
 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 

 

MEMORANDO AOS CLIENTES 

RESOLUÇÃO SF Nº 13 DE 25/04/2012 – UNIFICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 

ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM BENS E MERCADORIAS 

IMPORTADOS DO EXTERIOR.      DATA: 26/04/2012 

 

 O Senado Federal aprovou, nesta semana, a alíquota única de 4% 

(quatro por cento) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais com 

bens e mercadorias importados do exterior. 

 A nova regra entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, e tem 

como um de seus objetivos o fim da chamada “Guerra dos Portos”, isto é, a 

concessão, pelos Estados, de benefícios fiscais de ICMS na importação, a fim 

de atrair maiores investimentos para as respectivas unidades federativas. 

 A alíquota instituída deverá ser aplicada aos bens e mercadorias 

importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não tenham 

sido submetidos a processo de industrialização, ou que, submetidos a qualquer 

processo de transformação, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo 

de Importação superior a 40% (quarenta por cento), não se aplicando às 

operações que destinem gás natural importado do exterior a outros estados. 

O Conteúdo de Importação a que se refere a Resolução nada mais é do 

que o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela 

importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da 

mercadoria ou bem. 

Ademais, a alíquota única instituída pela referida Resolução também não 

se aplica aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham 

similar nacional, a serem definidos em lista a ser editada pelo Conselho de 

Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex); e aos bens produzidos em 
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conformidade com os processos produtivos básicos da Zona Franca de 

Manaus, dentre outros. 

 Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição 

para quaisquer outros esclarecimentos sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Carolina Balieiro Salomão (carolina@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 
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