
anterior poderão ser prorrogados, uma única vez, por igual
período, mediante autorização em requerimento formulado pelo
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remetente à Delegacia Regional da Receita do seu domicílio
tributário.

§ 3º O recolhimento do imposto não será exigido na devolução da
mercadoria, nos prazos fixados neste artigo, ao estabelecimento
remetente.

§ 4º A devolução da mercadoria de que trata o § 3º deve ser
comprovada pelo extrato do contrato de câmbio cancelado, pela
fatura comercial cancelada e pela comprovação do efetivo
trânsito de retorno da mercadoria.

§ 5º As alterações dos registros de exportação, após a data da
averbação do embarque, somente serão admitidas após anuência
formal de um dos gestores do SISCOMEX, mediante formalização em
processo administrativo específico, independentemente de
alterações eletrônicas automáticas.

Art. 459-A. A comercial exportadora (“trading company”) ou
outro estabelecimento da mesma empresa deverá registrar no
SISCOMEX, por ocasião da operação de exportação, para fins de
comprovação ao fisco, as seguintes informações, cumulativamente
(Convênio ICMS 84/09):

...

Parágrafo único. O Registro de Exportação deverá ser
individualizado para cada unidade federada do
produtor/fabricante da mercadoria.

Art. 460. O armazém alfandegado e o entreposto aduaneiro, se
for o caso, exigirão, para liberação das mercadorias, sempre
que ocorrerem as hipóteses previstas no "caput" do art. 459, o
comprovante de recolhimento do imposto.

Art. 461. O estabelecimento remetente ficará exonerado do
cumprimento da obrigação prevista no art. 459, se o pagamento
do débito fiscal tiver sido efetuado pelo adquirente ao Estado
do Paraná.

Art. 462. Aplicar-se-á o disposto no art. 459 às operações que
destinem mercadorias a armazém alfandegado ou entreposto
aduaneiro.

Art. 462-A. Para efeito dos procedimentos disciplinados nesta
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Seção, quando o estabelecimento exportador situar-se em outra
unidade federada poderá o fisco instituir regime especial
(Convênio ICMS 84/09).

...

Art. 463. Secretaria da Fazenda prestará assistência às outras
unidades federadas para a fiscalização das operações de que
trata este Capítulo, podendo, mediante acordo prévio, designar
funcionários para exercerem atividades de interesse do Estado
do Paraná junto às repartições das outras.”

A questão levantada pela consulente diz respeito,
portanto, à extensão da equiparação das operações de remessa
de mercadorias com fim específico de exportação e a exportação
efetiva.

A equiparação de que trata o parágrafo único do art.
4º da Lei n. 11.580/1996, tendo em vista a sua própria
redação, combinada ainda com os dispositivos do Regulamento do
ICMS citados pela consulente e antes transcritos, restringe-se
apenas aos efeitos tributários de não oneração da efetiva
exportação da mercadoria, estando a manutenção dessa
desoneração vinculada a uma comprovação de que a saída para o
exterior se efetivou, sob pena de, com base no disposto no
art. 459 do Regulamento do ICMS, ser devido o imposto nessa
operação.

Trata-se, portanto, de operação interna e não de
destino direto ao exterior, não podendo ser entendida como
sendo operação de venda direta para exportação.

De conformidade com o contido no art. 659 do
Regulamento do ICMS tem a consulente o prazo de até quinze
dias para adequar os procedimentos já realizados ao exposto na
resposta a esta Consulta, caso venha procedendo de forma
diversa.
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PROTOCOLOS:            10.212.957-1 e 10837.847-6

CONSULTA Nº:  91, de 17 de novembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. RECINTO ALFANDEGADO. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.

A consulente, cadastrada na atividade de depósito de
mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis, informa ter como atividade econômica a
prestação de serviços de armazenagem de cargas em geral, sem a
emissão de títulos especiais  e operar como terminal de carga,
desenvolvendo sua atividade no Porto de Paranaguá e recebendo
mercadorias destinadas à exportação.

Indaga, em virtude do exposto:

1. se pode efetuar o registro das notas fiscais
emitidas para formação de lote para exportação no livro
Registro de Entradas;

2. qual o procedimento correto nas saídas das
mercadorias caso não possa lançá-las no livro Registro de
Saídas ou emitir romaneio ou qualquer outro documento interno;

3. se o lançamento no livro Registro de Inventário
deve ser efetuado pela quantidade específica contida nos
controles de estoque;

4. se a DFC e as GIA/ICMS podem ter valores apenas
de entrada de mercadorias.

RESPOSTA
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Primeiramente, saliente-se que se parte da premissa,
única para a qual tem validade a presente resposta, de que a
consulente é recinto alfandegado, no caso, situado em  zona
primária.

Assim sendo, a matéria objeto da consulta decorre do
contido nos artigos 464 a 466 do Regulamento do ICMS aprovado
pelo Decreto n. 1.980/2007, implementados com base no Convênio
ICMS 83/2006, que estabelecem a forma de emissão de documentos
fiscais quando da remessa para formação de lote de exportação
em recintos alfandegados, a seguir transcritos:

“DAS REMESSAS PARA FORMAÇÃO DE LOTES EM RECINTOS ALFANDEGADOS

Art. 464. Por ocasião da remessa para formação de lotes em
recintos alfandegados para posterior exportação, o
estabelecimento remetente deverá emitir nota fiscal em seu
próprio nome, sem destaque do valor do imposto, indicando como
natureza da operação "Remessa para Formação de Lote para
Posterior Exportação" (Convênio ICMS 83/06).

§ 1º Além dos demais requisitos exigidos, a nota fiscal de que
trata o "caput" deverá conter:

a) a indicação de não-incidência do imposto, por se tratar de
saída de mercadoria com destino ao exterior;

b) a identificação e o endereço do recinto alfandegado onde
serão formados os lotes para posterior exportação.

Art. 465. Por ocasião da exportação da mercadoria, o
estabelecimento remetente deverá:

I - emitir nota fiscal relativa à entrada em seu próprio nome,
sem destaque do valor do imposto, indicando como natureza da
operação "Retorno Simbólico de Mercadoria Remetida para
Formação de Lote e Posterior  Exportação";

II - emitir nota fiscal de saída para o exterior, contendo,
além dos requisitos previstos na legislação:
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a) a indicação de não-incidência do imposto, por se tratar de
saída de mercadoria com destino ao exterior;

b)  a indicação do local de onde sairão fisicamente as
mercadorias;

c) os números das notas fiscais referidas no "caput",
correspondentes às saídas para formação do lote, no campo
"Informações Complementares".

Parágrafo único. Na hipótese de ser insuficiente o campo a que
se refere a alínea "c" do inciso II deste artigo, os números
das notas fiscais poderão ser indicados em relação anexa ao
respectivo documento fiscal.

Art. 466. O estabelecimento remetente ficará sujeito ao
recolhimento do imposto devido, com os acréscimos previstos na
legislação, inclusive multa, no caso de não efetivar a
exportação das mercadorias remetidas para formação de lote,
observado o disposto no inciso XXIII do art. 65:

I - no prazo de noventa dias contados da data da primeira nota
fiscal de remessa para formação de lote;

II - em razão de perda, extravio, perecimento, sinistro, furto
da mercadoria ou qualquer evento que dê causa a dano ou avaria;

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado
interno.

Parágrafo único. O prazo previsto no inciso I poderá ser
prorrogado, uma única vez,  por igual período, mediante
autorização em requerimento formulado pelo remetente à
Delegacia Regional da Receita do seu domicílio tributário.”

As questões levantadas pela consulente dizem
respeito a obrigações acessórias relativas à escrituração dos
livros Registro de Entradas, de Saídas e de Inventário e da
Declaração Fisco Contábil e GIA/ICMS pelo recinto alfandegado,
e decorrem do fato de que nos documentos emitidos para
depósito nesse recinto o estabelecimento depositário da
mercadoria consta apenas como local onde a mercadoria está
depositada ou do qual será retirada, não consignando,
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portanto, a consulente como destinatária efetiva dos produtos,
já que o objetivo é a formação de lote para exportação.

A matéria já foi objeto de análise e resposta pelo
Setor Consultivo da Secretaria Estado da Fazenda, cujos
excertos a seguir se encontram transcritos:

“CONSULTA n. 90, de 14 de agosto de 2008

SUMULA:ICMS.  RECINTO ALFANDEGADO. MERCADORIAS RECEBIDAS PARA
FORMAÇÃO DE LOTE E EXPORTAÇÃO. PROCEDIMENTOS.

A consulente, cadastrada na atividade de armazéns gerais,
reportando-se às cláusulas do Convênio ICMS 83/06, que dispõem
sobre procedimentos de controle das remessas de mercadorias
para formação de lote para exportação em recintos alfandegados
e a dispositivos do Regulamento do ICMS, que implementam as
cláusulas desse convênio, conclui que:

1. a nota fiscal para documentar a remessa para formação de
lote para exportação deve ser emitida pelo remetente da
mercadoria, sendo ele próprio o destinatário;

2. por ocasião da exportação o estabelecimento remetente deve
emitir a nota fiscal de retorno simbólico da mercadoria
remetida para formação de lote;

3. o remetente fica obrigado ao recolhimento do imposto, nos
casos em que não se efetivar a exportação das mercadorias
remetidas para formação de lote;

4. não há responsabilidade do armazém geral alfandegado nas
operações antes mencionadas.

Posto isso, questiona:

1. se está dispensada da escrituração das notas fiscais
expedidas pelo  exportador para documentar a remessa para
formação de lote;

2. se está desobrigada de emissão da nota fiscal de retorno
simbólico em nome do estabelecimento remetente da mercadoria,
após a efetivação da exportação;

3. se o estabelecimento exportador está dispensado de
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encaminhar ao armazém geral alfandegado vias ou cópias das
notas fiscais constantes nos incisos I e II da cláusula segunda
do Convênio ICMS 83/06 e nos arts. 465 do RICMS/2008;

4. se efetivamente estiver desobrigada de escriturar e emitir
notas fiscais, estará também dispensada de fornecer informações
ao Fisco Estadual, já que  não terá como gerar informações para
o arquivo magnético em relação a tais operações;

5. quais as atribuições do armazém geral alfandegado no que
tange ao cumprimento da cláusula terceira do Convênio ICMS
83/06 e do art. 466 do RICMS/2008;

6. considerando que a cláusula primeira do Convênio ICMS 83/06
e art. 464 do RICMS  prevê que o remetente da mercadoria deve
emitir nota fiscal consignando como destinatário o próprio
remetente, na qual deverá  identificar o recinto alfandegado, é
possível a realização de remessa para formação de lote para uma
trading company (remessa por conta e ordem de terceiros) por
outra empresa que não seja a própria exportadora, constando
como local de entrega o armazém geral alfandegado;

7. caso a resposta ao item anterior seja positiva, o exportador
(trading companny) estaria obrigado à emissão de nota fiscal
para documentar a remessa simbólica para formação de lote para
posterior exportação;
8. a mercadoria remetida para formação de lote para posterior
exportação pode ser objeto de transmissão de propriedade para
um terceiro,  que efetuará a exportação ou esse procedimento
pode ser considerado uma reintrodução da mercadoria no mercado
sendo devida a exigência do imposto;
9. caso não ocorra a exportação de mercadoria dentro do prazo
estabelecido, quais os procedimentos que o recinto alfandegado
deve adotar para se resguardar de eventuais sanções por parte
do Fisco estadual;

10. as disposições do Convênio ICMS 83/06 prevalecem em relação
ao capítulo que trata das operações com armazém geral.

Afirma, por fim, que por não estar claro na legislação a
respeito das atribuições do armazém geral tem escriturado as
notas fiscais remetidas para formação de lote e emitido
documento fiscal por ocasião do retorno simbólico em nome do
exportador.
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Entretanto, considerando que o seu procedimento tem sido
questionado por alguns exportadores indaga  se está correta a
sistemática que pretende adotar de não escriturar as notas
fiscais de remessa para formação de lote para exportação e não
emitir nota fiscal para documentar o retorno simbólico da
mercadoria, mas sim apenas registrar os dados das operações no
Sistema Eletrônico de Processamento de Dados de forma que tenha
o efetivo controle em relação às operações que ocorrem no
recinto alfandegado.

RESPOSTA

...

No que diz respeito às quatro primeiras indagações, a matéria
já foi analisada por este Setor,  na Consulta n. 95/2007, da
qual se transcreve o que segue, destacando que em razão de ter
sido editado um novo Regulamento do ICMS ocorreu alteração na
numeração dos dispositivos citados, mantendo-se inalterado o
teor deles:

CONSULTA n. 95, de 10 de outubro de 2007:

(...)

Assim, a consulente faz os seguintes questionamentos:

1.Deve escriturar em seu livro Registro de Entradas as
notas fiscais de remessa para formação de lote para
exportação emitidas pelos fornecedores?

2.As vias dessas notas fiscais devem ser retidas pela
consulente, ou simplesmente enviadas de volta para a
remetente?

3.Cabe-lhe, quando ocorrido o embarque das mercadorias,
emitir nota fiscal de retorno simbólico para o
depositante, como antes previsto?
4.A elaboração das GIA/ICMS, dos aquivos magnéticos, da
DFC e a escrituração do livro Registro de Inventário são
afetados pela nova legislação?

RESPOSTA

(...)
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A nova determinação para que nas notas fiscais emitidas
para documentar a remessa de mercadorias para formação de
lote para exportação seja assinalada, no campo
destinatário, a própria remetente, evidencia que os
documentos e os controles fiscais sobre tais mercadorias
sejam direcionados ao remetente/exportador, notabilizando
que, ao ingressarem em recinto alfandegado situado, no
caso, em zona primária, as mercadorias estejam submetidas
ao controle específico da autoridade aduaneira, no aguardo
do respectivo embarque ao exterior.

Acentua-se tal concepção, à medida que, ocorrendo a
exportação, será o próprio remetente/exportador o
encarregado de emitir nota fiscal para documentar o
retorno simbólico das mercadorias antes remetidas para
formação de lote, com a emissão posterior de nota fiscal
de saída para o exterior.

Estabelecido isso, acerca das questões “1” e “2”,
responde-se, no que se refere ao ICMS e ao âmbito da
competência estadual, que a legislação especificamente
mencionada não exige da consulente a obrigatoriedade de
escriturar as notas fiscais que representam o envio, ao
seu estabelecimento, de mercadorias para formação de lote
para exportação.

Não há obstáculo, todavia, para que tais notas fiscais
sejam escrituradas na coluna “Observações” do livro
Registro de Entradas, bem como para que a consulente
mantenha em seu poder via dos referidos documentos, já
que, embora as notas fiscais de remessa para formação de
lote para exportação não assinalem a consulente como
destinatária, nelas constam indicações quanto a serem as
mercadorias depositadas em seu estabelecimento.

Com efeito, é o que se depreende da análise sistemática
dos seguintes dispositivos do Regulamento do ICMS:
Art. 19. São responsáveis pelo pagamento do imposto (art.
18 da Lei n. 11.580/96):

...

II - o armazém geral e o depositário a qualquer título:

...
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c) pela manutenção em depósito de mercadoria
desacompanhada de documentação fiscal;

Art. 118. Na saída de mercadoria, a nota fiscal será
emitida, no mínimo, em quatro vias, que terão a seguinte
destinação (Convênio SINIEF, de 15.12.70, arts. 45 a 47;
Ajustes SINIEF 22/89 e 03/94):

...

§ 6º Admitir-se-á o armazenamento de mercadorias em
terminal de carga geral com a própria nota fiscal da
operação, desde que o estabelecimento armazenador:

a) efetue o registro do documento no livro Registro de
Entradas;

b) possa comprovar a saída da mercadoria para embarque por
intermédio de romaneio ou qualquer outro documento de
controle interno.

Art. 219. O livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A,
destina-se à escrituração da entrada de mercadoria no
estabelecimento, a qualquer título, ou de serviço por este
tomado (Convênio SINIEF, de 15.12.70, art. 70 e Convênio
SINIEF 06/89, art. 87, § 1º; Ajustes SINIEF 01/80, 01/82 e
16/89).

...

§ 3º Os lançamentos serão feitos, documento por documento,
desdobrados em tantas linhas quantas forem as naturezas
das operações e prestações, segundo o Código Fiscal e
Código de Situação Tributária, nas seguintes colunas
(Ajuste SINIEF 3/94):

...

h) Observações: informações diversas.

Quanto à questão “3”, não há mais supedâneo na legislação
tributária para que a consulente emita notas fiscais de
retorno simbólico para o estabelecimento depositante, pois
o referido retorno, como dispõe o inciso I do artigo
425-B, do Regulamento do ICMS, deve ser documentado por
nota fiscal emitida pelo próprio exportador.
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No que é atinente à questão “4”, não sendo os documentos
fiscais pertinentes  ao depósito e à movimentação das
mercadorias emitidos pela consulente ou contra a
consulente, não necessitam seus valores ou quantidades
comporem a GIA/ICMS, os arquivos magnéticos ou a DFC, vez
que as atividades do estabelecimento estão sob controle da
autoridade aduaneira federal.

A escrituração do livro Registro de Inventário, todavia, é
admissível, encontrando respaldo no  Regulamento do ICMS:

Art. 228. O livro Registro de Inventário destina-se a
arrolar, pelos seus valores e com especificações que
permitam sua perfeita identificação, as mercadorias, as
matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais
de embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em
fabricação, existentes no estabelecimento à época do
balanço (Convênio SINIEF, de 15.12.70, art. 76).

§ 1º No livro referido neste artigo serão também
arrolados, separadamente:

...

b) as mercadorias, as matérias-primas, os produtos
intermediários, os materiais de embalagem, os produtos
manufaturados e os produtos em fabricação, de terceiros,
em poder do estabelecimento.

Relativamente à quinta indagação, as disposições do art. 466 do
Regulamento do ICMS são dirigidas ao estabelecimento remetente
da mercadoria para formação do lote e não à consulente.

Quanto à sexta indagação, partindo-se da premissa de que os
artigos 464 a 466 do RICMS, que implementam as cláusulas
primeira a terceira do Convênio ICMS 83/06, tratam
especificamente da hipótese de remessa de mercadoria para
formação de lotes em recinto alfandegados por parte do
estabelecimento remetente/exportador, o qual, posteriormente,
por ocasião da efetivação da exportação,  emitirá a
correspondente nota fiscal ao destinatário no exterior,
entende-se não ser possível o exposto pela consulente.

No que diz respeito à sétima indagação, resta prejudicada em
razão da resposta negativa ao questionamento anterior.
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Quanto à oitava indagação, não há respaldo nos artigos que
tratam   das remessas para formação de lotes em recintos
alfandegados o procedimento exposto pela consulente. Inobstante
esse fato, deve ser verificado se as operações poderiam ser
enquadradas nos dispositivos relativos às operações e
prestações realizadas com o fim específico de exportação a que
se refere a Seção I do Capítulo XIX do Título III do
Regulamento do ICMS (artigos 455 a 463 do RICMS/2008).

No que diz respeito à nona questão, caso não haja comprovação
da exportação a legislação define que o estabelecimento
remetente é quem deve recolher o imposto que deixou de ser
pago.

Por fim, quanto à última indagação os artigos 464 a 466 do
Regulamento do ICMS, que implementam o Convênio ICMS 83/06, por
ser uma regra especial se sobrepõe àquela que trata do armazém
geral. Entretanto, nada obsta que em circunstâncias específicas
seja aplicada complementarmente a legislação que trata de
armazém geral.

Não havendo óbices na legislação para a consulente registrar as
notas fiscais que documentam a remessa de mercadoria para
formação de lote, conforme fundamentos explanados na resposta
às quatro primeiras indagações, não se verifica impedimentos
para a consulente optar pela adoção do controle informatizado.

Quanto aos demais procedimentos adotados pela consulente que
estão em dissonância com a legislação, deverão ser adequados às
regras vigentes que tratam da matéria.”

Posto isso, nos termos do art. 659 do Regulamento do
ICMS, tem a consulente, a partir da data da ciência da
resposta, o prazo de até quinze dias para adequar os
procedimentos já realizados, caso esteja procedendo de modo
diverso do respondido.

PROTOCOLO:  10.980.082-1

CONSULTA Nº:  92, de 28 de novembro de 2011
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SÚMULA:        ICMS.FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS.
INCIDÊNCIA.

A consulente, cadastrada com a atividade de
fabricação de letreiros e placas de qualquer material, exceto
luminosos, informa ter protocolizado, em 28 de setembro de
2010, formulação acerca do correto enquadramento da atividade
econômica que desempenha, que é a fabricação de placas para
veículos.

Relata ter esclarecido à época que o processo de
fabricação que executa compreende as seguintes etapas:
aquisição das chapas; corte na medida correspondente;
perfuração; estampa do friso; desengraxe do material; pintura;
estampa (prensagem) dos alfanuméricos; pintura dos
alfanuméricos; fixação da tarjeta com arrebite; fixação no
veículo do adquirente e devida lacração.

Expõe que a dúvida manifestada relacionava-se à
tributação da operação de venda de placas: se submetida ao
ICMS ou ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

Como resposta a sua indagação foi expedida a
Consulta n. 100, de 21 de dezembro de 2010, contendo a
orientação de que a confecção de placas para uso do
encomendante não constituiria hipótese de incidência do ICMS.

Entretanto, requer que seja reanalisada a questão
pelo Setor Consultivo, ressaltando que a Resolução CGSN n. 58,
de 27.4.2009, ao definir a competência da União, Estados e
Municípios pela arrecadação dos tributos devidos pelo
Microempreendedor Individual – MEI no âmbito do Simples
Nacional, estabeleceu que essa atividade encontra-se alcançada
pelo ICMS.

Expõe, ainda, que o Departamento de Trânsito do
Paraná (DETRAN) editou a Resolução n. 514/2010, estabelecendo
que todas as empresas credenciadas junto à autarquia devem
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fazer constar em seu contrato social a atividade econômica de
fabricação e comercialização de placas de identificação para
veículos, sendo a consulente, portanto, denominada pelo DETRAN
como fabricante e não como prestadora de serviços.

RESPOSTA

Primeiramente, cabe mencionar que placas de
automóveis resultam de um processo de transformação de chapas
de alumínio ou de ferro, mediante o emprego de máquinas e
ferramentas, conforme exposto pela consulente.

Registre-se, ainda, que essas placas estão
submetidas à padronização imposta por legislação federal, a
Resolução n. 231/2007 do Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN, que estabelece o Sistema de Placas de Identificação
de Veículos, sendo confeccionadas por fabricantes credenciados
pelos órgãos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal,
conforme dispõe a referida resolução.

Tem-se, portanto, que a atividade de fabricação de
placas de identificação veicular, exercida em larga escala e
observando o padrão determinado pelo órgão competente, ainda
que exercida sob encomenda, amolda-se ao conceito de
industrialização e não ao de prestação de serviço.

A obrigação do fabricante consiste em dar ao
encomendante um produto por ele confeccionado. Por seu turno,
ao adquirente somente é importante a mercadoria que lhe será
entregue, devidamente instalada no veículo, e não o trabalho
desenvolvido para realizá-la. Na prestação de serviço, pelo
contrário, o que o encomendante objetiva é o aproveitamento do
serviço que contratou.

Assim, conclui-se haver circulação de mercadoria no
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fornecimento dessas placas para identificação de veículos;
logo, incide ICMS.

Sob esse aspecto, tem-se que a prestação de serviço
de que trata o subitem 24.1 da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar n. 116/2003 -  Serviços de chaveiros, confecção
de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres – refere-se às obrigações em que o trabalho humano
é o que importa para o contratante, sendo seu valor
preponderante em relação aos materiais aplicados no
desenvolvimento do objeto contratado.

Corroboram esse entendimento a manifestação contida
na Solução de Consulta n. 29, de 13.4.2011, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que retrata a
classificação dessas placas (Mercadoria: Placas de alumínio
estampadas - com as indicações essenciais prescritas na
legislação de trânsito - a serem instaladas permanentemente em
veículos automotores terrestres, a fim de que sejam
identificados) no código 8310.00.00 na Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM e, também, o determinado no Anexo Único da
Resolução CGSN n. 58, de 27.4.2009, que dispõe sobre o
Microempreendedor Individual – MEI no âmbito do Simples
Nacional, ao enquadrar a atividade de fabricação de letras,
letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos à
submissão do ICMS e não ao ISS.

Por conseguinte, revoga-se a Consulta 100/2010.

PROTOCOLO:  11.177.053-0

CONSULTA Nº:  93, de 13 de dezembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. IMPORTAÇÃO. INGRESSO DE MERCADORIAS
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PELO PORTO DE PARANAGUÁ. CRÉDITO.
APROVEITAMENTO ATUAL E EXTEMPORÂNEO.

A consulente informa atuar no ramo da
industrialização e comercialização de partes e peças de
caminhões e ônibus, tendo por atividade econômica declarada a
“Fabricação de outras peças e acessórios para veículos
automotores não especificadas anteriormente” - CNAE 2949
-2/99.

Relata que o produto resultante de sua
industrialização está classificado na NCM 8708.99.90 e que
para sua fabricação importa, pelo Porto de Paranaguá, produtos
classificados nas NCM 3926.90.90; 4016.99.90; 7318.15.00;
7318.16.00; 7318.21.00; 7318.22.00; 7318.23.00; 7320.20.10;
7325.10.00; 7326.19.00; 7326.90.90; 8543.20.00; 8708.10.00;
8708.80.00 e 8708.99.90, aplicando-se a suspensão do pagamento
do imposto, nos termos do art. 629, inciso I, § 1º, do RICMS.

Expõe que no período de maio de 2010 a julho de 2011
não se utilizou do crédito presumido de 9%.

Diante do exposto indaga se é correto aplicar o art.
629, inciso I, § 1º do RICMS, na importação desses produtos e
qual seria o procedimento para apropriação do crédito
presumido mensal. Questiona, ainda, sobre a possibilidade de
creditar-se do ICMS não apropriado, o procedimento para tanto
e, por fim, se o fato de suas saídas destinadas a
contribuintes do Paraná estarem albergadas com redução da base
de cálculo ou do imposto, essa situação influenciaria no
cálculo do crédito presumido.

RESPOSTA

Transcrevem-se os dispositivos do RICMS aprovado
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pelo Decreto n. 1.980/2007, que versam sobre a matéria:

“Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da
Lei n. 11.580/96).

...

§ 5º Sem prejuízo do estabelecido no § 2º, o crédito poderá ser
lançado extemporaneamente:

a) no livro Registro de Entradas, mencionando-se no campo
"Observações" as causas determinantes do lançamento
extemporâneo, ou no livro Registro de Apuração do ICMS,
conforme for a origem do crédito;

b) pela fiscalização, nos casos de reconstituição de escrita.

...

Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas
neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes
mercadorias:

...

49. matérias-primas, materiais intermediários e insumos, na
importação do exterior por estabelecimentos fabricantes de
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e de peças e
acessórios para veículos automotores, para utilização no
respectivo processo industrial;

…

TTITULO III

CAPÍTULO XLIII

DAS IMPORTAÇÕES PELOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA E
AEROPORTOS PARANAENSES
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Art. 629. Fica concedida ao estabelecimento industrial que
realizar a importação de bem ou mercadoria por meio dos portos
de Paranaguá e Antonina e de aeroportos paranaenses, com
desembaraço aduaneiro no Estado, a suspensão do pagamento do
imposto devido nesta operação, quando da aquisição de (Lei n.
14.985/06):

I - matéria-prima, material intermediário ou secundário,
inclusive material de embalagem, para ser utilizado em seu
processo produtivo;

II - bens para integrar o seu ativo permanente.

§ 1º Em relação às aquisições de que trata o inciso I, o
pagamento do imposto suspenso será efetuado por ocasião da
saída dos produtos industrializados, podendo o estabelecimento
industrial escriturar em conta-gráfica, no período em que
ocorrer a respectiva entrada, um crédito correspondente a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido, até o
limite máximo de nove por cento sobre o valor da base de
cálculo da operação de importação, e que resulte em carga
tributária mínima de três por cento.

§ 2º O pagamento do imposto suspenso, relativamente à
importação dos bens referidos no inciso II, será efetivado nos
quarenta e oito meses subseqüentes ao que ocorrer a entrada,
devendo ser observado o disposto no item 1 da alínea "a" do
inciso IV do art. 65.

§ 3º O disposto neste artigo, em relação às mercadorias
mencionadas no inciso I, aplica-se no caso de industrialização
em estabelecimento diverso do importador.

§ 4° Nos casos de aplicação cumulativa do diferimento parcial
previsto no art. 96, o estabelecimento industrial deverá
escriturar diretamente em conta-gráfica, por ocasião da entrada
da mercadoria, crédito presumido de nove por cento calculado
sobre a base de cálculo da operação de importação, hipótese em
que o débito relativo ao imposto suspenso de que trata o §1º
ficará incorporado ao imposto recolhido por ocasião da saída da
mercadoria industrializada.

§ 5º O estabelecimento importador deverá consignar no campo
"Informações Complementares" da nota fiscal emitida para
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documentar a operação, a anotação "ICMS suspenso de acordo com
o Decreto n. ..../...." e o cálculo dos valores relativos ao
crédito presumido e ao imposto suspenso.

§ 6º Quando se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno
porte optante do Simples Nacional, o valor do imposto suspenso,
relativamente à importação dos bens referidos no inciso II,
será considerado como incorporado ao valor do imposto devido
pelas operações praticadas pela microempresa nos quarenta e
oito meses subsequentes ao que ocorrer a entrada.

§ 7º Não se exigirá o imposto suspenso relativamente à
importação dos bens referidos no inciso II quando tratar-se de
importação realizada por microempresa optante do Simples
Nacional alcançada pela desoneração do imposto prevista na
legislação própria.

Art. 630. Salvo expressa disposição de manutenção de crédito, a
posterior saída das mercadorias em operações isentas ou não
sujeitas à incidência do imposto acarretará o estorno total do
crédito lançado, ou, no caso de operações de saída com carga
tributária reduzida, o estorno proporcional (artigos 27, inciso
I e 29, inciso IV, da Lei nº 11.580/1996).

Parágrafo único. Não será exigido o estorno dos créditos
relativos às aquisições de que trata o art. 629 na hipótese em
que a posterior saída da mercadoria industrializada seja
beneficiada com a imunidade em razão de exportação para o
exterior, com a isenção por saída para a Zona Franca de Manaus
e Áreas de Livre Comércio, ou esteja sujeita ao diferimento.

…

Art. 634. O tratamento tributário de que trata este Capítulo
não se aplica:

...

III - às mercadorias alcançadas por diferimento concedido pelo
regime especial de que trata o § 4º do art. 94;

IV - às mercadorias alcançadas pelo diferimento de que tratam
os artigos 95, 99 e 101;

...
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Parágrafo único. A vedação de que trata este artigo não se
aplica:

...

c) às importações de matérias-primas, materiais intermediários
e insumos, utilizados na produção de peças e acessórios para
veículos automotores, realizadas por estabelecimentos
fabricantes.”

Segundo informações da consulente as importações
promovidas se referem a mercadorias que serão utilizadas na
produção de peças e acessórios para veículos automotores.
Nessa situação, conforme define a alínea “c” do parágrafo
único do art. 634 do RICMS, e devido à sua especifidade,
aplicam-se as regras da suspensão do imposto (art. 629),
sobrepondo-se à do diferimento prevista no item 49 do art. 95
do RICMS.

Assim, na circunstância exposta, e atendidos todos
os demais requisitos previstos na legislação tributária,
mostra-se correta a apropriação do crédito previsto no § 1º do
art. 629 do RICMS.

Observa-se que, salvo expressa disposição de
manutenção de crédito, a posterior saída das mercadorias em
operações isentas ou não sujeitas à incidência do imposto
acarretará o estorno total do crédito lançado, ou, no caso de
operações de saída com carga tributária reduzida, o estorno
proporcional (art. 630 do RICMS).

Não se exigirá estorno dos créditos na hipótese em
que a posterior saída da mercadoria industrializada esteja
sujeita ao diferimento ou ao diferimento parcial (parágrafo
único do art. 630 do RICMS).

Quanto aos procedimentos para apropriação do crédito
presumido mensal previsto no Capítulo XLIII do Título III do
RICMS se esclarece que estão definidos nos próprios
dispositivos que o compõem, devendo a consulente a eles se
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reportar.

E, para fins de apropriação extemporânea do crédito,
uma vez presentes as condições para fruição, deve-se observar
o definido no art. 23, § 5º do RICMS, lembrando que essa
matéria já foi objeto de análise pelo Setor Consultivo, nos
termos da Consulta n. 135, de 20 de novembro de 2008, que
poderá ser acessada no sitio www.fazenda. pr.gov.br.

PROTOCOLO:  10.909.734-9

CONSULTA Nº:  94, de 1º de dezembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. ISENÇÃO PARA CONSTRUTORA NA COMPRA DE
BENS E MERCADORIA DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES HABITACIONAIS DO PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) - COHAPAR.

A consulente, atuando no ramo de construção civil,
expõe que tem como atividade econômica principal a construção
de edifícios com fornecimento de material para uso na obra,
presta serviços de construção de "casas populares" para a
Companhia Habitacional do Paraná - COHAPAR, por meio de
contratos gerenciados por esse órgão, denominando-se
associação vinculada ao programa COHAPAR.

Nesses termos, indaga se é possível aplicar a
isenção do ICMS prevista no item 23 do Anexo I do RICMS, nas
compras de materiais que se destinam, exclusivamente, a serem
utilizados na construção de "casas populares" do Programa de
Urbanização de Favelas e Habitação, integrante do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC.
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RESPOSTA

Veja-se, primeiramente, o que dispõe o item 23 do
Anexo I do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº
1.980/2007, o qual é objeto de dúvida da consulente, “in
verbis”:

“23    Saídas de mercadorias, em operações internas, até
31.12.2012, destinadas à COMPANHIA HABITACIONAL DO PARANÁ -
COHAPAR, a empresas por ela contratadas ou com ela conveniadas,
a serem utilizadas na construção de casas populares, segundo
parâmetros de custo e de tamanho que garantam essa destinação
(Convênios ICMS 61/93, 46/04, 10/04, 148/07 e 53/08).

Notas:

1. no caso de aquisição realizada por empresas contratadas pela
COHAPAR ou com ela conveniadas, essa expedirá declaração
atestando a possibilidade da adquirente utilizar o benefício de
que trata este item e relacionando a quantidade da mercadoria a
ser adquirida, bem como o número do contrato ou do convênio;

2. o fornecedor da mercadoria conservará a declaração de que
trata a nota anterior, para apresentação ao fisco, quando
solicitado, pelo prazo disposto no parágrafo único do art. 111;

3. a isenção de que trata este item fica condicionada ao
desconto, no preço da mercadoria, do valor equivalente ao
imposto que seria debitado na própria operação de saída e à sua
indicação no respectivo documento fiscal;

4. não se exigirá a anulação do crédito nas saídas isentas a
que se refere este item;

5. o benefício previsto neste item não se aplica às operações
de importação do exterior.

Nova redação do item 23 do Anexo I dada pela alteração 640ª,
art. 1º do Decreto nº 1.919 de 08.07.2011.

Redação original em vigor no período de 1º.01.2008 até
07.07.2011:
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"23    Saídas de mercadorias, em operações internas, até
31.12.2012, destinadas às associações vinculadas a programas
gerenciados pela COMPANHIA HABITACIONAL DO PARANÁ - COHAPAR, a
serem utilizadas na construção de CASAS POPULARES, segundo
parâmetros de custo e de tamanho que garantam esta destinação
(Convênios ICMS 61/93, 46/04, 10/04, 148/07 e 53/08).

Notas:

1. para aplicação da isenção de que trata este item, a
associação mencionada no "caput" deverá apresentar requerimento
à COHAPAR, a qual expedirá declaração atestando que a
peticionária preenche os requisitos estabelecidos em seus
programas de habitação;

2. o fornecedor das mercadorias adquiridas conservará,
observado o disposto no parágrafo único do art. 111 do
Regulamento do ICMS, a declaração de que trata a nota anterior,
para apresentação ao fisco, quando solicitado;

3. a isenção de que trata este item fica condicionada ao
desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado,
e a sua indicação no respectivo documento fiscal;

4. não se exigirá a anulação do crédito nas saídas isentas a
que se refere este item;

5. o benefício previsto neste item não se aplica às aquisições:

a) de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária,
quando efetuadas de estabelecimento varejista;
b) efetuadas de estabelecimento enquadrado no Simples Nacional;

6. o disposto neste item não se aplica às operações de
importação do exterior."

Da análise desse dispositivo regulamentar
constata-se que a isenção prevista se destinava, até 7 de
julho de 2011, exclusivamente “às associações vinculadas a
programas gerenciados pela COMPANHIA HABITACIONAL DO PARANÁ -
COHAPAR, a serem utilizadas na construção de CASAS POPULARES”,
não atingindo as empresas construtoras. No entanto, a
alteração 640ª, trazida pelo art. 1º do Decreto nº 1.919, de
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8.7.2011, deu nova redação a essa norma, deixando essa isenção
de atingir apenas as associações e passando a englobar as
saídas de mercadorias, em operações internas, destinadas à
COMPANHIA HABITACIONAL DO PARANÁ - COHAPAR, a empresas por ela
contratadas ou com ela conveniadas, a serem utilizadas na
construção de casas populares, segundo parâmetros de custo e
de tamanho que garantam essa destinação.

Por conseguinte, a consulente pode usufruir da
isenção prevista no item 23 nas operações realizadas nesses
moldes, a partir de 8.7.2011, com prazo até 31.12.2012, desde
que atenda às exigências descritas nas notas que seguem o item
em questão.

No que estiver procedendo de forma diversa ao
exposto na presente resposta, deverá a consulente observar o
disposto no artigo 659 do RICMS/PR, que prevê o prazo de 15
(quinze) dias para a adequação de seu procedimento ao ora
esclarecido.

PROTOCOLO:  11.210.699-5

CONSULTA Nº:  95, de 1º de dezembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. SIMPLES
NACIONAL.  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

A consulente é fabricante de produtos químicos para
construção civil, estabelecida em outra unidade federada, e
possui inscrição estadual de substituta tributária. Indaga,
como entende, se no caso de devolução de mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária promovida por empresa
paranaense enquadrada no regime do Simples Nacional, o valor
do imposto retido deve compor o valor total da nota fiscal.
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Fundamenta seu entendimento no art. 13, § 1º, inciso XIII,
alínea “a” da Lei Complementar n. 123/2006.

RESPOSTA

Primeiramente, transcreve-se o disposto no art. 272,
§ 2º, alíneas “a” e “b”, e no art. 274 do Regulamento do ICMS
aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21/12/2007:

“Art. 272. O estabelecimento que devolver mercadoria emitirá
Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, com o destaque do imposto, se
devido, mencionando-se o número e a data do documento fiscal
originário, o valor da operação e o motivo da devolução.

(...)

§ 2º Quando se tratar de devolução efetivada por empresa
enquadrada no Simples Nacional:

a) estas empresas poderão, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, efetuar a devolução por meio da Nota Fiscal
Avulsa emitida por processamento de dados - NFAe, nos termos da
Norma de Procedimento Fiscal de que trata o § 5º do art. 136.

b) o estabelecimento recebedor da mercadoria poderá recuperar o
imposto anteriormente debitado, mediante "estorno de débito".”.

(grifos nossos)

“Art. 274.  Na operação de devolução, total ou parcial, de
mercadoria ou bem, inclusive recebido em transferência,
aplicar-se-á, inexistindo disposição em contrário, a mesma base
de cálculo e a mesma alíquota constante do documento que
acobertar a operação anterior de recebimento da mercadoria ou
bem (Convênio ICMS 54/00).”
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Da leitura do art. 274 do RICMS se depreende que a
operação de devolução de mercadoria, total ou parcial, tem a
mesma base de cálculo e alíquota da operação anterior. Como
regra geral, na devolução por contribuinte enquadrado no
Simples Nacional, o estabelecimento que receber a mercadoria
pode recuperar o imposto anteriormente debitado, mediante o
estorno do débito.

Contudo, para as operações de devolução de
mercadorias sujeitas  a anterior retenção do imposto por
substituição tributária, devem ser respeitados os procedimentos
específicos previstos no art. 476 e parágrafos do RICMS:

“Art. 476. Na devolução de mercadoria adquirida em regime de
substituição tributária, promovida por contribuinte
substituído, o remetente emitirá documento fiscal na forma
regulamentar, sem destaque do imposto, indicando o número e a
data da nota fiscal emitida, quando da remessa originária, e os
motivos da devolução.

§ 1º O contribuinte substituto que receber mercadoria em
devolução na forma deste artigo:

a) deverá lançar no livro Registro de Entradas (cláusula quinta
do Ajuste SINIEF 4/93):

1. o documento fiscal relativo à devolução, na coluna
"Operações com Crédito do Imposto", na forma prevista no art.
244;

2. na coluna "Observações", na mesma linha do lançamento
referido na alínea anterior, o valor da base de cálculo e do
imposto retido, relativos à devolução, ou, na linha abaixo do
lançamento da operação própria, sob o título comum
"Substituição Tributária" ou o código "ST", caso utilize
sistema de processamento de dados;

b) terá direito, até o limite do valor legal, aos seguintes
créditos fiscais do imposto:

1. em sua conta-gráfica própria, na parte proporcional à
operação por ele praticada;



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

__________________________________________________

__________________________________________________

396

2. na conta-gráfica especial para substituição, na condição de
responsável, na parte proporcional ao imposto retido.

§ 2º Os valores constantes na coluna relativa ao imposto retido
serão totalizados no último dia do período de apuração, para
lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS (cláusula
quinta, parágrafo único, Ajuste SINIEF 4/93).

§ 3º O contribuinte substituído que receber mercadoria em
devolução na forma deste artigo deverá lançar a nota fiscal na
coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do
Imposto" do livro Registro de Entradas.” (grifado)

Assim, o contribuinte substituído enquadrado no
Simples Nacional deve seguir os procedimentos previstos no
dispositivo retrotranscrito, emitindo nota fiscal de
devolução, total ou parcial, contendo informação no campo
“Informações Complementares” dos valores destacados na nota
fiscal que acobertou a operação anterior, conforme art. 272
c/c o art. 274 do RICMS.

Como se observa pelas disposições previstas no art.
476, § 1º, alínea “b”, item 2 do RICMS, anteriormente
transcrito, o crédito fiscal relativo à parcela retida por
substituição tributária poderá ser recuperado, mesmo sendo o
contribuinte substituído enquadrado no Simples Nacional (nos
termos da regra geral exposta no art. 272, § 2º, alínea “b” do
RICMS).

O art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea “a” da Lei
Complementar n. 123/2006 trata da empresa enquadrada no regime
do Simples Nacional na qualidade de substituta tributária e,
logo, não se aplica à situação relatada pela consulente:

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos
e contribuições:

(…)

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a
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incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na
qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais
será observada a legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas:

(…)

XIII - ICMS devido:

a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de
substituição tributária;”.

Posto isso, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já
realizados, caso esteja procedendo de modo diverso do
respondido.

PROTOCOLO:  11.210.399-6

CONSULTA Nº:  97, de 15 de dezembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.

A consulente, empresa estabelecida em Goiás,
pretendendo constituir estabelecimento filial em São José dos
Pinhais, alega atuar como distribuidora de medicamentos das
posições 3002, 3003 e 3004 da NCM, estritamente para
hospitais, clínicas e órgãos públicos, não os revendendo para
farmácias, informando que:

1. por serem os destinatários consumidores finais
dos produtos e não contribuintes do imposto, tem a cadeia
produtiva reduzida, porque o medicamento passa da indústria
para a distribuidora e do seu estabelecimento direto para o
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consumidor final;

2. a substituição tributária aplicável às operações
com medicamentos, prevista no art. 536-M do Regulamento do
ICMS, por ter a cadeia produtiva
indústria/distribuidora/farmácias/consumidores, parte dos
percentuais de margem média praticados pelos atacadistas e
varejistas, que, somados, perfazem os percentuais de MVA a ser
aplicados;

3. como pretende se estabelecer no Paraná, e seus
clientes serão somente consumidores finais não contribuintes
do imposto, portanto atuando diferentemente dos distribuidores
farmacêuticos convencionais, tem dúvidas se estará sujeita ou
não ao recolhimento do imposto por substituição tributária nas
entradas, porque:

3.1. segundo os §§ 4º e 5º do art. 536-M do
Regulamento do ICMS, que foram revogados pelo Decreto n. 855,
de 24 de março de 2011, a responsabilidade pela retenção do
imposto por substituição tributária de que trata esse o artigo
poderia ser transferida ao substituído e serem alterados o
prazo e a forma de pagamento, desde que não ultrapassado o
prazo de que trata o inciso XXIV do art. 65 (de 11 a 15 do mês
subsequente ao mês de apuração, de acordo com o algarismo
final do número de inscrição no CAD/ICMS), e que fosse emitida
autorização pelo Diretor da CRE, precedida de análise da
Inspetoria Geral de Fiscalização, quanto à segurança fiscal, e
com parecer da Inspetoria Geral de Tributação, quanto à
validade legal de tal tratamento;

4. a constituição da filial somente se torna
economicamente viável se a tributação das operações for
instituída nas saídas praticadas pela consulente, já que as
margens de valor agregado nas entradas são, no caso, de 33% ou
de 38,24%, o que exigiria a prática de preço incompatível com
o mercado;

5. adquire os seus produtos de laboratórios
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localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo que,
segundo o disposto no § 2º do art. 536-M do Regulamento do
ICMS, esses vêm onerados com a substituição tributária;

6. há de se esclarecer se os distribuidores
paranaenses terão a incidência do imposto em razão das
entradas, por substituição tributária, ou, como pleiteia,
pelas saídas realizadas, o que significaria a aplicação da
alíquota de 12% sobre o valor das operações (art. 14, inciso
II, alínea “g”, do  Regulamento do ICMS);

7. o art. 478, combinado com o art. 65, inciso X,
alínea “a”, do Regulamento do ICMS, permite que, não sendo
retido o imposto pelo fornecedor de outro Estado, deve o
contribuinte paranaense realizar o recolhimento por
substituição tributária pela entrada, mesmo no seu caso, em
que não há operação subsequente, mas sim a destinação a
consumidor final;

8. pode ser aplicada a regra contida no art. 65,
inciso X, alínea “f”, item 12, do Regulamento do ICMS, que
estabelece o prazo até o dia nove do mês subsequente ao das
saídas para recolhimento do imposto devido por substituição
nas operações de saída de produtos farmacêuticos.

Questiona, com base em todo o exposto, sobre a
possibilidade de que a tributação das operações que realizar
na filial que pretende instalar no Estado seja pelas saídas
praticadas e sem substituição tributária, bem assim que, se
entendido que deve recolher o imposto pela entrada das
mercadorias no território paranaense, com substituição
tributária, se é possível obter regime especial para quitação
do imposto no dia nove do mês subsequente ao das saídas,
viabilizando a sua instalação no Estado.

RESPOSTA
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Assim dispõe o Regulamento do ICMS sobre o regime de
substituição tributária de produtos farmacêuticos:

“SEÇÃO II

DO LOCAL, DA FORMA E DOS PRAZOS DE PAGAMENTO

...

Art. 65. O ICMS deverá ser pago nas seguintes formas e prazos
(art. 36 da Lei n. 11.580/96):

…

X - na substituição tributária, em relação a operações
subseqüentes:

a) por ocasião da entrada das mercadorias no território
paranaense, na hipótese do art. 478;

…

f) até o dia nove do mês subsequente ao das saídas:

…

12. nas operações com produtos farmacêuticos (Convênios ICMS
76/94 e 19/08);

…

DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Art. 536-M. Na saída de produtos farmacêuticos com destino a
revendedores situados no território paranaense, é atribuída a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, na
condição de sujeito passivo por substituição, em relação às
operações subsequentes ou à entrada para uso ou consumo do
destinatário:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou
arrematante de mercadoria importada e apreendida, nas vendas
destinadas a estabelecimentos varejistas;
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II - ao estabelecimento distribuidor, nas demais hipóteses.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à operações com os
seguintes produtos, com a respectiva classificação na NCM:

a) soros e vacinas, 3002;

b) medicamentos, 3003 e 3004;

…

§ 2º A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
fica também atribuída a qualquer estabelecimento remetente
localizado em outra unidade federada, exceto nos Estados do
Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro, e no Distrito Federal (Convênios ICMS 76/1994,
19/2008, 25/2010, 127/2010 e 43/2011).

…

Art. 536-N. A base de cálculo para retenção do imposto será o
preço constante de tabela sugerido pelo órgão competente para
venda a consumidor e, na falta deste, o preço máximo de venda a
consumidor sugerido ao público pelo estabelecimento industrial,
acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não
incluído no preço.

§ 1º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de
cálculo será o preço praticado pelo remetente nas operações com
o comércio varejista, neste incluídos o IPI, o frete ou carreto
até o estabelecimento varejista, e demais despesas debitadas ao
destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação dos
percentuais a seguir indicados:

a) produtos classificados na NCM, nas posições 3002 - soros e
vacinas  (exceto nos itens 3002.30 e 3002.90); 3003 -
medicamentos (exceto no código 3003.9056); 3004 - medicamentos
(exceto no código 3004.9046) (LISTA NEGATIVA): 33,00%;

b) produtos classificados na NCM, nas posições 3002 - soros e
vacinas  (exceto nos itens 3002.30 e 3002.90); 3003 -
medicamentos (exceto no código 3003.9056); 3004 - medicamentos
(exceto no código 3004.9046), quando beneficiados com a outorga
do crédito para o PIS/PASEP e a COFINS, previsto no art. 3° da
Lei Federal n. 10.147, de 21 de dezembro de 2000 (LISTA
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POSITIVA): 38,24%;”.

Conforme determinação dos dispositivos antes
transcritos, no Estado do Paraná o distribuidor é o substituto
tributário nas operações de saída de medicamentos, somente
cabendo ao fabricante ou importador a condição de substituto
tributário quando realizar a saída das mercadorias diretamente
a estabelecimentos varejistas.

Não há na legislação, por ser a consulente
distribuidora, previsão para que o fornecedor remetente -
laboratório fabricante - de outra unidade da Federação faça a
retenção do imposto por substituição tributária, como também
não há previsão para retenção, no recebimento de produtos
farmacêuticos de outro distribuidor em operação interestadual,
por não se aplicar a substituição entre estabelecimentos
substitutos tributários da mesma mercadoria, como estabelece o
art. 479, inciso I, alínea “a”, do Regulamento do ICMS. Não
cabe à consulente, em consequência, promover o recolhimento do
imposto quando da entrada dos produtos no seu estabelecimento,
conforme dispõe o art. 478 do mesmo diploma regulamentar.

Assim, muito embora este Estado seja signatário do
Convênio ICMS 76/1994, em virtude do Convênio ICMS 19/2008, a
legislação paranaense estabelece que o distribuidor situado no
Paraná é o substituto tributário e deve efetuar a retenção do
imposto nessa condição quando efetuar a saída de produtos
farmacêuticos a estabelecimento revendedor aqui localizado.

Quando, todavia, a distribuidora paranaense promover
a saída desses produtos a clínicas, a hospitais e a órgãos
públicos, na condição de consumidores finais, não será
aplicada a substituição tributária, devendo praticar a
tributação normal pela saída do produto com a alíquota e o
tratamento tributário aplicável ao caso.
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PROTOCOLO:  11.063.048-4

CONSULTA Nº:  98, de 26 de dezembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. REATORES PARA LÂMPADAS. ALÍQUOTA.

A consulente informa que comercializa  o produto
“reator”, classificado no código NCM 8504.10.00 – Reatores
para lâmpadas ou tubo de descargas. Aduz que a mercadoria está
sujeita ao regime da substituição tributária, nos termos do
Protocolo ICMS 17/85 e do art. 536-R do RICMS/2008, e que o
imposto retido é calculado à alíquota de 12%, diversamente do
que consta em nota fiscal de aquisição do produto que anexa,
onde se verifica a aplicação da alíquota de 18%. Indaga se
está correto seu entendimento, em razão de que o art. 14,
inciso II, alínea “w”, item 3 do mesmo RICMS/2008 atribui o
percentual ao grupo classificado na posição 8504 e não
especificamente ao produto “reator”.

RESPOSTA

Primeiramente, transcreve-se o art. 14, inciso II,
alínea “w”, item 3 do Regulamento do ICMS aprovado pelo
Decreto n. 1.980, de 21/12/2007 (RICMS/2008):

“Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas (art. 14 da Lei n. 11.580/1996,
com redação dada pela Lei n. 16.016/2008):

(…)

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
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e mercadorias:

(…)

w) da indústria de automação e eletrônica:

(...)

3. motores de passo (8501.101); transformadores elétricos,
conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo),
bobinas de reatância e de alta indução (8504);”.

Esse dispositivo tem a redação originária do art.
14, inciso II, alínea “x”, item 3, da Lei n. 11.580/1996:

“Art. 14. As   alíquotas internas são, conforme o caso e de
acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM/SH), assim distribuídas:

(...)

II - alíquota de doze por cento nas prestações de serviço de
transporte intermunicipal e nas operações com os seguintes bens
e mercadorias, exceto em relação às saídas promovidas pelos
estabelecimentos beneficiados pelas leis 14895/2005 e
15634/2007, estendendo-se às importações realizadas vias
terrestres o tratamento disposto na lei 14985/2006.

(…)

x) da indústria de automação e eletrônica:

(...)

3. motores de passo (NCM 8501.10.1); transformadores elétricos,
conversores elétricos estáticos   (retificadores,  por
exemplo), bobinas de reatância e de alta indução (NCM 8504);”.

A estrutura e composição da NCM-Nomenclatura Comum
do Mercosul encontra-se explicada no “site” do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior¹(2). A NCM  tem
por base o Sistema Harmonizado (SH), o qual abrange:

Nomenclatura – Compreende 21 seções, composta
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por 96 capítulos, além das Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição. Os capítulos, por sua vez,
são divididos em posições e subposições,
atribuindo-se códigos numéricos a cada um dos
desdobramentos citados. Enquanto o Capítulo 77 foi
reservado para uma eventual utilização futura no SH,
os Capítulos 98 e 99 foram reservados para usos
especiais pelas Partes Contratantes. O Brasil, por
exemplo, utiliza o Capítulo 99 para registrar
operações especiais na exportação;

Regras Gerais para a Interpretação do Sistema

Harmonizado – Estabelecem as regras gerais de
classificação das mercadorias na Nomenclatura;

Notas Explicativas do Sistema Harmonizado

(NESH) – Fornecem esclarecimentos e interpretam o
Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente,
o alcance e conteúdo da Nomenclatura.

A sistemática de classificação dos códigos na
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) obedece à seguinte
estrutura:

00 00 00 0 0
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Conforme Regras de Interpretação do NCM, os títulos
das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e
de Capítulo. Assim, no caso ora analisado, o art. 14, alínea
“x”, item 3, da Lei 11.580/1996, refere-se a todos os
desdobramentos da posição 8504, ou seja, abrange todas suas
subposições, itens e subitens. O reator comercializado pela
consulente é subitem dos produtos dessa posição e, portanto,
nas operações internas, havendo incidência do imposto, deve
ser aplicada a alíquota de 12%.

Posto isso, nos termos do art. 659 do RICMS, tem a
consulente, a partir da data da ciência da resposta, o prazo
de até quinze dias para adequar os procedimentos já
realizados, caso esteja procedendo de modo diverso do
respondido.
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PROTOCOLO:      11.071.195-6

CONSULTA Nº:  99, de 20 de dezembro de 2011

SÚMULA:        ICMS. VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.

 

A consulente, que tem por objeto a guarda e proteção
de animais, em especial chipanzés e outros animais em
extinção, criados em santuário específico, informa que
participa de um movimento mundial para a preservação e bem
estar de primatas, conhecido como Projeto GAP - The Great Ape
Project (Projeto Grandes Primatas).

Destaca que não possui fins lucrativos, sendo que
suas receitas advém de contribuições de seus associados, de
donativos, de subvenções, de eventuais resultados da aplicação
de seu patrimônio e de quaisquer outras fontes de renda,
conforme dispõe o art. 12 de seu Estatuto.

Considerando a sua natureza jurídica; que não há
distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas a título de lucro ou de participação de seu resultado;
que aplica integralmente seus recursos na manutenção de seus
objetivos institucionais; que mantém escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar a sua exatidão, e o disposto no inciso
III do art. 4º da Instrução SEFA ITCMD n. 9/2010, pergunta se
pode ser  enquadrada dentre as pessoas imunes ao pagameno do
ITCMD na hipótese de receber doações de bens imóveis, móveis e
dinheiro?

RESPOSTA
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Determina a alínea “c” do inciso VI do art. 150 da
Constituição da República, in verbis: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:

...

VI - instituir impostos sobre:

...

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”.

No mesmo sentido, o art. 4º da Instrução SEFA ITCMD
n. 9/2010, que regulamenta a Lei n. 8.927, de 28 de dezembro
de 1988:

“Art. 4º São imunes as transmissões em que os adquirentes
sejam:

...

III - os partidos políticos, inclusive as suas fundações, as
entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições
educacionais e de assistência social sem fins lucrativos;”.

Conforme informa a consulente, sua atividade é a
guarda e proteção de animais, em especial chipanzés e outros
animais exóticos, criados em santuário específico, não se
tratando de uma instituição educacional e de assistência
social.

A imunidade prevista no texto constitucional é
objetiva, logo, atinge somente as entidades ou instituições
especificamente nele relacionadas, não podendo ser estendida a
pessoas diversas sob o risco de se exercer, ilegitimamente, a
competência exclusiva do legislador constituinte.
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Em que pese a finalidade da consulente, não se trata
de uma instituição de educação, no sentido posto na
Constituição da República, mas de uma instituição de
preservação ambiental e de proteção de animais exóticos.

Dessa forma, não lhe é aplicada a imunidade prevista
para as instituições de educação e assistência social.

A consulente informa atuar no ramo de indústria e
comércio de tintas, poliuretano, esmalte sintético e epóxi,
látex, massa plástica, massa sintética, massa acrílica,
vernizes, primer, material de emborrachamento e solventes para
tintas.

Expõe que adquiriu um veículo popular, de categoria
passageiro, e integrou-o ao seu ativo imobilizado, por
destinar-se ao uso pelo setor de vendas nas visitas a seus
clientes.

Com base no art. 23, e seus parágrafos, do RICMS,
aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007, entende possuir direito
ao crédito à razão de um quarenta e oito avos por mês.

Ante o exposto indaga a correção do seu
entendimento.

RESPOSTA

A Lei n. 11.580/96, na esteira da Lei Complementar
n. 87, de 13 de setembro de 1996, prescreve:

“Art. 24. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou
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ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.”

De acordo com o dispositivo citado verifica-se o
direito ao crédito do ICMS na entrada de mercadorias no
estabelecimento, real ou simbolicamente, inclusive as
destinadas ao ativo permanente.

Já o art. 27 da mesma Lei n. 11.580/96 define
restrições ao crédito e estabelece a presunção de que os
veículos de transporte de pessoal são considerados alheios à
atividade do estabelecimento, nos termos do seu § 1º, in
verbis:

“Art. 27. É vedado, salvo determinação em contrário da
legislação, o crédito relativo a mercadoria ou bem entrados no
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - decorrentes de operações ou prestações isentas ou não
tributadas, ou que se refiram a bens, mercadorias, ou serviços
alheios à atividade do estabelecimento;

...

§ 1º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade
do estabelecimento os veículos de transporte pessoal.”

Assim, em vista da característica do veículo e a
destinação informada pela Consulente, resta indevido o crédito
do ICMS correspondente.

Caso esteja procedendo diferentemente do manifestado
na presente, no prazo de até quinze dias, a partir da data da
ciência desta, deverá adequar os procedimentos eventualmente
já realizados, observado o disposto no § 1º do art. 654 do
RICMS, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação fiscal.
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Notas de Fim

1 (Janela-flutuante - Janela-flutuante)

“Fungíveis são bens que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade,

como os alimentos em geral.

Infungível são bens que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e

quantidade, como um animal reprodutor, uma jóia de família, uma casa etc.

O conceito é, porém, relativo, por haver bens infungíveis por natureza e por convenção.

Por natureza são aqueles bens infungíveis que o são em sua própria essência, como um terreno, uma

casa, um animal reprodutor etc.

Por convenção são aqueles bens que por sua natureza são fungíveis, mas foram considerados

infungíveis pelas partes interessadas.” FIUZA, César. “Curso Completo de Acordo com o Código

Civil de 2002”, 7 ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p 148.

2 (Janela-flutuante - Janela-flutuante)

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1090


