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CRÉDITO PRESUMIDO NO SETOR DO VESTUÁRIO 

 

Carlos Roberto Maidl
*
 

 

Resumo: O presente trabalho busca demonstrar alguns aspectos da implantação pelo fisco 

paranaense do crédito presumido para as indústrias de confecções de peças do vestuário 

(CNAE 1412-6) e qual o reflexo ocorrido na arrecadação do ICMS. Esclarece que a 

implantação do crédito presumido não é exclusividade paranaense e que existem diversas 

discussões quanto a sua validade, sendo que algumas são brevemente relatadas. Demonstra-

se, em números, a importância do setor do vestuário para a região noroeste do Paraná e para a 

economia paranaense como um todo, bem como para a economia brasileira. Por fim, conclui 

que sua implantação, em um primeiro momento, causou uma queda na arrecadação, queda 

essa que foi revertida nos meses seguintes, propiciando um maior investimento, efetuado 

pelas empresas do setor, seja em novas tecnologias ou novas unidades fabris. 

 

Palavras-chave: ICMS. Crédito. Presumido. Vestuário. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de adentrarmos no objetivo central do presente artigo, que é uma análise 

quanto à concessão do crédito presumido para o setor do vestuário paranaense, inicialmente se 

faz necessário alguns apontamentos visando melhor esclarecer tal técnica de apuração do 

ICMS e alguns aspectos relevantes sobre o tema. 

Crédito Presumido, para Kiyoshi Harada (2011, p. 57) é: 

 

o valor estimativo, fixado pelo poder público a favor do contribuinte de imposto de 

natureza não cumulativa em função dos insumos e da combinação de fatores de 

produção (matérias-primas, materiais secundários consumidos no processo de 

industrialização, energia consumida etc.) que entram na produção final de bens ou 

serviços. 

 

José Eduardo Cerqueira Gomes (2011, p. 24) assim define crédito presumido: 

 

Crédito presumido é uma técnica de apuração do imposto devido que consiste em 

substituir todos os créditos, passíveis de serem apropriados em razão da entrada de 

mercadorias ou bem, por um determinado percentual relativo ao imposto debitado 

por ocasião das saídas de mercadorias ou prestações de serviço, ou seja, de forma 

fictícia considera-se que o percentual correspondente ao crédito presumido foi 

efetivamente pago pelo contribuinte sendo que apenas será efetivamente arrecadada 

a diferença entre o crédito tributário devido e o crédito presumido. 

 
*
Acadêmico do curso de Especialização em Direito Tributário da Universidade Estadual de Maringá - UEM, 

Turma 2013, sendo este trabalho parte da avaliação final do referido curso. 
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Nos registros contábeis dos contribuintes (remetente e destinatário) aparece como se 

o tributo tivesse sido recolhido integralmente, porém na apuração financeira somente parte do 

tributo foi recolhido efetivamente. 

Na prática, crédito presumido é o valor atribuído como crédito fiscal ao contribuinte, 

sem a correspondente tributação na etapa anterior. É utilizado quando se pretende reduzir a 

carga tributária do contribuinte. Não é crédito oriundo diretamente das entradas de 

mercadorias tributadas pelo ICMS no seu estabelecimento. É apenas uma "presunção de 

crédito" de ICMS sobre valores apurados com base em operações efetuadas pelo contribuinte. 

O crédito presumido é uma das formas que os Estados e o Distrito Federal 

eventualmente utilizam-se para desonerar o contribuinte da carga tributária e atrair empresas 

para se instalarem em seus territórios e, de forma indireta, aumentar a arrecadação. Na 

verdade é um incentivo fiscal oferecido para algumas operações e que reduz o ICMS a ser 

pago pela empresa. Via de regra, a justificativa para sua adoção é a preservação econômica 

dos setores abrangidos e assegurar a competitividade da sua indústria em relação aos produtos 

de outros Estados. 

Porém, não é exclusividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS). 

O Governo Federal permite, em algumas situações, a utilização de crédito 

presumido. A título de exemplificação, citamos apenas duas situações relativamente recentes. 

1º Por meio do Decreto nº. 7.619 de 21 de novembro de 2011, o Governo Federal 

regulamentou a concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) na aquisição de resíduos sólidos.
1
 

2º Recentemente, por meio da Medida Provisória nº. 613, de 07 de maio de 2013, a 

União instituiu crédito presumido da Contribuição para o Programa de Integração Social 

 
1
“Art. 1º Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014, a crédito presumido do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos sólidos a serem utilizados como matérias-primas 

ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos.  
 Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, resíduos sólidos são os materiais, substâncias, objetos ou bens 

descartados resultantes de atividades humanas em sociedade.  

 (…) 

 Art. 5º O crédito presumido de que trata o art. 1º será apurado pelo adquirente mediante a aplicação da alíquota 

da TIPI a que estiver sujeito o produto final resultante do aproveitamento dos resíduos sólidos que se enquadram 

nas condições estabelecidas neste Decreto, sobre os seguintes percentuais do valor inscrito no documento fiscal 

referido no art. 4º: 
 I - cinquenta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados na posição 39.15 e no código 7001.00.00 da 

TIPI; 

 II - trinta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nas posições 47.07 e 72.04 da TIPI; ou 

 III - dez por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nos códigos 7404.00.00, 7503.00.00, 7602.00.00, 

7802.00.00 e 7902.00.00 da TIPI.” 
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(PIS), Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), na venda de álcool.
2
 

Por outro lado, a concessão de crédito presumido também não é exclusividade do 

governo paranaense. Inúmeras outras unidades da Federação também permitem que seus 

contribuintes utilizem tal incentivo fiscal. 

O estado de Santa Catarina, por meio do Anexo 2, art. 21, inc. IX, do seu 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº. 2.870, de 27 de agosto de 2001, também 

permite o aproveitamento de crédito presumido nas saídas de artigos de vestuário.
3
 

Com a denominação “Créditos Outorgados”, o Anexo III do Regulamento do ICMS 

do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº. 45.490 de 30 de novembro de 2000, 

ampara diversos produtos com o aproveitamento de diversos créditos do imposto calculados 

com base nos valores das saídas (feijão,...), das entradas (móveis) ou do valor do imposto 

devido na operação (alho, amendoim,...). 

O art. 75 do RICMS/MG, aprovado pelo Decreto nº. 43.080 de 13 de dezembro de 

2002, está destinado às operações acobertados por crédito presumido, sendo que o inc. VII 

alberga as saídas de artigos do vestuário.
4
 

 

 

2 QUESTIONAMENTOS ACERCA DO CRÉDITO PRESUMIDO 

 

 
2
“Art. 1º A pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao regime 

de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderá descontar das referidas 

contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de 

venda no mercado interno do referido produto. 
[...]” 
3
“IX - nas saídas de artigos têxteis, de vestuário, de artefatos de couro e seus acessórios, promovidas pelo 

estabelecimento industrial que os tenha produzido calculado sobre o valor do imposto devido pela operação 

própria, nos seguintes percentuais, observado o disposto nos §§ 10 a 14 e 26 (Lei nº 10.297/96, art. 43): 
a) 82,35% (oitenta e dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 17% 

(dezessete por cento); 

b) 75% (setenta e cinco por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 12% (doze por cento); 

c) 57,14% (cinquenta e sete inteiros e quatorze centésimos por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 7% 

(sete por cento). 

d) 25% (vinte e cinco por cento) nas saídas tributadas à alíquota de 4 % (quatro por cento).” 
4
“VII - de 41,66% (quarenta e um inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do imposto incidente nas 

saídas de fios, tecidos, vestuário ou outros artefatos têxteis de algodão, promovidas por estabelecimento 

industrial fabricante adquirente do algodão que cumpra os termos do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura 

do Algodão (PROALMINAS), observado o disposto no § 3º deste artigo;” 
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Atualmente, inúmeras são as discussões que cercam o tema crédito presumido. 

Como o objetivo do presente artigo não é analisar profundamente a legalidade e outros 

aspectos atualmente discutidos, da mesma forma não podemos nos omitir. Assim, 

discorreremos de forma breve quanto algumas destas questões. 

A atual Constituição Federal pretendeu corrigir a questão da guerra fiscal, para tanto, 

estabeleceu que caberia à Lei Complementar a forma de concessão de benefícios fiscais pelos 

Estados. 

Essa Lei Complementar já existia no âmbito do ICMS e foi recepcionada pela nova 

ordem constitucional. Trata-se da Lei Complementar nº 24 de 07 de janeiro de 1975 que 

dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias, e dá outras providências
5
. O diploma legal estabelece a forma 

como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados, conforme exigido pela alínea “g” do inc. XII 

do §2º do art. 155 da atual Constituição Federal
6
. O §2º do art. 2º da LC 24/1975, de forma 

taxativa estabelece que qualquer benefício fiscal somente poderá ser concedido com a 

aprovação unânime do Confaz.
7
 

 
5
 Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou 

revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta 

Lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 

I - à redução da base de cálculo; 

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a 

responsável ou a terceiros; 

III - à concessão de créditos presumidos; 

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de 

Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data. 
6
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(…) 

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; 

(…) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte 

(…) 

XII - cabe à lei complementar: 

(…) 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
7

 Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido 

convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do 

Governo federal. 

(...) 

§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 

revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes. 
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No entendimento de José Benedito Miranda (2011), os atos unilaterais concessivos 

de incentivos, em desacordo com a referida lei complementar, acarretam a ineficácia do 

crédito atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, e, como não geram eficácia 

além de suas fronteiras, não repercutem no acervo normativo do Estado destinatário da 

mercadoria. 

Luciano Amaro (2008, p. 163) também comunga deste entendimento: 

 

A concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação depende de deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, na forma regulada por lei complementar (art. 155, §2º, XII, g). 

 

Todavia, Eduardo Muniz M. Cavalcanti (2012, p. 262) entende que o problema não 

foi solucionado, ao contrário, aumentaram-se as práticas unilaterais de concessão de 

incentivos ou benefícios fiscais à revelia do Confaz. Tanto é verdade que atualmente tramitam 

no STF inúmeras Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) visando a declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivos estaduais sob suspeita de desobediência ao estatuído no 

art. 155, §2º, XII, “g” da atual CF. A jurisprudência do STF está pacificada neste sentido
8
, 

porém, com a decisão proferida pelo STF na ADIn 3.421/PR
9
 vislumbrou-se a possibilidade 

das unidades federadas, por conveniência política, estabelecerem unilateralmente benefício 

fiscal de ICMS sobre a prestação de serviços públicos de água, energia, telefonia e gás às 

igrejas e templos de qualquer crença sem estar infringir o regramento constitucional (art. 155, 

§ 2º, XII, g) nem mesmo a LC 24/1975. 

 
8
“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 12, parágrafo único, da Lei estadual (PA) nº 5.780/93. Concessão de 

benefícios fiscais de ICMS independentemente de deliberação do CONFAZ. Guerra Fiscal. Violação dos arts. 

150, § 6º, e 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. 
1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que são inconstitucionais as normas que 

concedam ou autorizem a concessão de benefícios fiscais de ICMS (isenção, redução de base de cálculo, créditos 

presumidos e dispensa de pagamento) independentemente de deliberação do CONFAZ, por violação dos arts. 

150, § 6º, e 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, os quais repudiam a denominada "guerra fiscal". 

Precedente: ADIn 2.548/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15/06/07. 

2. Inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei nº 5.780/93 do Estado do Pará, e da expressão "sem prejuízo do 

disposto no caput deste artigo" contida no seu parágrafo único, na medida em que autorizam ao Poder Executivo 

conceder diretamente benefícios fiscais de ICMS sem observância das formalidades previstas na Constituição. 

3. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADIn 1.247, Pleno, j. 01.06.2011, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 

17.08.11).” 
9

“ICMS - SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS PRÓPRIOS, DELEGADOS, TERCEIRIZADOS OU 

PRIVATIZADOS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS - IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA 

- CONTAS - AFASTAMENTO - "GUERRA FISCAL" - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 

Longe fica de exigir consenso dos Estados a outorga de benefício a igrejas e templos de qualquer crença para 

excluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas contas de serviços públicos de água, luz, 

telefone e gás. (ADIn 3.421, Pleno, j. 05.05.2010, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.05.10).” 
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Para Kiyoshi Harada (2011, pp. 55 e 60) a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000), em seu art. 14 também impõe limites e 

condições para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício que implique renúncia de 

receita pública
10

, sendo que as leis que concedem ilegalmente benefícios tributários de toda 

ordem devem ser questionadas na Justiça, a fim de que os requisitos para a renúncia de 

receitas públicas, previstos no art. 14 da LRF, sejam observados visando atingir a meta de 

equilíbrio do orçamento público. 

Em outro aspecto, no dia 04.02.2010 os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiram suspender, para uma melhor análise, a publicação da Súmula Vinculante 

30
11

, que tratava da retenção, pelos Estados, de parcela do ICMS destinado aos municípios e 

oriundo de incentivo fiscal. 

O já citado Me. José Eduardo Cerqueira Gomes (2011, p. 14) entende que a edição 

de uma súmula vinculante nos moldes pretendidos pelo STF seria inconstitucional, pois fere a 

Constituição Federal e a autonomia dos Estados, visto que a súmula não poderia impedir que 

o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) autorizasse a concessão de isenções, 

benefícios fiscais ou incentivos, de modo que estaria restringindo sua competência 

constitucional e, uma vez concedidos de forma regular,
12

 não se pode falar em retenção de 

parcela do ICMS pertencente aos municípios. A súmula teria a intenção de inibir a concessão 

 
10

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 

de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 

uma das seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, 

na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de 

receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. 

§ 1
o
 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 

geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

§ 2
o
 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da 

condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 

mencionado inciso. 

§ 3
o
 O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na 

forma do seu § 1º; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.” 
11

“É inconstitucional lei estadual que a título de incentivo fiscal retém parcela do ICMS pertencente aos 

municípios”. 
12

A forma regular de concessão é mediante aprovação unânime do Confaz e seguindo todos os trâmites regulares 

desse órgão. 
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de incentivos fiscais irregulares e impedir que os Estados se apropriem de qualquer forma do 

valor devido aos municípios. 

Outra proposta de súmula vinculante que pode por fim à guerra fiscal é a de nº 69
13

, 

proposta pelo STF em abril/2012 e que já causa muita preocupação, pois muitos incentivos 

fiscais concedidos sem aprovação do Confaz seriam considerados inconstitucionais. 

Em que pese todas as limitações citadas, inúmeros são os créditos presumidos 

concedidos por todo o país sem a aprovação do Confaz, o que permite a alguns Estados, 

pautados no art. 8º da Lei Complementar nº 24/1975, a edição de normas visando algum tipo 

de restrição ao crédito de ICMS
14

. 

Cabe ressaltar ainda, que os Estados, se por um lado concedem o benefício, por 

outro determinam o estorno do crédito ou vedam que seus contribuintes aproveitem o crédito 

presumido utilizado por empresas de outras unidades federadas, na mesma proporção do 

proveito financeiro auferido pelo remetente da mercadoria. Alguns, inclusive, questionam 

junto ao STF benefícios fiscais concedidos. Como exemplo temos São Paulo que em 

agosto/2012 ajuizou cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) questionando 

benefícios concedidos pelo Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso 

do Sul (ADI 4832 a ADI 4837) e, da mesma forma, em 04/2013 protocolou mais oito ADIs 

contra benefícios oriundos de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso (ADI 4929 a 

4936). 

O fisco paulista efetuou levantamento em que constatou que 150 ADIs já foram 

apresentadas no STF contra normas estaduais editadas que estimulam a guerra fiscal entre 

Estados. Do total, 74 ainda estão em julgamento e pouco mais de 50 foram julgadas e não 

cabem mais recurso. 

No que tange à vedação para aproveitamento do crédito presumido, por exemplo, o 

Estado de Minas Gerais, por meio do art. 62, § 1º do RICMS, aprovado pelo Decreto 

 
13

A proposta de verbete da súmula sugerida pelo Min. Gilmar Mendes é “qualquer isenção, incentivo, redução 

de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao 

ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional”. 
14

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: 

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; 

II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito 

correspondente. 

Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo poder-se-ão acrescer a presunção de irregularidade das contas 

correspondentes ao exercício, a juízo do Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas 

referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e IX do art. 21 da 

Constituição Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art21ix
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43.080/2002
15

 não considera cobrado o montante do imposto que corresponder a vantagem 

econômica decorrente da concessão de incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o 

disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 e o Secretário de Estado da Fazenda 

expediu no dia 24/05/2013 a Resolução 4.547 que dispõe sobre apuração e estorno da parcela 

excedente de crédito do ICMS, decorrente de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização 

de serviços cumulada com apropriação de crédito presumido. 

Já o fisco de São Paulo, por meio do Comunicado CAT
16

 nº 36 de 29 de julho de 

2004 esclareceu sobre a impossibilidade de aproveitamento dos créditos de ICMS 

provenientes de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais de ICMS não 

autorizados por convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24 de 07 de janeiro 

de 1975 e, também, que somente seria admitido o crédito até o montante em que o imposto 

tenha sido efetivamente cobrado pela unidade federada de origem. 

Com relação ao Estado do Paraná, a Lei nº 11.580 de 14 de novembro de 1996, em 

seu art. 27, inc. VII, veda a utilização de crédito relativo a operação com mercadoria ou bem 

entrados no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita quando o imposto devido à 

unidade federada de origem tenha sido reduzido, no todo ou em parte, pela utilização dos 

benefícios concedidos sem amparo em convênio celebrado no âmbito do Confaz, cujo rol dos 

benefícios encontra-se elencado no Anexo do Decreto nº 2.131 de 12 de fevereiro de 2008. 

Na concepção de Kiyoshi Harada (2009) apenas os incentivos fiscais consistentes na 

isenção e na não incidência expressa podem ensejar à vedação da compensação do ICMS com 

o montante devido nas operações subsequentes, bem como, acarretar a anulação do crédito 

relativo às operações anteriores. 

A tentativa dos Estados em limitar a apropriação do crédito presumido, em que pese 

não guardar amparo no STF, ainda não é uma questão resolvida.  

Algumas decisões são contrárias às pretensões dos Estados, vejamos: 

 

 
15

Art. 62 - 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 ou intermunicipal, ou de 

comunicação com o montante cobrado nas anteriores, por este ou por outro Estado. 
§ 1º  Não se considera cobrado, ainda que destacado em documento fiscal, o montante do imposto que 

corresponder a vantagem econômica decorrente da concessão de incentivo ou benefício fiscal em desacordo com 

o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, observado o disposto nos 

§§ 4º a 6º. 

§ 2º - A Secretaria de Estado da Fazenda, mediante resolução, disciplinará a apropriação do crédito do imposto 

relativamente às operações e prestações objeto do incentivo ou do benefício fiscal de que trata o parágrafo 

anterior. 
16

CAT é a Coordenadoria de Assuntos Tributários da Fazenda paulista. 
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ICMS: "guerra fiscal": concessão unilateral de desoneração do tributo por um 

Estado federado, enquanto vigorem benefícios similares concedido por outros: 

liminar deferida. 1. A orientação do Tribunal é particularmente severa na repressão à 

guerra fiscal entre as unidades federadas, mediante a prodigalização de isenções e 
benefícios fiscais atinentes ao ICMS, com afronta da norma constitucional do art. 

155, § 2º, II, g - que submete sua concessão à decisão consensual dos Estados, na 

forma de lei complementar (ADIn 84-MG, 15.2.96, Galvão, DJ 19.4.96; ADInMC 

128-AL, 23.11.89, Pertence, RTJ 145/707; ADInMC 902 3.3.94, Marco Aurélio, 

RTJ 151/444; ADInMC 1.296-PI, 14.6.95, Celso; ADInMC 1.247-PA, 17.8.95, 

Celso, RTJ 168/754; ADInMC 1.179-RJ, 29.2.96, Marco Aurélio, RTJ 164/881; 

ADInMC 2.021-SP, 25.8.99, Corrêa; ADIn 1.587, 19.10.00, Gallotti, Informativo 

207, DJ 15.8.97; ADInMC 1.999, 30.6.99, Gallotti, DJ 31.3.00; ADInMC 2.352, 

19.12.00, Pertence, DJ 9.3.01). 2. As normas constitucionais, que impõem disciplina 

nacional ao ICMS, são preceitos contra os quais não se pode opor a autonomia do 

Estado, na medida em que são explícitas limitações. 3. O propósito de retaliar 

preceito de outro Estado, inquinado da mesma balda, não valida a retaliação: 

inconstitucionalidades não se compensam. 4. Concorrência do periculum in mora 

para a suspensão do ato normativo estadual que - posto inspirada na razoável 

preocupação de reagir contra o Convênio ICMS 58/99, que privilegia a importação 

de equipamentos de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural contra os produtos 

nacionais similares - acaba por agravar os prejuízos igualmente acarretados à 

economia e às finanças dos demais Estados-membros que sediam empresas do ramo, 

às quais, por força da vedação constitucional, não hajam deferido benefícios 

unilaterais. (ADI 2.377, Pleno, j. 22.02.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 

07.11.03). 

 

Merece destaque, também, o julgamento ocorrido em 21/10/2012 referente Agravo 

Regimental interposto na Ação Cautelar nº 2611 envolvendo BRF - Brasil Foods S/A e o 

Estado de Minas Gerais, in verbis: 

 
Vistos etc. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais 

contra decisão de deferimento de liminar em ação cautelar ajuizada por BRF – 

Brasil Foods S/A – com o fito de lograr a concessão de efeito suspensivo ao recurso 

extraordinário interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 

007904143541-7, já admitido na origem. A decisão ora agravada deferiu o pedido de 

liminar, nos seguintes termos (fls. 298-301): “1. Ajuizada Ação Cautelar para 

agregar efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto nos autos dos 

Embargos à Execução Fiscal nº 007904143541-7 contra o acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi negado seguimento à ação e considerado 

prejudicado o pedido de liminar, sob o entendimento de que se cuida de matéria a ser 

resolvida pela ótica infraconstitucional. 2. A Requerente interpõe Agravo 

Regimental destacando que a Ação Cautelar que ajuizou perante o Superior Tribunal 

de Justiça foi julgada extinta em razão do caráter constitucional da matéria. A par 

disso, ressalta que esta Corte vem enfrentando as questões relacionadas à guerra 

fiscal e que foram apontadas em seu recurso extraordinário ofensas aos arts. 97, 102, 

I, a , 150, I, 155, II, § 2º, I e IV, da Constituição. Afirma que a demanda deve ser 

solucionada com base em argumentos de índole constitucional. Diz que o benefício 

do crédito de 2% outorgado pelo Estado de Goiás em nada interfere na base de 

cálculo utilizada para cobrança do ICMS a ele devido e que tal benefício só terá 

efeito prático para fins de recolhimento do tributo, não interferindo no montante do 

crédito a ser utilizado na operação subseqüente. Haveria, pois, na glosa realizada 

pelo Estado de Minas Gerais, ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Ademais, 

ato unilateral de um Estado estaria implicando redução da alíquota interestadual 

fixada pelo Senado. Diz da competência desta Corte para julgar ofensas de lei local 

contestada em face de lei federal. Pede reconsideração da decisão. 3. Revendo os 

autos à luz do agravo regimental interposto pela empresa Requerente, verifico que, 

embora a questão pudesse desafiar solução infraconstitucional, também apresenta 

consistente fundamentação constitucional, amparada em precedentes desta Corte. É 
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que o Estado de Minas Gerais, inconformado com a inconstitucionalidade de crédito 

de ICMS concedido pelo Estado de Goiás, teria glosado parcialmente a apropriação 

de créditos nas operações interestaduais, com isso ofendendo a sistemática da não-

cumulatividade desse imposto e a alíquota interestadual fixada pelo Senado, ambas 

com assento constitucional. Entendo, pois, que há relevante discussão de índole 

constitucional, de modo que é caso de reconsiderar a decisão recorrida e de conhecer 

do pedido de liminar. 4. A pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito, 

com a conseqüente suspensão da execução fiscal, merece acolhida. Há forte 

fundamento de direito na alegação de que o Estado de destino da mercadoria 

não pode restringir ou glosar a apropriação de créditos de ICMS quando 

destacados os 12% na operação interestadual, ainda que o Estado de origem 

tenha concedido crédito presumido ao estabelecimento lá situado, reduzindo, 

assim, na prática, o impacto da tributação. Note-se que o crédito outorgado 

pelo Estado de Goiás reduziu o montante que a empresa teria a pagar, mas não 

implicou o afastamento da incidência do tributo, tampouco o destaque, na nota, 

da alíquota própria das operações interestaduais. Ainda que o benefício tenha 

sido concedido pelo Estado de Goiás sem autorização suficiente em Convênio, 

mostra-se bem fundada a alegação de que a glosa realizada pelo Estado de 

Minas Gerais não se sustenta. Isso porque a incidência da alíquota 

interestadual faz surgir o direito à apropriação do ICMS destacado na nota, 

forte na sistemática de não-cumulatividade constitucionalmente assegurada 

pelo art. 155, § 2º, I, da Constituição e na alíquota estabelecida em Resolução 

do Senado, cuja atribuição decorre do art. 155, § 2º, IV. Não é dado ao Estado 

de destino, mediante glosa à apropriação de créditos nas operações 

interestaduais, negar efeitos aos créditos apropriados pelos contribuintes. 

Conforme já destacado na decisão recorrida, o Estado de Minas Gerais pode 

argüir a inconstitucionalidade do benefício fiscal concedido pelo Estado de 

Goiás em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo certo que este 

Supremo Tribunal tem conhecido e julgado diversas ações envolvendo tais 

conflitos entre Estados, do que é exemplo a ADI 2.548, rel. Min. Gilmar 

Mendes, DJ 15.6.2007. Mas a pura e simples glosa dos créditos apropriados é 

descabida, porquanto não se compensam as inconstitucionalidades, nos termos 

do que decidiu este tribunal quando apreciou a ADI 2.377-MC, DJ 7.11.2003, 

cujo relator foi o Min. Sepúlveda Pertence: 2. As normas constitucionais, que 

impõem disciplina nacional ao ICMS, são preceitos contra os quais não se pode opor 

a autonomia do Estado, na medida em que são explícitas limitações. 3. O propósito 

de retaliar preceito de outro Estado, inquinado da mesma balda, não valida a 

retaliação: inconstitucionalidades não se compensam. O risco de dano está presente 

no fato de que a sede administrativa da Requerente está na iminência de ser leiloada. 

5. A pretensão manifestada pela Requerente não equivale, propriamente, à simples 

atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Para que seja obstado o 

curso da Execução Fiscal, faz-se necessária a concessão de tutela com tal efeito, 

conforme já destacado por este Tribunal por ocasião do julgamento da AC 2.051 

MC-QO, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 9.10.2008. A pretensão, pois, em 

verdade, exige a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 6. Ante o exposto, 

reconsidero a decisão anterior, conheço da ação cautelar e concedo medida liminar 

para suspender a exigibilidade do crédito tributário em cobrança, nos termos do art. 

151, V, do CTN, sustando, com isso, a execução e os respectivos atos 

expropriatórios”. O agravante alega a inconsistência da decisão agravada (fls. 311-

31), por ser dissonante do entendimento da Suprema Corte no tocante ao instituto 

tributário da não-cumulatividade, bem como quanto ao fato de considerar válido 

benefício fiscal concedido por ente federado sem deliberação conjunta dos Estados e 

do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – 

Confaz, nos termos da norma constitucional do art. 155, § 2º, XII, g, verbis: “A 

jurisprudência dominante no âmbito do Supremo Tribunal Federal vem corroborar 

tese diametralmente oposta, qual seja: não há como um Estado-Membro autorizar o 

aproveitamento de créditos de ICMS oriundos de operação anterior ocorrida em 

Estado de origem que, à revelia do CONFAZ, concede ao contribuinte benefício 

fiscal, com o reflexo, na prática, em redução de alíquota” (fl. 316). Sustenta, 

ademais, inexistentes os requisitos autorizadores do deferimento cautelar, pois o 
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fisco estadual, “ao glosar parcialmente o valor do ICMS do qual a Recorrente 

pretendia se valer para fins de aproveitamento de crédito, o fez com espeque na 

Constituição da República (art. 155, § 2º, I e XII, g, CR/88), em Lei Complr (LC nº 

24/75, art. 8º, I e II), em Lei Estadual (Lei nº 6.763/75) e em Resolução Estadual 

(Resolução nº 3.166/2001, art. 1º)” (fl. 326). Substituição da Relatora à fl. 336 (art. 

38 do RISTF). É o relatório. Decido. O RE 643.204, ao qual se obteve efeito 

suspensivo, foi devolvido ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

para os fins do art. 543-B do CPC (DJe 27.3.2012), devido ao reconhecimento 

da repercussão geral da matéria no RE 628.075, verbis: CONSTITUCIONAL. 

TRIBUTÁRIO. ICMS. GUERRA FISCAL. CUMULATIVIDADE. ESTORNO 

DE CRÉDITOS POR INICIATIVA UNILATERAL DE ENTE FEDERADO. 

ESTORNO BASEADO EM PRETENSA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

FISCAL INVÁLIDO POR OUTRO ENTE FEDERADO. ARTS. 1º, 2º, 3º, 102 e 

155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 8º DA LC 24/1975. 

MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA 

MATÉRIA. Ademais, no julgamento da questão de ordem suscitada na AC 2.177-

MC (Rel. Min. Ellen Gracie, julgada em 12.11.2008), o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal reafirmou, diante do instituto da repercussão geral, sua 

jurisprudência quanto à competência de todos os Tribunais e Turmas Recursais a quo 

para o exame dos pedidos cautelares decorrentes da interposição dos recursos 

extraordinários, mesmo após o sobrestamento introduzido pelo art. 543-B, § 1º, do 

Código de Processo Civil e pelo art. 328-A do Regimento Interno desta Corte. 

Decidiu a Corte, naquela oportunidade, que compete ao tribunal de origem apreciar 

ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo 

de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do 

recolhimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele 

tratada. No referido julgamento, o Colegiado deliberou por estender a orientação ali 

firmada, quanto à competência cautelar do Tribunal de origem, para as seguintes 

hipóteses: (i) quando, uma vez reconhecida a repercussão geral da questão jurídica 

discutida, deixa de se pronunciar o juízo primeiro de admissibilidade recursal, 

sobrestando o recurso extraordinário; (ii) quando, não obstante positivo o juízo de 

admissibilidade a quo, o recurso extraordinário é sobrestado na origem, em virtude 

de repercussão geral reconhecida; e (iii) quando o apelo extremo admitido foi 

devolvido pelo Supremo Tribunal Federal à origem, na forma do art. 328, parágrafo 

único, do seu Regimento Interno, para aplicação do art. 543-B do CPC. Firmou-se, 

pois, exegese, a partir do disposto no art. 543-B, § 1º, do CPC, no sentido de que a 

jurisdição do STF somente é instaurada quanto ao recurso extraordinário 

representativo da controvérsia, permanecendo, os múltiplos recursos sobrestados, 

submetidos à jurisdição do Tribunal de origem. Na linha do precedente citado, a 

jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente será inaugurada, no caso do 

recurso extraordinário sobrestado, a teor do art. 543-B, § 4º, do CPC, se mantida, 

pela instância de origem, decisão contrária à orientação firmada quando do 

julgamento da repercussão geral. Assim, salvo quanto ao recurso extraordinário 

admitido e selecionado como representativo de controvérsia (art. 543-B, § 1º, do 

CPC), compete à Corte de origem apreciar e julgar medida cautelar incidental a 

recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral (art. 543-B, § 3º, 

do CPC). Na hipótese em tela, o recurso extraordinário interposto no processo 

principal, embora tenha sido admitido na origem e haja recebido efeito suspensivo 

por esta Corte, foi devolvido ao Tribunal a quo para os fins previstos no art. 543-B 

do CPC. Portanto, não cabe a esta Corte examinar o recurso extraordinário. 

Tampouco lhe compete apreciar a ação cautelar incidental, de modo que a tutela 

cautelar há de ser prestada pelo Tribunal de origem. Ante o exposto, em razão da 

incompetência superveniente desta Suprema Corte para processar e julgar a ação 

cautelar, determino, com fundamento nos arts. 543-B e 800 do CPC e 21, § 1º, do 

RISTF, o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, mantidos os efeitos da liminar concedida até sua reapreciação na instância de 

origem, restando prejudicado o agravo regimental. Publique-se. Brasília, 21 de 

outubro de 2012. Ministra Rosa Weber Relatora. (STF - AC: 2611 MG. Relator: 

Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 20/10/2012, Data de Publicação: DJe-

211 DIVULG 25/10/2012 PUBLIC 26/10/2012, grifo nosso). 
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Os contribuintes que procuravam o Judiciário visando manter de forma integral o 

crédito oriundo de suas aquisições interestaduais, mesmo que albergadas por eventual crédito 

presumido, obtiveram êxito. Porém, em outubro de 2011, foi admitida a existência de 

repercussão geral em recurso (RE nº 628075)
17

 que será analisado pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) sobre a concessão de crédito de ICMS nos casos em que a operação 

inicialmente tributada seja feita em Estado que concede, unilateralmente, incentivo fiscal. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SETOR DO VESTUÁRIO 

 

Atualmente, a legislação paranaense, através do seu Regulamento do ICMS 

aprovado pelo Decreto nº 6.080 de 28.09.2012
18

 contempla 58 (cinquenta e oito) hipóteses de 

aproveitamento de crédito presumido. 

Entre tantos produtos, nossa escolha recaiu sobre o crédito presumido destinado aos 

artigos de vestuário e podemos justificar a escolha face a representatividade que o setor possui 

a nível nacional. Alguns números são impressionantes. 

O setor do vestuário no Brasil, de acordo com estudo realizado pelo Instituto de 

Estudos e Marketing Industrial (IEMI) em 2012, tem 26 mil indústrias e gera cerca de 2,6 

milhões de empregos. São fabricadas 6,1 bilhões de peças/mês, com faturamento anual de 

mais de US$ 30 bilhões, representando aproximadamente 3,5% do PIB do país. O Brasil é o 

quarto maior produtor mundial de vestuário, mas aparece com uma participação pequena em 

relação a países como China e Índia.
19

 

 
17

 REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 628.075 RIO GRANDE DO SUL 

RELATOR :MIN. JOAQUIM BARBOSA 

RECTE.(S) :GELITA DO BRASIL LTDA 

ADV.(A/S) :MARCELO SILVA POLTRONIERI E OUTRO(A/S) 

RECDO.(A/S) :ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. GUERRA FISCAL. CUMULATIVIDADE. ESTOR-

NO DE CRÉDITOS POR INICIATIVA UNILATERAL DE ENTE FEDERADO. ESTORNO BASEADO EM 

PRETENSA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL INVÁLIDO POR OUTRO ENTE FEDERADO. ARTS. 

1º, 2º, 3º, 102 e 155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 8º DA LC 24/1975. MANIFESTAÇÃO 

PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o 

Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. 

Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator. 
18

Atualizado até o Decreto n. 8.415 de 25.06.2013. 
19

Dados obtidos junto ao site da Agência FIEP em 28/06/2013: www.agenciafiep.com.br/impressao/?id=132020 
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De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o 

Paraná abriga 16,2% das empresas do setor, a maior parte nas regiões de Maringá, Cianorte e 

Apucarana. 

Dados obtidos junto ao site do SEBRAE/PR (Serviço de Apoio às Micro e  Pequenas 

Empresas do Paraná) informam que o Paraná é o quarto maior estado produtor do país, 

respondendo por 8,74% do PIB do setor. A indústria da moda paranaense é representada por 

6,5 mil empreendimentos dos setores têxteis, couro e vestuário, que produzem em torno de 

150 milhões de peças e faturam cerca de R$ 4 bilhões/ano. É o segundo maior empregador 

industrial do Estado (fica atrás apenas da indústria de alimentos), sendo responsável por 97 

mil postos de trabalho, além de representar cerca de 6,8% da massa de trabalhadores atuantes 

no setor no Brasil, sendo que a maior concentração de empresas está na região Noroeste do 

Paraná. Em Apucarana, cerca de 60% dos empregos gerados são ligados à cadeia produtiva do 

boné. Das 399 cidades paranaenses, 78% possuem algum processo produtivo ligado à 

confecção. 

A região de Maringá possui quase 2,3 mil indústrias de confecção em 72 cidades, 

produzindo cinco milhões de peças por mês e empregando 80 mil pessoas direta e 

indiretamente
20

. 

O município de Cianorte é reconhecido nacionalmente como a “Capital do 

Vestuário”. Com uma população estimada em 01/07/2012 pelo IBGE em 68.000 habitantes
21

, 

estima-se que entre 40% e 50% da economia do município está relacionada ao setor do 

vestuário. A produção estimada gira em torno de 6.000.000 de peças. Atualmente são cinco 

shoppings exclusivamente atacadistas que possuem em torno de 310 (trezentos e dez) lojas 

que atendem compradores de todo o país e até mesmo do exterior.
22

 

Em matéria exibida dia 14/06/2013 no Bom Dia Paraná, da Rede Paranaense de 

Comunicação (RPC), onde destacou a realização do 1º Fórum da Moda em Cianorte, exibiu-

se que o município possui mais de 450 indústrias de confecções que albergam mais de 600 

marcas e geram aproximadamente 50.000 empregos diretos e indiretos, ou seja, a cada cinco 

moradores da cidade, três trabalham em áreas ligadas a confecção. Estima-se que 20% de todo 

o jeans consumido no país é produzido em Cianorte. 

 
20

Dados extraídos do caderno de economia do jornal Gazeta do Povo, edição do dia 13/08/2013. 
21

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/estimativa_tcu.shtm consultado em 

04/07/2013. 
22

Dados fornecidos pela Divisão do Vestuário da Prefeitura Municipal de Cianorte. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/estimativa_tcu.shtm
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4) O CRÉDITO PRESUMIDO NA LEGISLAÇÃO PARANAENSE PARA O SETOR 

DO VESTUÁRIO E OS REFLEXOS DE SUA IMPLANTAÇÃO NA ARRECADAÇÃO 

DO ICMS 

 

A implementação do crédito presumido para o setor do vestuário, pelo Fisco 

paranaense, ocorreu inicialmente em 25/06/2008, por meio do Decreto nº 2.927 e passou a 

vigorar a partir de 01/07/2008. 

A redação atual, em vigor até 30.06.2015, consta do item 50 do Anexo III do 

RICMS/PR, aprovado pelo Decreto nº 6.080 de 28/09/2012 e possui a seguinte redação: 

 

 

50 Até 30.6.2015, ao estabelecimento industrial DE ARTIGOS PARA VIAGEM, 

CALÇADOS E OUTROS ARTEFATOS, DE COURO, INCLUSIVE SEUS 

ACESSÓRIOS; DE PRODUTOS TÊXTEIS; E DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO, no 

percentual equivalente a nove por cento nas operações internas e nas operações 

interestaduais sujeitas à alíquota de doze por cento, e no percentual de 5,25% (cinco 

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) nas operações interestaduais sujeitas à 

alíquota de sete por cento, sobre o valor das saídas de produtos de sua fabricação. 

Notas: 

1. o crédito presumido 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. o valor do crédito presumido será lançado diretamente no campo "Outros 

Créditos" do livro Registro de Apuração de ICMS, consignando-se a expressão 

"Crédito Presumido - item 50 do Anexo III do RICMS"; 

3. o crédito presumido de que trata este item: 

3.1. aplica-se cumulativamente com o diferimento parcial de que trata o art. 108; 

3.2. é opcional, devendo: 

3.2.1. alcançar todos os estabelecimentos industriais do contribuinte, localizados 

neste Estado, bem como os seus estabelecimentos comerciais que promovam 

somente vendas no atacado e desde que a mercadoria tenha sido, nessa hipótese, 

obrigatoriamente, produzida no estabelecimento industrial pertencente ao mesmo 

titular localizado em território paranaense, e que a operação anterior tenha sido 

beneficiada com a isenção do pagamento do imposto de que trata o item 25 do 

Anexo I; 

3.2.2. a opção ser declarada em termo lavrado no livro RUDFTO, sendo a renúncia a 

ela objeto de novo termo, que produzirá efeitos, em cada caso, por período não 

inferior a doze meses contados do primeiro dia do mês subsequente ao da lavratura 

do correspondente termo; 

3.3. não se aplica nas operações de saída de exportação para o exterior. 

3.4. poderá alcançar, também, os estabelecimentos comerciais localizados neste 

Estado, que promovam vendas a varejo, em regime de exclusividade de mercadorias 

produzidas pela própria indústria localizada em território paranaense. 

 

Como se observa, o dispositivo legal citado alberga a possibilidade de crédito 

presumido para estabelecimento industrial de artigos do vestuário, produtos têxteis, calçados, 

artefatos de couro e etc. 

No entanto, nosso objetivo é uma análise específica quanto às indústrias de peças de 

vestuário. Serão considerados apenas os contribuintes que estejam cadastrados como 
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atividade principal a classe 1412-6 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

– CNAE, qual seja, “confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas”. 

As tabelas seguintes visam demonstrar qual o reflexo havido na arrecadação do 

ICMS pelo fisco paranaense em virtude da concessão do crédito presumido. 

Antes de adentrarmos ao reflexo ocorrido em função da implementação do crédito 

presumido, se faz necessário uma demonstração da alteração ocorrida no número de 

contribuintes no regime normal de recolhimento do ICMS, em função da implantação do 

Simples Nacional em julho/2007. 

 

TABELA I – Número de contribuintes no regime normal em 2007, no Paraná 

Mês Nº Contribuintes Imposto a Recolher em 

R$ (campo 90 da 

GIA/ICMS) 

01 2.912 1.053.330,63 

02 2.972 1.293.803,07 

03 2.994 2.336.617,36 

04 2.987 3.282.217,99 

05 2.804 3.395.150,72 

06 2.824 1.990.290,02 

07 358 1.797.248,27 

08 381 3.253.504,98 

09 382 3.634.168,74 

10 392 4.361.695,15 

11 393 4.834.216,14 

12 393 3.096.569,86 

Fonte: SEFA/CRE/Data Warehouse 

 

Como se observa, o número de contribuintes que permaneceram no regime normal 

de recolhimento do ICMS, com o advento do Simples Nacional em julho/2007, caiu de forma 

significativa, passando de 2.824 para 358. Contudo, a mesma proporção de queda não ocorreu 

no imposto a recolher declarado em GIA/ICMS, visto que o valor declarado em julho/2007 

caiu em torno de 9,7% se comparado ao mês anterior e ocorreu um incremento significativo 

nos meses seguintes, sendo que, por exemplo, no mês de agosto/2007 ocorreu um acréscimo 

próximo a 81% em relação ao mês anterior. 

A Tabela II demonstra qual foi o valor declarado no campo 90 (imposto a recolher) 

da GIA/ICMS, para os exercícios 2007 a 2012, pelos contribuintes paranaenses do setor do 

vestuário, em valor nominal, vejamos: 
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TABELA II – Imposto a Recolher - campo 90 da GIA/ICMS (valor nominal em R$ 1,00) 

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

01 1.053.331 1.308.150 925.163 1.245.413 1.637.163 1.448.338 

02 1.293.803 1.702.203 1.298.959 2.339.164 3.066.758 2.421.461 

03 2.336.617 3.331.336 2.948.657 3.694.847 5.506.920 5.852.818 

04 3.282.218 4.616.601 3.071.775 4.628.557 5.068.334 5.245.981 

05 3.395.151 3.789.878 2.673.355 3.888.910 5.639.070 6.041.052 

06 1.990.290 2.262.107 2.175.702 3.358.139 3.453.705 5.033.736 

07 1.797.248 2.034.490 2.328.241 3.531.808 3.882.106 5.802.184 

08 3.253.505 2.287.448 3.165.111 5.001.949 5.002.287 7.260.968 

09 3.634.169 2.861.572 3.632.256 4.695.323 5.805.506 5.837.448 

10 4.361.695 2.931.568 3.858.026 5.025.216 5.027.925 6.600.695 

11 4.834.216 3.492.803 5.078.675 5.970.675 5.660.103 7.230.221 

12 3.096.569 2.200.241 3.771.480 4.546.185 3.620.209 4.853.525 

TOTAL 34.328.812 32.818.397 34.927.400 47.926.186 53.370.086 63.628.427 

Fonte: SEFA/CRE/Data Warehouse 

 

Observa-se que no mês de julho/2008 (mês de implantação do crédito presumido 

para o setor vestuário) ocorreu uma queda acentuada do imposto a recolher declarado em 

GIA, em comparação ao quadrimestre anterior. Contudo, nos meses seguintes se verifica um 

acréscimo gradativo, sendo que o mês de novembro representou um incremento próximo a 

72% no imposto a recolher, em comparação ao mês de implantação do crédito presumido. 

A queda visualizada para os meses dezembro, janeiro e fevereiro é justificada pelo 

fato de que o período citado compreende ao fechamento das indústrias para férias coletivas de 

seus funcionários, bem como desaceleração da comercialização em decorrência das festas de 

final de ano, em que o reflexo das vendas ocorre no setor varejista. 

Na realidade, o setor retoma seu potencial produtivo, via de regra, apenas a partir de 

março de cada ano, como é possível se visualizar pela própria Tabela II. 

Considerando-se apenas os valores nominais, pode se constatar que ano após anos os 

valores totais declarados no campo 90 vão se elevando em valores significativos mesmo que 

considerássemos eventuais índices inflacionários. A única exceção foi justamente o ano de 

2008, ano em que foi concedido o crédito presumido para o setor do vestuário. 
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A Tabela III demonstra os recolhimentos de ICMS efetuados, também em valores 

nominais, pelas empresas do setor do vestuário, apenas no âmbito da 11ª Delegacia Regional 

da Receita em Umuarama: 

 

 

TABELA III – Recolhimento efetuado - contribuintes da 11ª DRR- (valor nominal em 

R$ 1,00) 

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

01 621.676 936.052 361.037 1.210.906 1.367.952 1.760.724 

02 407.257 684.081 331.863 750.450 606.771 1.103.137 

03 394.512 1.027.209 541.343 1.022.435 1.041.513 1.552.330 

04 939.554 1.433.649 905.998 1.256.952 1.441.015 1.673.548 

05 1.120.643 1.986.855 819.470 1.590.259 1.659.022 3.656.195 

06 1.238.245 1.473.101 1.070.200 1.577.805 1.475.124 2.603.656 

07 791.351 697.938 827.793 1.284.417 1.870.482 2.726.890 

08 754.347 573.404 1.037.809 1.193.167 2.042.763 3.915.329 

09 1.308.546 916.435 1.342.260 2.108.728 2.986.795 4.845.715 

10 1.524.221 949.936 1.162.115 1.533.218 2.003.075 2.373.452 

11 1.686.170 762.656 1.019.798 1.702.078 2.380.172 4.233.534 

12 1.383.124 462.682 1.518.303 1.518.771 2.206.239 2.219.246 

TOTAL 12.169.650 11.904.004 10.937.995 16.749.191 21.312.559 32.663.762 

Fonte: SEFA/CRE/Business Objects 

 

A Tabela III nos permite confirmar a representatividade da 11ª DRR no quesito 

indústria de confecção, posto que, mesmo em valores nominais, se percebe que o valor total 

chega a corresponder a quase 50% do total do estado demonstrado na Tabela II. 

O mês de fevereiro destoa dos demais meses visto que reflete o ICMS declarado na 

GIA/ICMS de janeiro e, como já comentado, é o mês em que os funcionários retornam de 

férias e a produção retoma de forma lenta e só volta ao normal a partir de fevereiro, não se 

esquecendo de que fevereiro é um mês com menos dias trabalhados, decorrentes de ser mais 

curto (28 ou 29 dias) e geralmente nos dias destinados ao Carnaval as indústrias de 

confecções não trabalham. 

A Tabela IV procura demonstrar, em valores nominais, qual o valor creditado pelas 

empresas paranaenses do setor do vestuário a título de crédito presumido, valor esse 

geralmente lançado no campo 63 da GIA/ICMS. 
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TABELA IV – Valor do Crédito Presumido - campo 63 da GIA/ICMS (valor nominal em 

R$ 1,00) 

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

01 42.414 220.222 2.816.506 3.392.401 4.195.931 4.161.720 

02 39.529 64.245 2.690.850 4.967.146 7.208.421 6.088.975 

03 102.537 159.792 5.331.176 8.904.477 10.393.317 13.363.114 

04 148.503 238.990 5.292.830 7.819.486 10.176.198 12.385.646 

05 29.509 181.698 4.562.809 7.142.825 11.829.022 14.791.092 

06 97.155 128.994 3.561.193 6.026.605 7.258.051 11.773.943 

07 119.900 1.383.449 5.027.705 6.315.122 10.064.017 13.520.502 

08 84.031 4.050.957 6.574.754 8.822.184 11.806.767 17.685.607 

09 74.059 4.313.126 7.467.237 9.112.274 15.064.657 14.422.014 

10 68.701 6.252.028 7.258.320 9.606.380 11.406.793 16.790.939 

11 83.050 6.815.946 8.694.685 11.942.923 12.533.685 18.568.075 

12 133.532 5.696.213 6.654.168 9.460.939 7.906.875 9.384.250 

TOTAL 1.022.920 29.505.660 65.932.233 93.512.764 119.843.734 152.935.877 

Fonte: SEFA/CRE/Data Warehouse 

 

A tabela demonstra a expressividade do valor utilizado pelas empresas, sendo que 

ano após ano o valor do crédito presumido aproveitado tem se elevado, superando inclusive 

os índices inflacionários oficiais
23

. Percebe-se uma evolução muito significativa nos primeiros 

dois anos de sua implantação, sendo que no valor utilizado em 2009 houve um acréscimo 

aproximado de 123,4% em comparação ao ano da implantação do crédito presumido (2008). 

No último biênio a evolução não manteve os mesmos patamares dos anos iniciais, o que não 

impediu que o valor apropriado em 2012 atingisse a marca expressiva de R$ 152.935.877,00. 

Cabe relembrar que os valores constantes da tabela não consideraram os créditos de 

ICMS oriundos das aquisições de matérias primas, insumos, imobilizado e etc, que seriam 

apropriados pelas empresas caso não fizessem a opção pelo crédito presumido. Hoje não é 

possível um levantamento da dimensão do crédito pelas entradas não aproveitados, posto que 

os lançamentos atualmente efetuados na GIA/ICMS, via de regra, contemplam apenas valores 

lançados no campo 63 (“outros créditos”, onde estão inseridos os créditos presumidos).  

Na Tabela V podemos observar a evolução anual do valor contábil das saídas 

declaradas na GIA/ICMS pelos contribuintes do setor do vestuário. 

 
23

Segundo o IBGE, a inflação de 2011 foi de 6,5%. 
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TABELA V – Valor Contábil de Saídas (valor nominal em R$ 1.000,00) 

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

01 49.318 43.009 42.240 57.207 72.459 61.391 

02 67.692 62.932 61.857 94.286 139.145 106.442 

03 104.787 82.286 106.678 159.792 219.111 230.054 

04 113.898 104.145 113.560 166.596 190.594 208.175 

05 124.336 93.460 101.314 151.071 214.567 296.860 

06 94.393 71.534 82.173 131.995 136.927 252.892 

07 59.839 93.376 111.025 144.085 170.782 281.541 

08 83.787 101.426 126.534 172.913 205.097 340.913 

09 83.676 111.259 145.968 189.057 245.386 292.761 

10 91.626 125.016 149.309 196.833 207.395 337.447 

11 97.618 139.459 173.744 239.057 226.043 376.858 

12 64.466 86.261 118.674 170.420 128.763 245.932 

TOTAL 1.035.436 1.114.163 1.333.076 1.873.312 2.156.269 3.031.266 

Fonte: SEFA/CRE/Data Warehouse 

 

Em que pese os valores expressarem, além do faturamento, outras saídas realizadas 

pelas empresas, tais como remessa para venda fora do estabelecimento, remessa para 

industrialização, remessa para demonstração e etc, entendemos que ajudam a demonstrar que 

o setor incrementou sua receita em percentuais mais elevados nos anos posteriores à 

implantação do crédito presumido, chegando a atingir um acréscimo aproximado de 40,5% no 

ano 2010 em relação a 2009 e no ano 2012 em comparação com o ano 2011. 

Em questionário remetido para alguns dos grandes grupos que representam o setor, 

questionamos alguns aspectos do crédito presumido concedido ao setor. 

Conforme se observa no Anexo A, um desses grupos, composto de 18 empresas, 

com produção mensal em torno de 340.000 peças, com mão de obra direta de 426 

funcionários, utilizando serviços de 250 empresas terceirizadas e faturamento mensal de 

R$ 10.900.000,00 efetuou os seguintes apontamentos: 

 a carga tributária do ICMS passou, em média, de 12% para 3%; 

 o valor mensal de seu crédito presumido é em média R$ 928.292,31; 

 o valor da redução na carga tributária está sendo reinvestida em novas tecnologias de 

processos industriais e novas unidades; 
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 eventual não prorrogação do prazo de vigência do crédito presumido será 

automaticamente repassada aos produtos, ocasionando dificuldades nas vendas. 

Conclui-se afirmando que a implantação, no Paraná, do crédito presumido para o 

setor do vestuário foi uma medida que ajudou a alavancar o setor, como se observou nas 

tabelas apresentadas, em especial, a Tabela V. Os valores aproveitados pelas empresas a título 

de crédito presumido são significativos, beirando R$ 153.000.000,00 em 2012. A redução 

havida na carga tributária permitiu que o setor efetuasse investimentos em novas unidades 

fabris, gerando novos empregos.  

Da mesma forma contribuiu para evitar o desemprego, pois a concorrência com os 

produtos importados e com empresas de outros Estados que já possuem benefícios 

semelhantes poderiam causar severa redução na mão de obra empregada pelo setor. 

Economicamente não houve reflexo nefasto na arrecadação do ICMS, posto que a estagnação 

havida no imposto a recolher durante o período 2007 a 2009 já foi revertida, sendo que no 

exercício 2009 e seguintes ocorreu um aumento significativo no ICMS declarado em GIA.  

Há que se ressaltar, também, que a crise econômica global causou uma redução na 

receita oriunda das exportações efetuadas pelos empresários paranaenses com destino a 

diversos países.  

Por fim, considerando-se entre outros fatores, que a concorrência com produtos 

estrangeiros e os benefícios existentes em outras unidades federadas ainda persistem, se faz de 

suma importância a manutenção do crédito presumido para o setor do vestuário paranaense. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O crédito presumido é uma técnica de apuração do imposto devido que os Estados, o 

Distrito Federal e até mesmo a União utilizam como forma de desoneração tributária, 

buscando a instalação de novas empresas em seus territórios e, assim, de forma indireta 

aumentar a arrecadação de impostos. Como justificativa para sua adoção argumentam a 

necessidade de preservação econômica de alguns setores e assegurar a competitividade de 

suas indústrias em relação aos demais Estados. 

Não só o ICMS é objeto de crédito presumido, outros impostos e contribuições 

também já o foram, como o IPI, o PIS, o PASEP e a COFINS. 
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Da mesma forma, não só o Paraná concede crédito presumido. Outras Unidades da 

Federação também agraciam seus contribuintes com tal benefício, que contemplam inúmeros 

produtos e operações. 

Atualmente discute-se no Judiciário a legalidade da concessão de crédito presumido 

pelos Estados e Distrito Federal sem a anuência do Confaz. 

As tentativas das unidades federadas em vedar ou limitar o aproveitamento do 

crédito de ICMS oriundo de operação interestadual amparada por crédito presumido não  

lograram êxito na esfera judicial.  A matéria está sob análise do STF, que admitiu a existência 

de repercussão geral em recurso (RE nº 628075) que trata sobre a concessão de crédito de 

ICMS nos casos em que a operação inicialmente tributada seja feita em Estado que concede, 

unilateralmente, incentivo fiscal. 

O setor do vestuário, seja a nível paranaense ou nacional, possui enorme 

representatividade, levando a adoção de medidas que visam uma proteção ou expansão do 

setor. 

No Paraná, o setor do vestuário foi contemplado com o crédito presumido em 

07/2008, o que causou uma queda na arrecadação do ICMS em 2008 em comparação ao ano 

anterior. Contudo, em valores nominais, nos anos seguintes ocorreram um aumento 

significativo na arrecadação do imposto. Mesmo que considerando uma eventual correção 

inflacionária se percebe um aumento real. 

Os valores apropriados pelos contribuintes a título de crédito presumido são 

extremamente significativos, passando de R$ 152.000.000,00 em 2012, número que não pode 

ser considerado de forma isolada, posto que a sua apropriação veda a utilização de crédito de 

ICMS oriundo das aquisições efetuadas (matéria prima, insumos, imobilizado e etc). 

Como contrapartida à redução havida na carga tributária em decorrência da 

concessão do crédito presumido, os empresários do setor do vestuário estão efetuando entre 

outros, investimentos em novas tecnologias e novas unidades. 

Finalmente, a manutenção do crédito presumido se faz necessária como medida de 

proteção ao setor paranaense, principalmente frente a benefícios semelhantes concedidos por 

Estados concorrentes, à concorrência dos produtos estrangeiros, a crise econômica mundial e 

outras situações que podem comprometer a condição atual do setor do vestuário no Estado do 

Paraná. 
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Anexo A – Questionário enviado ao Grupo “A” 

 

DADOS DO GRUPO ECONÔMICO: GRUPO “A” 

 

Quantidade de empresas: 18 

Mão de obra direta: R$ 574.113,56 – 426 funcionários da empresa 

Mão de obra indireta: R$ 1.052.608,10 – 250 empresas terceirizadas 

Média mensal de peças produzidas: 340.000 

Média mensal de faturamento: R$ 10.957.855,64 

Média mensal de ICMS recolhido: R$ 420.102,76 

 

 

1) O crédito presumido para o setor do vestuário foi inicialmente implementado em 

25/06/2008, por meio do Decreto nº 2.927 e passou a vigorar a partir de 01/07/2008. O que 

representou para as indústrias de confecções paranaense de modo geral e, em especial para 

seu grupo, a implementação do crédito presumido pelo Governo do Paraná? 

R.: É em média 3% a menos para agregar no produto para comercializa-lo, ajudou na 

concorrência do mercado. A carga tributária passou, em média, de 12% para 3%. 

 

2) Atualmente, qual o valor mensal aproximado do crédito presumido utilizado por seu grupo 

(valores em reais ou percentual sobre o ICMS recolhido) e de que forma essa redução na 

carga tributária está sendo reinvestida, por exemplo: compra de maquinários mais modernos, 

investimento em novas fábricas e etc? 

R.: Em média R$ 928.292,31, reinvestida em novas tecnologias de processos industriais e 

novas unidades. 

 

3) O crédito presumido para o setor do vestuário está previsto para vigorar até 30/06/2015. 

Considerando-se o cenário econômico atual, comente se uma eventual não prorrogação do 

prazo poderia acarretar algum tipo de dificuldade para seu grupo de empresas e de que forma? 

R.: Automaticamente teremos que repassarmos nos produtos, ocasionando dificuldades nas 

vendas. 

 

 


