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CRÉDITO PRESUMIDO NA OPERAÇÃO DE 
EXPORTAÇÃO TRIANGULAR DE TRIGO EM GRÃOS

Paulo da Silva Donato*

Resumo: O  tema  proposto  circunscreve-se  em  hipotético 
estudo  de  remessa  de  trigo  em  grão  a  empresa  comercial 
exportadora ou armazém alfandegado com o fim específico de 
exportação; analisa-se a possibilidade de benefício do crédito 
presumido - subsunção ao item 52, anexo III do RICMS pelo 
remetente paranaense. Avalia-se o enunciado em interpretação 
literal,  confrontando-se  com  norma  contextualizada  no 
ordenamento  jurídico,  buscando-se  sentido  e  conteúdo  em 
orientar a conduta.

Palavras-chave: ICMS.  Crédito  Presumido.  Exportação 
Triangular.  Trigo  em grãos.  Empresa Comercial  Exportadora. 
Recinto Alfandegado.

* Acadêmico  do  curso  de  especialização  (lato  sensu)  em  Direito  Tributário  pela  Universidade 
Estadual de Maringá - UEM. Graduado em Administração pela Universidade Estadual de Londrina 
-  UEL (1986).  Auditor  Fiscal  da  Coordenação  da  Receita  do  Estado  do  Paraná,  atua  na  9ª 
Delegacia Regional da Receita em Maringá – Inspetoria Regional de Fiscalização.
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INTRODUÇÃO

A legislação tributária tem se revelado uma ferramenta dinâmica e precisa no 

mundo contemporâneo globalizado. 

Por um lado, a necessidade sempre crescente de suprir o tesouro do Estado 

de recursos suficientes para  atender  às primordiais  demandas da sociedade;  de 

outro,  os  contribuintes  que  buscam aprimorar  seus  conhecimentos,  almejando  a 

menor carga tributária possível dentro da legalidade.

Nessa  luta  incessante,  inseridos  num  contexto  cada  vez  mais  exigente, 

aventuram-se os comerciantes em busca de mercados mais lucrativos com diminuto 

imposto.

Que  o  país  atinja  superávits  comerciais,  interessa  ao  governo,  o  qual 

providencia meios de incentivar novos empreendimentos, a livre iniciativa, a geração 

de empregos e a exportação.

Especificamente  no  mercado  agrícola  de  trigo  em grãos,  o  governo  cria 

programas de incentivo à produção, estabelecendo preço mínimo a ser repassado 

ao  produtor,  a  exemplo  do  que  ocorre  com  os  Programas  de  Escoamento  da 

Produção – PEP.

Ocupando, o Paraná, posição de liderança nesse segmento, benefícios são 

idealizados no intuito de intensificar o crescimento sustentável do Estado.

Assim,  insere-se  dispositivo  da  legislação  estadual  contido  no  item  52, 

Anexo  III  do  Regulamento  do  ICMS -  RICMS,  aprovado  pelo  Decreto  6.080  de 

28/09/2012.

Delimitaremos, a seguir, estudo hipotético de operação triangular:

Contribuinte  paranaense  promove  saída  de  trigo  em  grão,  com  o  fim 

específico de exportação,  a  empresa comercial  exportadora (paulista,  carioca ou 

mineira);  porém,  remete  a  mercadoria  diretamente  a  armazém alfandegado,  por 

conta e ordem do exportador.

Poderia o remetente, apropriar-se do crédito presumido previsto no item 52, 

Anexo III, RICMS, neste caso?

Abordaremos os aspectos legais aplicáveis.
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O CRÉDITO PRESUMIDO NO ENUNCIADO REGULAMENTAR

Colacionando  o  parágrafo  único  do  art.  4º  do  RICMS,  que  prevê  a 

possibilidade de crédito presumido: (grifo nosso)

Art. 4º Os convênios concessivos de benefícios fiscais serão celebrados na 
forma prevista em lei complementar a que se refere a alínea “g” do inciso XII 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal (art. 3º da Lei 11.580/1996).

Parágrafo único. As operações e as prestações beneficiadas com isenção, 
redução  na  base  de  cálculo  e  crédito  presumido estão  elencadas, 
respectivamente, nos Anexos I, II e III deste Regulamento.
[…]

ANEXO III - CRÉDITO PRESUMIDO
(a que se refere o parágrafo único do art. 4º deste Regulamento)

ITEM                               DISCRIMINAÇÃO

52 Aos  produtores  agropecuários  e  aos  estabelecimentos  que 
promoverem saídas de TRIGO EM GRÃO em operações interestaduais com 
destino  a  contribuintes  localizados  nos  Estados  de  São  Paulo,  Rio  de 
Janeiro e Minas Gerais, no percentual de dez por cento sobre o valor das 
saídas.

Nota:  o benefício de que trata este item será utilizado sem prejuízo dos 
demais  créditos  e  somente  se  aplica  às  operações  com  mercadorias 
industrializadas ou produzidas em território paranaense.

Uma leitura desatenta e isolada tão somente do dispositivo acima, induziria o 

intérprete, erroneamente, a entender admissível a utilização do crédito presumido de 

dez por cento na operação triangular proposta no estudo hipotético;

Aduzir  no  documento  fiscal  a  empresa  comercial  exportadora  não  é 

suficiente para suscitar direito ao benefício do crédito presumido referido, quando a 

mercadoria  seja  remetida  com  fins  de  exportação  diretamente  a  armazém 

alfandegário visando o exterior.

Como ensina Paulo de Barros Carvalho:

A consistência material das regras há de encontrar fundamento no sistema, 
sob pena de não prevalecerem, vindo a ser desconstituídas. Daí a tendência 
para  cortar  cerce  o  problema,  ofertando  soluções  simplistas  e 
descomprometidas,  como  ocorre,  por  exemplo,  com  a  canhestra 
“interpretação literal” das formulações normativas, que leva consigo a doce 
ilusão  de  que  as  regras  do  direito  podem  ser  isoladas  do  sistema  e, 
analisadas na sua compostura frásica, desde logo “compreendidas”.
[…] as significações que a leitura do texto desperta em nosso espírito... nem 
sempre  coincidem  com  os  dispositivos  mediante  os  quais  o  legislador 
distribui a matéria no corpo escrito da lei. Na compreensão da norma, será 
necessário  ao  intérprete  fazer  incursões  pelo  sistema,  isto  é,  recorrer  a 
diversos textos de lei, buscar por entre os diferentes diplomas normativos a 
integridade existencial da norma.1

1  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 304-305.
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Imperiosa  uma  análise  no  contexto  de  uma  visão  sistemática,  onde  as 

unidades  normativas  se  interligam  formando  uma  estrutura  sintática  apta  para 

produzir as consequências que lhe são peculiares.

Afirma Carvalho: “Prisioneiro do significado básico dos signos jurídicos, o 

intérprete  da  formulação  literal  dificilmente  alcançará  a  plenitude  do  comando 

legislado, exatamente porque se vê tolhido de buscar a significação contextual e não 

há texto sem contexto.” 2

Se atentarmos unicamente ao enunciado transcrito,  onde encontraríamos 

“[...]o fundamento jurídico que suporta e justifica a instalação do liame obrigacional?” 

Qual  o  “[...]  pressuposto  da  incidência  tributária  descrito  pelo  legislador  para 

desencadear os efeitos disciplinadores de comportamentos intersubjetivos”,  como 

referencia Carvalho? (2012, p. 156-157)

Assevera esse autor: “por que razão se instaurou o laço, estabelecendo uma 

conduta obrigatória para um dos sujeitos e, correlativamente, o direito de exigi-la, 

para o outro?”3

Ainda  segundo  Carvalho:  “a  descrição  normativa  de  um  evento  que, 

concretizado no nível das realidades materiais e relatado no antecedente de norma 

individual e concreta, fará irromper o vínculo abstrato que o legislador estipulou na 

consequência” – hipótese tributária. 4

Leciona ainda o expoente tributarista:

O objeto sobre o qual converge o nosso interesse é a fenomenologia da 
incidência  da  norma  tributária  em  sentido  estreito  ou  regra-matriz  de 
incidência tributária. Nesse caso, diremos que houve a subsunção, quando 
o fato (fato jurídico tributário constituído pela linguagem prescrita pelo direito 
positivo) guardar absoluta identidade com o desenho normativo da hipótese 
(hipótese tributária). Ao ganhar concretude o fato, instala-se, automática e 
infalivelmente, como diz Alfredo Augusto Becker, o laço abstrato pelo qual o 
sujeito ativo torna-se titular do direito subjetivo público de exigir a prestação, 
ao passo que o sujeito passivo ficará na contingência de cumpri-la. 5

Destaca Luciano Amaro: “[...]o nascimento da obrigação não depende de 

nenhuma manifestação de vontade das partes que passam a ocupar os pólos ativo e 

passivo do vínculo jurídico. Basta a ocorrência do fato previamente descrito na lei 

2  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 140.
3  Op. cit., p. 156.
4  Op. cit., p. 314.
5  Op. cit., p. 316.
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para que surja a obrigação.” 6

Alfredo Augusto Becker estabelece que “todo e qualquer dever jurídico é, 

sempre e necessariamente, ex lege, porque nasce como efeito de incidência de uma 

regra jurídica.” 7

Importa  reconhecer  os  elementos  contidos  na  regra  que  possam,  com 

segurança, fazer conhecido o exato instante que acontece o fato descrito, gênese do 

liame jurídico que ata devedor e credor, em função de um objeto: o pagamento de 

certa prestação pecuniária. Tal é o critério temporal da hipótese tributária a que se 

refere Paulo de Barros Carvalho, obra citada à pág. 331.

Relação jurídica é a única fórmula que tem a eficácia de criar  direitos e 

deveres correlatos.

Do RICMS, anexo III, item 52, destaca-se: “Aos produtores agropecuários e 

aos estabelecimentos que promoverem saídas de TRIGO EM GRÃO em operações 

interestaduais...”.

Ao editar esse enunciado, que elemento da legislação qualificou o legislador 

tributário, senão o fato gerador do ICMS? (art. 12, Lei Complementar 87/1996 e art. 

5º da Lei 11580/1996) in verbis:

Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 
I  - da  saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte,  ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Esclarece  Amaro  que  o  vínculo  obrigacional  (pagamento  do  imposto)  se 

instaura com a ocorrência do fato gerador do tributo (situação material, legalmente 

prevista, que configura o suporte fático da incidência tributária).8

Não apenas o fato gerador deve ser encontrado, mas, necessariamente, os 

demais elementos que completem o evento, estabelecido pelos critérios normativos 

a  fim  de  torná-lo  fato  jurídico  tributário,  com  as  implicações  decorrentes  da 

subsunção; segundo Carvalho: “subsunção do fato à norma... com a consequente 

efusão de efeitos jurídicos típicos”. 9

Dentre os elementos constitutivos do laço obrigacional tributário evidencia-
6  Cf. Luciano.Amaro, Direito Tributário Brasileiro, p. 273.
7  Cf. Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, 

“apud” Luciano Amaro, op. cit., p. 272.
8  Cf. Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, p. 273.
9  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 315.
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se: a) o critério pessoal, que aponta os sujeitos (ativo e passivo) da relação; b) o 

critério  quantitativo,  indicador  dos  fatores  que,  conjugados,  exprimem  o  valor 

pecuniário da dívida (base de cálculo e alíquota).

Expressiva importância exerce o critério quantitativo, ao determinar o valor 

que o sujeito ativo pode exigir e que o sujeito passivo deve pagar – o objeto da 

prestação.

Revelam-se  elementos  quantificadores no  art.  13  da  LC  87/1996, 

correspondência ao art. 6º e 15 da Lei nº 11.580/1996, expostos: (grifo nosso)

Art. 6º A base de cálculo do imposto é: 
I - nas saídas de mercadorias previstas nos incisos I, III e IV do art. 5º, o 
valor da operação;
[...]
Art. 15. As alíquotas para operações e prestações interestaduais são:
I - 12% 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, res-
salvado o disposto no inciso III deste artigo;

Destaca-se que no enunciado em estudo o legislador  teve o cuidado de 

especificar  os  destinos  (São  Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Minas  Gerais)  em  direta 

referência à exação incidente de 12% preceituada no art. 15 da Lei 11.580/1996.

Quanto à sujeição passiva, preceitua-se:

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 trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as opera-
ções e as prestações se iniciem no exterior.
[...]
Art. 18. São responsáveis pelo pagamento do imposto: 
[...]
V - o contribuinte, em relação à mercadoria cuja fase de diferimento ou 
suspensão tenha sido encerrada; 
VI - o contribuinte que promover saída isenta ou não tributada de mercado-
ria que receber em operação de saída abrangida pelo diferimento ou sus-
pensão, em relação ao ICMS suspenso ou diferido concernente à aquisição 
ou recebimento, sem direito a crédito;
[...]
§ 7º Para os efeitos deste Regulamento, entende-se por diferimento a subs-
tituição tributária em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais opera-
ções ou prestações antecedentes.10

Prescreve o RICMS: 
Art.  107.  Sem  prejuízo  das  disposições  específicas  previstas  neste 
Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes mercadorias: 
[...] 76. trigo [...]

10  Cf. Lei 11.580/1996 – Lei Orgânica do ICMS-PR, art. 16 e 18.
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No aspecto temporal: 

Art. 106. O pagamento do imposto em relação às mercadorias arroladas no 
art. 107, fica diferido para o momento em que ocorrer uma das seguintes 
operações (artigos 18 e 20 da Lei n. 11.580/1996): 
[...]
III - saída para outro Estado ou para o exterior;11

Evidencia-se assim, o legislador estadual exercendo a competência tributária 

na hipótese de encerramento da fase do diferimento (saídas interestaduais de trigo 

em grãos):  preceitua  o  enunciado  no  item 52,  Anexo  III  RICMS,  em função  da 

exação do imposto, completando, enfim, o desenho normativo.

O encerramento da fase do diferimento está implícito na saída interestadual 

referida no item 52, anexo III, pois decorre de preceito normativo estabelecido com a 

consequente incidência do imposto.

Doutrinando, AMARO explica:
Dos decretos regulamentares cuida o art. 99 do Código Tributário Nacional, 
ao dizer que seu conteúdo e alcance restringem-se aos das leis em função 
das quais sejam expedidos. Os regulamentos, portanto, embora úteis como 
instrumentos  de  aplicação  da  lei,  não  podem,  obviamente,  inovar  em 
nenhuma matéria sujeita à reserva da lei. 12

Carvalho destaca que a norma só estará plenamente construída quando se 
estabelece o elo entre a proposição hipótese e a proposição tese, ou seja, entre o 
antecedente e o consequente. Aqui repousa, segundo ele, o nexo especialíssimo do 
jurídico-normativo, o dever-ser deôntico: “Se A ocorrer, deve-ser B, ou se A, então 
deve-ser B.” 13

“Concretizando-se os fatos descritos na hipótese, deve-ser a consequência, 

e esta, por sua vez prescreve uma obrigação patrimonial. Nela, encontraremos uma 

pessoa (sujeito passivo) obrigada a cumprir uma prestação em dinheiro. Eis o dever-

ser modalizado.” 14

Exemplificando  o  dever-ser  deôntico,  encontramos  na  norma  tributária: 

ocorrendo a hipótese de alguém realizar saídas interestaduais de trigo em grãos 

(implícito o encerramento da fase do diferimento), então deve-ser a consequência: 

esse alguém estará obrigado a pagar o imposto, 12% do valor da operação ao erário 

público, abatendo-se 10% desse valor a título de crédito presumido. Eis o preceito 

configurado.

11  Cf. Lei 11.580/1996 – Lei Orgânica do ICMS-PR, art. 106.
12  Cf. Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, p. 215.
13  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 415.
14  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 416.
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Se não houver o gravame do ICMS, não se configura a situação material 

expressa pelo legislador,  nem se estabelece o vínculo a oportunizar o direito  do 

citado crédito presumido.

DA SUBSUNÇÃO

Subsunção é o fenômeno de um fato configurar rigorosamente a previsão 
hipotética da lei. Diz-se que um fato se subsume à hipótese legal quando 
corresponde completa e rigorosamente à descrição que dele faz a lei. 

[...]

Se  não  houver  subsunção,  estar-se-á  diante  de  fato  irrelevante  para  o 
direito tributário. 15

Roque  Carrazza  assevera:  “Convém  assinalar  que  só  quando  houver  a 

subsunção do fato à norma (ou, em termos mais técnicos, do conceito do fato ao 

conceito da norma, como precisa Karl Engisch) é que nascerá o tributo.” 16

Carvalho explica que há “subsunção, quando o fato (fato jurídico tributário 

constituído  pela  linguagem  prescrita  pelo  direito  positivo)  guardar  absoluta 

identidade com o desenho normativo da hipótese (hipótese tributária).” 17

Esclarece  que  deve  haver  completo  enquadramento  do  fato  à  hipótese 

normativa, para que haja verdadeira subsunção; é o que se define por tipicidade, de 

transcendente importância tanto no Direito Tributário como no Direito Penal.

Explica que os efeitos jurídicos prescritos na consequência são produzidos 

na concreção do fato previsto na hipótese;

Entretanto, o autor continua doutrinando: 

Para que seja tido como fato jurídico tributário, a ocorrência da vida real,  
descrita  no suposto da norma individual e concreta  expedida pelo órgão 
competente, tem de satisfazer a todos os critérios identificadores tipificados 
na  hipótese  da  norma  geral  e  abstrata.  Que  apenas  um  não  seja 
reconhecido, e a dinâmica que descrevemos [de propalar os efeitos jurídicos 
prescritos na consequência] ficará inteiramente comprometida. 18

Se não for possível reconhecer-se a base de cálculo, ou mesmo a alíquota 

aplicável  a  fim  de  determinar-se  a  exação  pretendida,  o  evento  descrito  pelo 

15  Cf. Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência Tributária, p.68-69.
16  Cf. Roque Carrazza, “apud” Ataliba, Op. cit., p.70.
17  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p.316.
18  Cf. Op. cit., p.316.



13

prescritor não se subsumiu pelo citado enunciado, devendo encontrar outra norma 

que possa tipificá-lo plenamente imputando-lhe os efeitos jurídicos correspondentes; 

caso  contrário,  tratar-se-á  de  fato  irrelevante  para  o  direito  tributário,  conforme 

ensina  renomados  doutrinadores:  Alvino  Lima,  Alfredo  Augusto  Becker,  Geraldo 

Ataliba, Pontes de Miranda, Souto Maior Borges, Paulo de Barros Carvalho, Roque 

Carrazza e tantos outros. 

Assim  é  que  o  item  52,  Anexo  III  do  RICMS  só  encontra  significado  e 

conteúdo  quando  interpretado  sistematicamente  pelos  dispositivos  da  lei  suso 

transcritos.

Vale dizer:  se não houver  o  gravame do ICMS (efeito  jurídico  da norma 

geral), não se pode dizer configurada a situação material expressa pelo legislador 

(saída interestadual de trigo), nem se estabelece o vínculo a oportunizar o direito ao 

citado crédito presumido.

Como afirma o insigne Alvino Lima: “As regras jurídicas são obrigatórias por 

essência,  mas  não  temos  obrigação  de  respeitá-las  senão  quando  reunidas  as 

condições de sua aplicação...” 19

Raciocínio  contrário  corresponderia  qualificar  o  Estado  do  Paraná  como 
sujeito passivo da relação, devedor de um crédito (o presumido); e a conversão do 
sujeito passivo em sujeito ativo, alterando-se sua condição de devedor para credor 
do erário público no percentual de dez por cento das remessas de trigo em grãos 
que realizar com fins de exportação – o que não autorizam os mandamentos legais 
vigentes.

Este é o entendimento do STJ conforme se verifica no Recurso Especial nº 
537.625-PR (2003/0086921-5),  cujo  voto  do relator  foi  acolhido  por  unanimidade 
pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que destacamos:

No caso das exportações, como todo trâmite atinente à operação, até que o 
produto seja definitivamente exportado, não sofre a incidência da referida 
exação, não há o que compensar. Em outras palavras, quando a mercadoria 
tem como destino o exterior, a primeira operação não é tributada, e bem 
assim, todas as posteriores, até a saída definitiva do produto do país.

Depreende-se  que,  acatar  como  legítimo  o  crédito  presumido,  implicaria 
impor ao Estado suportar o encargo de uma operação que, naturalmente, por força 
de  disposições  constitucionais  e  infraconstitucionais,  não  sofre  a  incidência  da 
exação em tela.

Ou, nas palavras constantes do relatório que embasou o acórdão proferido 
pelo Tribunal Pleno do STF em 25/06/2007 ao Recurso Extraordinário 353.657-5:
19  Cf. Alvino Lima, A fraude no Direito Civil, 1965, p.49, “apud” ATALIBA, Op. cit., p.43
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Determinado  benefício  implementado  em uma política  incentivadora  não 
pode  importar  num  plus,  tornando  aquele  que,  pelo  Diploma  Maior,  é 
desonerado do tributo, credor do próprio Estado, invertendo-se a posição, 
em contrariedade ao sistema adotado.

Nesse sentido também é o preceituado no Decreto 6.877/2012, que incluiu 
os § 9º e 10 ao art.  149 do RICMS, determinando o estorno do crédito indevido 
(destacado  em  nota  fiscal)  em  relação  à  entrada  de  mercadoria  recebida  em 
operação  interna  ou  interestadual,  com  o  fim  específico  de  exportação  para  o 
exterior, por se tratar de operação ao abrigo da não incidência:

§ 10. Para os fins do § 9º, são consideradas hipóteses de
mercadorias recebidas com o fim específico de exportação para o exterior:
[…]
III – mercadoria adquirida e destinada por conta e ordem
diretamente a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;
IV – outras situações em que fique caracterizada a finalidade de 
exportação.20

Este preceito caracteriza como  crédito indevido,  quando se tem posterior 
remessa da mercadoria para o exterior; inibindo assim a geração de crédito irregular 
do imposto a ser utilizado para o pagamento dos débitos decorrentes das operações 
regulares do contribuinte ou o acúmulo irregular de créditos.

De outra forma, estaria constituída uma máquina de créditos ao contribuinte, 
caso fosse possível interpretação literal, desprovida de contextualização, levando o 
Estado do Paraná a uma situação crítica, já que é líder nacional na produção de 
trigo em grãos, devendo responder por 47,2% da colheita total em 2013/14 21

DOS INSTRUMENTOS INTRODUTÓRIOS DE NORMAS TRIBUTÁRIAS

A Constituição Federal de 1988, lei suprema de nosso ordenamento jurídico, 

estabelece no art.  5º,  II  que “Ninguém será obrigado a fazer  ou deixar  de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei.”

Comentando tal disposição constitucional, Carvalho ensina: (grifo nosso)
Entenda-se “lei”  no sentido amplo e teremos o quadro dos instrumentos 
primários  de  introdução  de  normas  no  direito  brasileiro,  válido  para  as 
quatro ordens jurídicas que compõem o sistema total. A lei e os estatutos 
normativos  que  têm vigor  de  lei  são  os  únicos  veículos  credenciados a 
promover o ingresso de regras inaugurais  no universo jurídico brasileiro, 
pelo  que  as  designamos  por  “instrumentos  primários”.  Todos  os  demais 
diplomas regradores da conduta humana, no Brasil,  têm sua juridicidade 

20  RICMS aprovado pelo Decreto nº 6.080 de 29.09.2012; art.149, cujo § 9º e § 10 foram 
acrescentados pelo art. 1º, alteração 20ª do Decreto nº 6.877 de 26.12.2012.

21  CONAB projeta aumento de 27% na safra de trigo. Valor Econômico, São Paulo, 07/06/2013. 
Disponível em <http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2013/6/7/conab-projeta-
aumento-de-27-na-safra-de-trigo> .Acesso em: 10 set.2013.
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condicionada  às  disposições  legais,  quer  emanem  preceitos  gerais  e 
abstratos, quer individuais e concretos. São, por isso mesmo, considerados 
“instrumentos secundários” ou “derivados”, não apresentando, por si só, a 
força vinculante que é capaz de alterar as estruturas do mundo jurídico-
positivo. Realizam os comandos que a lei autorizou e na precisa dimensão 
que  lhes  foi  estipulada.  Ato  normativo  infralegal,  que  extrapasse  os 
limites  fixados  pela  lei  que  lhe  dá  sentido  jurídico  de  existência, 
padece da coima de ilegalidade, que o sistema procura repelir. 22

A lei  constitucional  é  o  instrumento  primário  e  soberano  introdutor  de 
normas,  portadora  dos grandes princípios  que regem e  dão diretrizes  supremas 
orientando o exercício das competências impositivas, consagrando os postulados 
que  imprimem  certeza  e  segurança  às  pretensões  tributárias  do  Estado, 
preservando e garantindo os direitos individuais dos cidadãos. 23

Conceituando  decreto  regulamentar,  Roque  Carrazza  afirma ser  “um ato 
normativo,  unilateral,  inerente  à  função  administrativa  que,  especificando  os 
mandamentos de uma lei não autoaplicável, cria normas jurídicas gerais.” 24

Carvalho enfatiza:
Por estar adstrito ao âmbito de lei determinada, o decreto regulamentar não 
poderá ampliá-la ou reduzi-la, modificando de qualquer forma o conteúdo 
dos comandos que regulamenta. Não lhe é dado, por conseguinte, inovar a 
ordem jurídica, fazendo surgir novos direitos e obrigações. Daí sua condição 
de instrumento secundário de introdução de regras tributárias.25

DA CONCRETUDE DO FATO HIPOTETICAMENTE EM ESTUDO

Percorrendo a legislação tributária,  evidencia-se prescrição constitucional, 
que delegou à lei  complementar excluir  da incidência do ICMS, nas exportações 
para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a;  
(CF/88, art. 155, § 2º, XII, e);

Atendendo comando do legislador original, a Lei Complementar nº 87/1996, 
in verbis (grifo nosso):

Art. 3º  O imposto não incide sobre:

II  -  operações e  prestações  que  destinem  ao  exterior  mercadorias, 
inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou 
serviços;

[...]

22  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 90.
23  Cf. Op.cit., p. 91.
24  Cf. Roque Carrazza, O Regulamento no Direito Brasileiro. Revista dos Tribunais, 1981, p.14, 

“apud” Carvalho, Op. cit., p. 108.
25  Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p.108.
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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:
I)  empresa  comercial  exportadora,  inclusive  "tradings"  ou  outro 
estabelecimento da mesma empresa;
II) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

Remessa de mercadoria diretamente a armazém alfandegado ou a empresa 
comercial  exportadora,  subsume-se a  não incidência  do  ICMS (art.  3º  parágrafo 
único da Lei Complementar 87/1996), pois outro objetivo inexiste senão destiná-la à 
exportação.

Constata-se  que  o  próprio  texto  da  Lei  Complementar  delimita  a 
competência  tributária  dos  entes  federativos,  impedindo,  no  caso  concreto,  o 
nascimento do tributo, prevalecendo a configuração de exportação, ao determinar 
que  saída  de  mercadoria  realizada  com o  fim  específico  de  exportação  para  o 
exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive “trading”, armazém 
alfandegado ou entreposto aduaneiro, seja equiparada às operações que destinem 
mercadorias ao exterior, NÃO INCIDINDO, portanto o tributo estadual; (Inocorrência 
do fato gerador da obrigação principal – art. 113, § 1º do CTN);

Imperativa é a lei: saída de mercadoria com fim específico de exportação 
equipara-se às operações que destinem ao exterior mercadorias.

Por  conseguinte,  deve-se  atender  aos  procedimentos  determinados  no 

capítulo XIX, seção I, art. 497 e seguintes do RICMS:

CAPÍTULO XIX 

DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE EXPORTAÇÃO

SEÇÃO I 

DAS  OPERAÇÕES  E  PRESTAÇÕES  REALIZADAS  COM  O  FIM 
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO

Art. 497. 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 113/1996 e 84/2009)

[...]

Art. 501. 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. 75 (Convênio ICMS 84/2009):

I - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da saída da 
mercadoria do seu estabelecimento;
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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.

CONCLUSÃO

Na  hipótese  de  o  trigo  em  grão  ser  remetido  a  empresa  comercial 

exportadora  ou  a  armazém  alfandegado,  configura-se  não  incidência  do  tributo 

estadual  por  subsunção  ao  art.  3º,  parágrafo  único,  incisos  I  e  II  da  Lei 

Complementar nº 87/1996, por equiparar-se à exportação.

Já a saída de trigo em grão em operação interestadual, com destino aos 
Estados indicados no item 52, anexo III  do RICMS induz ao benefício do crédito 
presumido, desde que contemplados todos os elementos impostos pela legislação 
tributária decorrentes da exação.

Assim, o benefício do crédito presumido somente alcança operações que 
destinem trigo em grão aos Estados indicados (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais); jamais contempla operações que tenham por objeto o comércio exterior.

Juízo  idêntico  abstrai-se  da  resposta  do  setor  consultivo  do  ICMS,  que 
entende possível o crédito presumido “[...] SOMENTE nas operações de saídas em 
que  o  destino  do  produto  seja  dentro  do  território  nacional.  Logo,  retira, 
positivamente, do universo das operações de saídas […] que tenham por objeto o 
comércio exterior.”26

26 SETOR CONSULTIVO. CONSULTA (Resposta) Nº: 033, de 02 de abril de 2002. SÚMULA: ICMS. 
LEI 13.212/01.  EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO POSITIVA  AO CRÉDITO PRESUMIDO.  Disponível 
em <http://www.legislacaotributaria.pr.gov.br/sefacre/lpext.dll?f=templates&fn=main-j.htm>. Acesso 
em 10.09.2013.
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