
 1 

PSEUDÔNIMO: STRONG TULYAKEV 
 
 
 

IV PRÊMIO SINDAFEP DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO: 
 
 
 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ABUSIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA – O CASO DO 
TRIGO NO ESTADO DO PARANÁ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



 2 

RESUMO 

 

 

Fundamentalmente analisa os Decretos Estaduais nº 5.634/05 e 806/07, por meio dos 

quais foram inseridas no Regulamento do ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação) do Estado do Paraná normas responsáveis pela 

criação de créditos presumidos do imposto para os produtos trigo em grãos e farinha 

de trigo. Aspectos referentes a alguns conceitos tributários básicos relacionados ao 

caso são brevemente abordados. Identifica situação extremamente favorável em 

termos de tributação, superando a isenção integral do imposto, o que desequilibra as 

condições naturais de concorrência entre as empresas. Descreve o modo pelo qual 

são legalmente criados créditos de ICMS da ordem de milhões de reais mediante a 

circulação jurídica do produto trigo em grãos, sem a necessidade da movimentação 

física de tal mercadoria. Aponta os dispositivos legais tecnicamente equivocados que 

dão ensejo ao desequilíbrio refletido no ambiente da concorrência e no ingresso de 

recursos aos cofres estaduais.   
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ABSTRACT 

 

 

 

Basically analyzes the State Acts nº 5.634/05 and 806/07 that created in the ICMS 

regulation (tax derivated from commerce and circulation of goods and commodities in 

State of Paraná) rules able to produce ICMS presumed credits for the commodities 

wheat in grain and wheat flour. Subjects concerned to the Brazilian Tributary System, 

general ICMS rules are matters of interest. Study the extremely favorable system of tax, 

reaching beyond the full exemption, unbalancing the natural competition among the 

enterprises. Describes how are legally created millions in reais of ICMS credits by the 

selling of wheat in grain without goods physical transportation. Indicates the technically 

wrongs subject in the regulation that brings the unbalancing in competition and state 

income.         

 

 

 

 

 

Key-words: Free Competition, ICMS, Presumed Credits, State Act nº 5.634/05, State 
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INTRODUÇÃO 
 

As políticas de defesa da concorrência têm evoluído mundialmente em 

compasso com a própria evolução do capitalismo. Historicamente tais políticas são 

estabelecidas como resposta a uma tendência à concentração econômica intrínseca ao 

sistema. Dessa concentração decorre o excessivo acúmulo de poder político nas mãos 

de pequenos grupos sociais colocando em risco a própria democracia e seus mais 

caros valores. 

A finalidade de qualquer política de defesa da concorrência deve levar 

em consideração a garantia da competitividade e o estímulo à formação de ambientes 

econômicos competitivos, buscando sempre a maior eficiência econômica tanto no 

âmbito da produção quanto do próprio consumidor.  

Uma política de defesa da concorrência (política antitruste) pressupõe 

a necessidade de implementação de ações que estimulem o aumento do grau de 

competição entre os agentes produtivos. Trata-se de uma função típica do Estado no 

sentido de construir um padrão normativo que estimule o crescimento e 

desenvolvimento daqueles mais eficientes como forma de permitir, em última análise, a 

própria evolução da sociedade. 

Apesar de uma política antitruste existir no Brasil praticamente desde a 

década de sessenta, marcadamente pela instituição do CADE - Conselho 

Administrativo de Defesa da Concorrência, encarregado de intervir em situações 

relacionadas com condutas anticompetitivas, observa-se que o órgão somente foi 

municiado dos seus atuais instrumentos e atribuições em 1994 com a promulgação da 

Lei nº 8.884/94, a denominada Lei Antitruste ou Lei da Concorrência o que conferiu à 

instituição um certo modernismo no tocante ao controle das condutas dos agentes 

econômicos.  

Tem-se observado relevantes mudanças estruturais em nosso país, 

principalmente a partir da década de 90, sendo patente que esforços no sentido de 

aprimorar e fortalecer a política antitruste e de regulação econômica são 

imprescindíveis para evitar que interesses próprios do campo da esfera privada 

possam prevalecer sobre os interesses da esfera pública e da sociedade como um 

todo.  

O Estado deve dispor de um eficiente aparato sob a forma de 

instrumentos de política econômica que disciplinem direta e indiretamente todos os 
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agentes econômicos da sociedade. Dentre estes instrumentos pode-se, por exemplo, 

lançar mão da política monetária, o que permite o manejo da taxa de juros, bem como 

da política fiscal que exerce sua influência sobre o lado real da economia alterando 

impostos e gastos públicos. Com isso, um Governo tem o poder de influenciar variáveis 

de componentes econômicos, como níveis de emprego, investimento, produto e renda. 

A manutenção de um ambiente de concorrência leal e saudável, 

obrigação constitucional do Estado brasileiro (inciso IV, art. 170 da C.F. de 1988), visa 

impedir a ocorrência de certas distorções traduzidas sob a forma de penalização ou 

sobrecarga dos mais eficientes e, de outra sorte, o privilégio a alguns setores ou 

grupos menos competitivos, porém mais poderosos ou influentes, onerando com isso 

toda a coletividade. 

A efetiva atuação da advocacia da concorrência é de fundamental 

importância dentro de uma sociedade que ostente os princípios da livre concorrência e 

da livre iniciativa como valores constitucionais. É imperioso que o Estado logre zelar e 

defender esses valores com isenção, sobrepondo-os a quaisquer outros interesses 

particulares e efetuando sempre os ajustes necessários à manutenção de um ambiente 

leal de competição. 

O estudo dessas políticas representa um campo extremamente vasto 

não sendo objetivo do presente trabalho abarcar todos as aspectos ligados a esta área 

da ciência econômica. Procura-se contudo abordar uma situação particular e específica 

como forma de estudo de caso que expõe os efeitos danosos à livre concorrência na 

situação colocada em tela. 

No presente trabalho, efetuamos um breve estudo sobre um importante 

instrumento à disposição do governo que é a política fiscal. Ao autuar sobre o contexto 

econômico, ela exerce grande influência alterando impostos apresentando-se como 

fator capaz de corrigir distorções em defesa da concorrência ou, quando mal utilizada, 

ampliá-las ainda mais.  

Talvez em face de que, no Brasil, a política antitruste ainda seja um 

fenômeno relativamente recente, diversamente do que ocorre em outros países como 

os E.U.A. onde sua implementação é verificada desde o final do século XIX, seja 

possível se observar situações diametralmente opostas ao que deveria se o papel do 

Estado em sua função de mitigar os efeitos concentradores do sistema capitalista. É o 

caso abordado neste trabalho e que ocorre no Estado do Paraná em relação ao ICMS 
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para um determinado setor da economia: o setor moageiro do trigo e seus derivados 

(em especial a farinha de trigo). 

Objetivou-se descrever os efeitos de dois decretos estaduais 

concernentes a tais produtos que, ao serem incorporados à legislação do ICMS no 

Estado do Paraná, causaram uma distorção muito significativa na concorrência do 

setor. 

Tal situação não é facilmente identificável numa análise superficial ou 

pouco atenta, dada a complexidade e extensão da legislação, bem como das 

correlações e interações entre os diversos dispositivos legais. Assim, à primeira vista, 

os decretos estaduais nº 5.634, de 09 de novembro de 2005 e 806, de 14 de maio de 

2007 podem passar despercebidos ao leigo como apenas legislação corriqueira e 

normatizadora sem maiores consequências. 

Contudo, demonstrar-se-á a seguir como tais elementos normativos, 

fruto da ação do Poder Público, extrapolam quaisquer limites de política fiscal de 

incentivo, desvirtuando o papel típico do Estado ao criar um regramento de privilégio a 

um determinado setor e ultrapassar a isenção integral do imposto, indo muito além. 

Caracteriza-se situação de forte interferência na concorrência visto que além da 

eliminação total do pagamento do ICMS, concede-se, sob a forma de créditos do 

imposto, um “prêmio” significativo sobre o valor de toda a mercadoria comercializada 

pela empresa, onerando assim os demais contribuintes do imposto. 

Destarte, sacrificando o próprio volume de recursos arrecadado de 

todos os demais setores, portanto suportados pela coletividade, beneficia-se um 

segmento de mercado composto por poucas empresas pertencentes exclusivamente a 

grandes grupos econômicos colocando-as em uma privilegiada situação fiscal e 

praticamente impedindo que as demais empresas não contempladas com tratamento 

dessa ordem tenham possibilidade de competir, ainda que sejam mais eficientes e 

produtivas. 
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1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS 

 

Para que possamos contextualizar a situação do tratamento tributário 

concedido aos produtos derivados do trigo no Estado do Paraná é imperioso que se 

faça, ainda que sucintamente, uma descrição de alguns conceitos diretamente ligados 

à situação em comento como forma posicionar o caso específico dos produtos “trigo 

em grãos” e “farinha de trigo” e sua correlação com o ICMS. 

O presente estudo de caso apresenta correlação direta com o princípio 

da não cumulatividade; com o sistema de compensação débito-credito do ICMS; com o 

instituto do crédito presumido e ainda com a modalidade de remessa de mercadorias 

para industrialização.  

Esses elementos combinados articuladamente, tendo como pano de 

fundo a legislação paranaense formam o cenário necessário e suficiente para que 

ocorra uma situação inusitada de privilégio a apenas um setor da economia, o que é 

incompatível com uma sociedade na qual se estabeleçam mínimos padrões de política 

de defesa da concorrência e lealdade normativa.  

 

1.1 O Princípio Constitucional da Não Cumulatividade do Imposto 

 

O ICMS, sabidamente um imposto não cumulativo (Art. 155, § 2.º, I da 

C.F. de 1988), apresenta a faculdade de aproveitamento dos créditos relativos às 

operações anteriores para que sejam abatidos dos valores a recolher quando da saída 

da mercadoria do estabelecimento.  

Trata-se de princípio amplamente presente e reconhecido como 

instrumento de justiça e coerência na medida em que mantém a proporção do imposto 

devido em relação ao valor do produto ou mercadoria independente de quantas vezes 

ocorra circulação com transferência de titularidade de um determinado produto ao 

longo da cadeia comercial ou produtiva. 

Em que pese autores como Hugo de Brito Machado1, questionarem a 

não cumulatividade do imposto como sendo um dos graves defeitos do nosso sistema 

tributário, consistindo em técnica copiada dos franceses e por nós adotada desde a EC 

nº 18 de 1965, seus defensores afirmam ser ela um instrumento da modernidade. Esta 

                                                
1
  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 22ª edição. São Paulo-SP: Malheiros Editores, 

2003. p. 340. 
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afirmativa pressupõe logicamente um sistema de controle eficiente regido também por 

regras pautadas pela técnica e racionalidade que logrem prevenir possíveis desvios.  

Está fora do propósito do presente estudo prolongar a descrição deste 

princípio do direito tributário, em face da sua tradição e aceitabilidade dentro do 

sistema. Contudo ressalvamos que o seu processo de implementação prática pode dar 

margem a distorções, caso não haja um eficiente acompanhamento da normatização 

pertinente, especificamente da legislação tributária, em defesa da igualdade das 

condições de concorrência.  

Tal acompanhamento visaria evitar a edição de normas 

descomprometidas com a técnica tributária o que propicia a coexistência de 

dispositivos legais antagônicos podendo dar ensejo a situações lesivas à livre 

concorrência. 

 

1.2 O Sistema de Compensação Débito-Crédito 

 

Como forma de viabilizar e operacionalizar o princípio constitucional da 

não cumulatividade há, nos impostos indiretos como o ICMS, todo um sistema de 

controle assegurando que em cada etapa de comercialização se reconheça o direito do 

contribuinte de abater do valor a ser recolhido, o montante pago nas operações 

anteriores. Para tal objetivo, lança-se mão da devida escrita fiscal, contábil, bem como 

dos documentos comprobatórios das operações anteriores como: notas fiscais, guias 

de recolhimento, comprovantes financeiros das transações efetuadas, etc. 

Assim se dá o processo da forma tradicional, contudo pode haver 

exceções, como é o caso do crédito presumido. Quanto se estabelece que um 

determinado contribuinte apresenta direito a apropriar-se de crédito presumido, no 

percentual que a norma estabelece, em tese ele deverá abrir mão de quaisquer outros 

créditos. Assim, não serão imprescindíveis as mesmas comprovações documentais e 

controles estabelecidos para o sistema tradicional de débito-credito. 

Haverá certamente a compensação em sua escrita fiscal entre os 

débitos do contribuinte com o percentual do crédito presumido que a legislação lhe 

outorga. Assim, ao comercializar suas mercadorias ou produtos, recolherá o quantum 

devido, ou ao menos o mais aproximado deste valor. 

Ressalte-se que, quando se estabelece na legislação um crédito 

presumido para uma determinada situação, este não deve representar mera outorga, 
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ao arbítrio da Administração. Apenas se justifica a sua instituição desde que não sejam 

utilizados os créditos efetivamente apurados nas passadas operações, sob pena, 

logicamente, de duplicidade de valores.   

 

1.3 O Crédito Presumido 

 

Há situações em que, pelas quantidades, valores, natureza das 

operações e produtos envolvidos, a apuração tradicional do imposto mediante a 

contabilização individualizada de todas as entradas e aquisições se torna menos 

conveniente ao Estado e ao contribuinte. Isto pode se dar por diversos motivos: 

dificuldade de controle por parte do fisco; custo de contabilização elevado para 

pequenos contribuintes; a natureza das entradas que, por vezes, corresponde a grande 

diversidade de produtos, normalmente de pequeno valor individual; etc. 

Assim, por uma questão de racionalização e de controle, visando  

otimizar o trabalho do fisco e, ao mesmo tempo, desburocratizar os controles do 

contribuinte, a legislação pode estabelecer um percentual a título de crédito presumido 

a ser utilizado opcionalmente pelo contribuinte. 

Porém, não olvidemos de que quando, por motivos de conveniência e 

facilitação da apuração dos valores do imposto, a legislação concede determinado 

crédito presumido, isto deve ser feito em substituição ao crédito pelas operações 

anteriores da cadeia produtiva ou comercial. 

Não é difícil concluir que quando isso não ocorre, uma distorção se 

instala, pois se contraria a essência do instituto do crédito presumido desnaturando a 

sua finalidade própria para transformá-lo em algo diverso, como se detalhará adiante. 

Não há como ser de outro modo, visto que a legislação “presume” um 

percentual de crédito a que tem direito o contribuinte e que representa, em tese, a 

média dos créditos que possuiria caso efetuasse a apuração tradicional em sua escrita 

fiscal. Desta forma procura-se preservar o princípio da não cumulatividade. 

A própria semântica do termo “presumido” indica, segundo o Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, em sua acepção jurídica2: em que há 

presunção; admitido como certo e verdadeiro por presunção. 

                                                
2
  FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.2ª edição. Rio de 

Janeiro-RJ: Edita Nova Fronteira,1986. p. 1390. 
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Assim, o a fixação do percentual de crédito presumido a ser concedido 

pela legislação deverá ser o mais próximo possível daquele que seria efetivamente 

apurado pela contabilidade do contribuinte. Note-se que caso esta apuração não se 

mostre inviável, muito onerosa ao contribuinte ou mesmo de difícil controle ao Estado, 

não há justificativa para a concessão de créditos presumidos pela legislação tributária 

o que, curiosamente, ocorre no caso do trigo e da farinha de trigo no Estado do 

Paraná. 

Caso não seja imperioso, por questões de técnica tributária ou outra 

situação de racionalização de controles, não se encontra justificativa para que seja 

introduzido na legislação tributária do ICMS qualquer crédito presumido, sob pena de 

se ferir o princípio da não cumulatividade. 

Conforme determina o parágrafo segundo do art. 26 da Lei nº 

11.580/1996 (a lei regente do ICMS no Estado do Paraná) o Poder Executivo pode 

facultar a opção pelo abatimento de uma percentagem fixa, leia-se crédito presumido, 

porém somente em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações 

anteriores.  

Art. 26. O ICMS relativo ao período considerado será 

demonstrado mensalmente em livros e documentos fiscais 

próprios, aprovados em convênios. 

... 

§ 2º O Poder Executivo poderá, mediante convênio celebrado na 

forma de lei complementar, facultar a opção pelo abatimento de 

uma percentagem fixa em substituição ao imposto efetivamente 

cobrado nas operações anteriores. (grifo não constante no 

original) 

Um exemplo de crédito presumido racionalmente estabelecido é 

aquele concedido aos prestadores de serviço de transporte pela legislação do ICMS no 

Estado do Paraná mediante o item nº 23 do Anexo III, art. 4º do Regulamento do ICMS 

instituído pelo Decreto Estadual nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007.    

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 n. 11.580/96). 
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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 

... 

23 Aos prestadores de SERVIÇO DE TRANSPORTE, exceto 

aéreo, no percentual de vinte por cento do valor do ICMS devido 

na prestação, que será adotado, opcionalmente pelo contribuinte, 

em substituição ao sistema de tributação normal (Convênios 

ICMS 106/96, 95/99 e 85/03).   

Notas: 

1. o contribuinte que optar pelo benefício não poderá aproveitar 

quaisquer outros créditos; (grifo não constante no original) 

Podemos observar que a Nota nº 1, acima transcrita, condiciona o uso 

do crédito presumido ao não aproveitamento de quaisquer outros créditos conferindo 

assim a necessária coerência ao instituto do crédito presumido. 

Verifica-se ainda que no parágrafo 4º do art. 22 do mesmo 

regulamento estabeleceu-se que os prestadores de serviço de transporte que 

entenderem por bem não optar pelo crédito presumido previsto no item nº 23 do Anexo 

III, poderão então apropriar-se normalmente do crédito do imposto das operações 

tributadas em suas aquisições como: combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos, 

fluídos, pneus, câmaras de ar, materiais rodantes, peças de reposição, produtos de 

manutenção da frota, produtos de limpeza, além de mercadorias destinadas ao ativo 

permanente efetivamente utilizados na prestação de seus serviços, “in verbis”: 

Art. 22. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 

devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias 

ou prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 

anteriores por este Estado ou por outra unidade federada, 



 14 

apurado por um dos seguintes critérios (art. 23 da Lei n. 

11.580/96): 

... 

§ 4º O estabelecimento prestador de serviço de transporte 

interestadual ou intermunicipal inscrito no Cadastro de 

Contribuintes do Estado - CAD/ICMS, que não optar pelo crédito 

presumido previsto nos itens 23 e 24 do Anexo III, poderá 

apropriar-se do crédito do imposto das operações tributadas de 

aquisição de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos, fluídos, 

pneus, câmaras de ar e demais materiais rodantes, peças de 

reposição e outros produtos de manutenção da frota, inclusive de 

limpeza, bem como de mercadorias destinadas ao ativo 

permanente, observado o disposto no § 3º do art. 23, 

efetivamente utilizados na prestação de serviço iniciado neste 

Estado.  

Lançou-se mão do exemplo do crédito presumido em relação aos 

transportadores, conforme o excerto da legislação paranaense supratranscrita, como 

forma de demonstrar que há casos em que o instituto é corretamente utilizado, não 

alterando as regras de concorrência nem causando desequilíbrio de forças de mercado 

privilegiando ou penalizando quem quer que seja. 

O caso dos transportadores contrasta com o ramo da indústria do trigo 

e derivados onde o crédito presumido é concedido sem que seja necessário abrir mão 

dos demais créditos. Este detalhe, aparentemente simples, desencadeia uma série de 

desdobramentos com sérias consequências e distorções no campo da justa 

concorrência e ainda do interesse público. 

 

1.4 A Remessa de Mercadorias para Industrialização  

 

A remessa de mercadorias de um estabelecimento a outro com a 

finalidade de industrialização é procedimento natural e típico dentro da cadeia 

industrial. É uma modalidade regulada de forma semelhante nas legislações estaduais 

em relação ao ICMS, sendo regida sob convênios firmados entre todos os Estados da 

Federação de forma a uniformizar os procedimentos integrando as legislações num 

todo harmônico e coeso. 
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Pelos Convênios AE 15/74, ICM 01/75, 35/82, ICMS 34/90, 80/91 e 

151/94, firmado entre os Estados da Federação no âmbito do CONFAZ estabeleceu-se 

que nas remessas interestaduais na saída e no retorno de mercadoria remetida para 

industrialização será suspenso o pagamento do ICMS.  

Assim, em todos os Estados da Federação, para as remessas de 

mercadoria com finalidade de industrialização e posterior retorno ao remetente, não há 

efetivo pagamento de imposto, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos 

pela legislação. 

A suspensão, em síntese, consiste no fato de que não se efetua o 

destaque do imposto na nota fiscal que acoberta o trânsito da mercadoria, ou que 

documenta a operação (nos casos em que não há o deslocamento físico da 

mercadoria). Assim, não há ônus em relação ao ICMS para as operações onde o 

imposto é suspenso por disposição legal. 

No Estado do Paraná, a suspensão do ICMS nas remessas para 

industrialização encontra-se atualmente regulamentada nos termos do art. 299 do 

RICMS (aprovado pelo Decreto nº 1.980 de 21 de dezembro de 2007), abaixo 

transcrito, e no passado pelo art. 272 (Decreto 5.141 de 12 de dezembro de 2001) com 

redação equivalente. 

Art. 299. É suspenso o pagamento do imposto nas operações 

internas ou interestaduais, na saída e no retorno, de bem ou 

mercadoria remetida para conserto ou industrialização, 

promovida por estabelecimento de contribuinte, sob a condição 

de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no 

prazo de até 180 dias, contados da data da saída (Convênio AE 

15/74; Convênios ICM 01/75 e 35/82 e Convênios ICMS 34/90 e 

151/94). 

§ 1º O disposto no caput não se aplica: 

a) às saídas, em operações interestaduais, de sucatas e de 

produto primário de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se a 

remessa e o retorno real ou simbólico se fizerem nos termos de 

protocolo celebrado entre o Estado do Paraná e outros Estados 

interessados; 

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

(grifo não constante no original) 
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Insta salientar que esta modalidade visa a racionalização da 

sistemática de apuração e arrecadação do imposto e nunca uma dispensa ou mesmo 

redução de ICMS recolhido pois, desde que retorne ao estabelecimento  remetente, o 

imposto será pago sobre o valor total do produto (incluso o agregado pela 

industrialização) na saída subsequente da mercadoria industrializada. Assim, mediante 

este instituto, resta preservado o princípio da não cumulatividade do ICMS. 

Portanto, trata-se de instrumento legítimo de viabilização e praticidade 

constante em todas as legislações estaduais brasileiras não causando prejuízo algum 

a nenhuma delas desde que não haja distorções nas demais normas tributárias 

estaduais. 

Contudo, conforme se observa no supratranscrito parágrafo primeiro 

em destaque, a suspensão não se aplica nas remessas interestaduais com a finalidade 

de industrialização.  

Assim, entendeu por bem o legislador que essas operações, no caso 

dos produtos primários de origem vegetal, como o trigo em grãos, devem ser 

normalmente tributadas. Equivale dizer, as notas fiscais que documentam tais 

transações deverão apresentar de forma expressa o valor do ICMS incidente na 

operação. 

Tal dispositivo foi apresentado de forma grifada na transcrição acima 

pois apresenta enorme influência para as operações com trigo em grãos, como se verá 

mais adiante. 
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2 OS EFEITOS DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS OPERAÇÕES COM TRIGO EM 

GRÃOS E FARINHA DE TRIGO NO ESTADO DO PARANÁ. 

 

De posse dos conceitos básicos acerca do princípio constitucional da 

não cumulatividade do ICMS; do sistema de compensação débito-credito e da 

suspensão do imposto nas remessas para industrialização, podemos então analisar a 

questão do crédito presumido especificamente para os produtos trigo em grãos e 

farinha de trigo no Estado do Paraná, dentro do panorama normativo bem como as 

consequências da legislação da forma como está posta desde a edição do Decreto 

Estadual nº 5.634, em 09 de novembro de 2005 e sua continuidade mediante o 

Decreto Estadual nº 806 de 14 maio de 2007. 

O crédito presumido não seria, em si, algo deletério à livre 

concorrência no setor entre os Estados da Federação nem tampouco seria causa de 

dano ao erário pois, como mencionado no item 1.3 deste trabalho, trata-se de 

mecanismo de racionalização e modernização à disposição da administração tributária, 

desde que observados os necessários critérios técnicos tributários. Causa contudo 

grande preocupação a forma como está inserido na legislação paranaense, já há 

alguns anos, o que vem acarretando grandes prejuízos à livre concorrência e também 

ao erário paranaense traduzido em milhões de reais na forma de créditos de ICMS. 

 

2.1 O Caso Prático 

 

Para facilitar a exposição do tema, tomemos como exemplo o caso 

prático de uma empresa do ramo de alimentos que opere com a aquisição de trigo em 

grãos para comercialização e também a moagem deste produto com sua 

transformação em farinha de trigo, também para comercialização. 

Seria portanto natural que, em relação à quantidade de trigo 

processado, a empresa recolhesse o respectivo imposto, no caso o ICMS,  como é 

rotina nos demais Estados, contudo, a empresa paranaense, na prática, recebe o 

imposto ao invés de pagá-lo aos cofres públicos do Estado. 

Trata-se de situação no mínimo inusitada que somente é permitida por 

conta do conteúdo dos dois indigitados decretos estaduais, objeto central deste estudo, 

que tratam do ICMS em relação às operações com trigo em grãos e farinha de trigo 

editados pelo governo do Estado do Paraná. Tais diplomas legais dão margem a que 
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se conceda não apenas uma redução de impostos ou mesmo uma isenção. Eles vão 

muito mais além, na mediada em que repassam o ICMS proveniente da arrecadação 

estadual à empresa contemplada sob a forma dos chamados créditos presumidos. 

Frise-se que empresas que operam no setor são necessariamente de 

grande porte devido à natureza de sua atividade, o que necessariamente exige uma 

grande estrutura em instalações e equipamentos e, por decorrência, movimentam 

grandes volumes do produto equivalendo logicamente a grandes montantes 

financeiros.  

Realizando-se uma análise sistemática da legislação em vigor, 

constata-se que, uma vez inseridos tais decretos no contexto normativo, a empresa 

sediada no Paraná ao exercer suas atividades operacionais normais apresentará 

fatalmente significativos valores a título de saldo credor de ICMS, os chamados 

créditos de ICMS.  

Uma vez de posse de tais créditos, e após cumprir certos requisitos 

naturais de controle, estará autorizada, também pela legislação paranaense, a efetuar 

transferências desses valores visto que é permitida a venda desses créditos a outras 

empresas. Equivale dizer que se trata, na prática, de dinheiro que ingressa desta forma 

na empresa como uma espécie de prêmio pela simples atuação no mercado. 

A grande distorção verificada consiste em que essa canalização de 

recursos relativos ao imposto estadual é suportada por toda a coletividade paranaense, 

pois os créditos apropriados e transferidos em benefício de uma empresa representam 

um ônus suportado pelo dinheiro arrecadado a título de ICMS decorrente da 

movimentação da economia mediante o trabalho dos demais cidadãos.  

 

2.1.1 A Operacionalização para a Obtenção do Crédito Presumido 

 

A empresa se utiliza, desde novembro de 2005, do disposto no art. 50, 

XVIII, letra “a”, para a farinha de trigo, e XIX, para o trigo em grãos, inserido pelo 

Decreto Estadual nº 5.634/05 no texto do antigo Regulamento do ICMS e, 

posteriormente, do art. 4º, Anexo III, item 12, letra “a”, para a farinha de trigo, e item 

25, para o trigo em grãos, inserido pelo Decreto Estadual nº 806/07 no texto novo 

Regulamento do ICMS, em vigor desde dezembro de 2007 até o presente momento. 

Mediante esses dois decretos, sobre os quais se procura concentrar o 

foco da presente análise, foi possível inserir nos Regulamentos do ICMS do Estado do 
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Paraná, tanto no anterior, aprovado pelo Decreto Estadual nº 5.141, de 12.12.2001, 

como no regulamento atual, aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.980 de 21/12/2007, a 

concessão do crédito presumido no percentual de 10% nas operações de saídas 

desses produtos para o Estado de São Paulo, além de outros estados que especifica, 

conforme se transcreve: 

Art. 50. São concedidos os seguintes créditos presumidos: 

... 

XVIII - aos estabelecimentos fabricantes, em operações 

interestaduais com destino a contribuintes localizados nos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no 

percentual de 10% sobre o valor das saídas das seguintes 

mercadorias: 

a) de farinha de trigo classificada na subposição 1101.00 da 

NBM/SH; 

… 

XIX - 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 10% sobre o valor das saídas. 

... 

§ 15. O benefício previsto nos incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX 

será utilizado sem prejuízo dos demais créditos e somente se 

aplica às operações com mercadorias industrializadas ou 

produzidas em território paranaense; 

… 

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 n. 11.580/96). 

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.  
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ANEXO III - CRÉDITO PRESUMIDO  

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

 

ITEM                                       DISCRIMINAÇÃO 

12 Aos estabelecimentos fabricantes, 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 das 

seguintes mercadorias classificadas na NBM/SH: 

a) FARINHA DE TRIGO (subposição 1101.00); 

… 

Notas: o benefício de que trata este item: 

1. será utilizado sem prejuízo dos demais créditos e somente se 

aplica às operações com mercadorias industrializadas ou 

produzidas em território paranaense. 

… 

25 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. (grifo não constante no original) 

Assim, a empresa passa a ter o direito de se creditar de 10% sobre o 

valor das operações de saída que realiza em relação a tais produtos. Ou seja, a cada 

R$ 100,00 em saídas de trigo em grãos e farinha de trigo, a empresa está autorizada a 

lançar em seu favor um crédito de R$ 10,00 de ICMS a ser utilizado para compensação 

com eventuais débitos. 

Tal fato, por si não apresentaria relevância se os créditos presumidos 

substituíssem os tradicionais créditos de ICMS decorrentes do funcionamento normal 

da empresa. Assim, presumir-se-ia o percentual de 10% por força da legislação, 
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lançando-o na conta gráfica do ICMS da empresa em substituição a quaisquer outros 

créditos provenientes das aquisições realizadas. Haveria portanto coerência na 

concessão da margem presumida configurando assim situação em conformidade com 

a boa técnica tributária. 

Contudo observa-se com perplexidade que tal não ocorre, pois ao 

insculpir no texto dos regulamentos do ICMS (no vetusto e no atual) o parágrafo 15, a 

nota nº 1 do item nº 12 e nota do item nº 25, respectivamente o Executivo cria situação 

de duplicidade de créditos em favor da empresa. Ao invés de substituir os créditos 

apurados normalmente referentes às entradas pelo crédito presumido, os dispositivos 

supracitados permitem que se somem ambos os créditos: os efetivos mais o 

legalmente presumido. 

Ao se estabelecer que o benefício será utilizado sem prejuízo dos 

demais créditos, permitiu-se que a empresa possa utilizar esses 10% de crédito sem 

que seja necessário abrir mão de todos os demais créditos  configurando assim algo 

contrário à lógica do crédito presumido. 

Considera-se que uma legislação tributária tecnicamente correta 

somente poderia estabelecer um percentual de crédito presumido desde que fosse 

destinado a substituir todos os outros créditos – supostamente reais e efetivos - por 

uma questão de racionalização e facilitação da apuração dos valores, mas nunca 

permitir que se utilizassem simultaneamente ambos, pois ao utilizar o crédito 

presumido somado aos demais créditos ocorre a duplicidade de creditamento de 

valores de ICMS decorrentes da mesma situação, qual seja, a entrada de mercadorias. 

Cria-se assim um crédito de ICMS que, de fato, não existe. 

 

2.1.2 A Triangulação de Notas Fiscais 

 

A permissão legal que possibilita a utilização simultânea do crédito 

presumido somado ao crédito real e efetivo além de ir de encontro ao bom senso e a 

técnica tributária, dá ensejo a que surja no panorama tributário estadual uma inusitada 

situação ainda mais deletéria à livre concorrência e ao patrimônio público. 

Mediante a triangulação3 de notas fiscais, decorrente da 

comercialização de trigo em grãos pelas empresas, o que é prática regular e admitida 

                                                
3
  O termo triangulação é comumente utilizado no jargão fiscal para se referir a operações que envolvam três 

ou mais empresas e também as notas fiscais emitidas para documentar tais transações. 
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pela legislação, ao menos formalmente, observa-se que o equívoco implementado pelo 

parágrafo 15, a nota nº 1 do item nº 12 e nota do item nº 25, já transcritos 

anteriormente, vai muito além, causando prejuízos em escala progressiva, conforme 

procuramos descrever a seguir. 

A empresa paranaense, por conta do que lhe faculta a legislação, está 

autorizada a adquirir o trigo internamente, em operação diferida4, efetuar sua 

transformação em farinha e vender para uma empresa sediada, por exemplo, no 

Estado de São Paulo. Assim, tributará o produto em 12%, mas na verdade pagará 

apenas 2% (em razão do crédito presumido de 10%) e ainda permanecerá com todos 

os demais créditos. Efetivamente não pagará o ICMS, contudo, os decretos 

paranaenses acabam ocasionando uma situação muito peculiar descrita a seguir por 

etapas como forma de facilitar a exposição do caso. 

 

2.1.2.1 Etapa A 

 

Por acordo entre empresas, o trigo em grãos primeiramente é 

adquirido por uma empresa paulista, que habitualmente utiliza farinha de trigo em seu 

processo industrial, e assim (sem deixar fisicamente o Estado do Paraná) emite-se a 

nota fiscal de venda tributando-se o produto em 12%, porém recolhendo-se apenas 2% 

- pois para essa operação existe um crédito presumido de 10% (art. 50, XIX e item nº 

25 do anexo III do RICMS/PR). 

- Comparativo entre débito e crédito do ICMS: nesta etapa gera-se 

um crédito de 12% para e empresa de São Paulo pagando-se apenas 2% ao Estado 

do Paraná. 

 

2.1.2.2 Etapa B 

 

Em seguida, a empresa paulista, sendo já proprietária da mercadoria - 

que ainda se encontra fisicamente no Estado do Paraná - emite uma nota de remessa 

desse trigo para industrialização para a empresa sediada no Paraná (art. 85, VII e art. 

299, parágrafo primeiro do RICMS/PR). 

                                                
4
  Nas operações diferidas o pagamento do imposto é legalmente postergado para uma fase futura da cadeia 

industrial. Assim, inexiste débito para o remetente e consequentemente não há qualquer crédito para o destinatário 

do produto comercializado. 
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Como, por força da letra d, parágrafo primeiro, art. 272 do antigo 

regulamento e parágrafo primeiro do art. 299 do novo regulamento do ICMS – 

conforme já descrito no item 1.4 do presente trabalho - não se aplica a suspensão, por 

se tratar de produto primário – trigo em grãos - a empresa paulista destaca 12% de 

ICMS na nota fiscal de remessa para a empresa paranaense. 

- Comparativo entre débito e crédito do ICMS: nesta etapa a 

empresa de São Paulo se credita de 12% pela aquisição do trigo em grãos e se debita 

em 12% pela remessa do mesmo trigo em grãos para industrialização a ser realizada 

no Estado do Paraná. Note-se que para a empresa de São Paulo não há qualquer 

ônus pois seu débito se compensa pelo crédito em idêntico percentual. 

Assim, a empresa paranaense que, pela lógica natural, deveria ter 

adquirido o trigo diretamente dentro do Paraná em operação diferida, o que equivale 

dizer, sem qualquer crédito de ICMS, passa a ter direito a um crédito de 12% pelas 

notas fiscais das remessas do produto (trigo em grãos paranaense) que recebe da 

empresa Paulista. 

Na situação acima exposta, em que pese ocorra a circulação jurídica 

das mercadorias entre as empresas, não há qualquer movimentação física do produto 

até o Estado de São Paulo. Até esse momento ele permanece depositado nos 

armazéns ou silos sem qualquer alteração. Deslocar-se-á apenas do armazém 

paranaense até a empresa moageira paranaense onde será processado. Contudo, a 

partir dessa uma simples triangulação de notas fiscais, (meros papéis, em última 

análise) a legislação paranaense permite que se “produza” um crédito de 12% para 

milhares de toneladas de trigo em grãos que não saem fisicamente do Estado do 

Paraná. Este fato se reveste de grande importância na medida em que origina milhões 

de reais de créditos de ICMS em favor da empresa paranaense. 

 

2.1.2.3 Etapa C 

  

Existe ainda na sequência da cadeia de industrialização um outro 

desdobramento que desvirtua a livre concorrência no setor com ainda maior 

intensidade. A mesma empresa paranaense, após industrializar o produto, 

transformando o trigo em grãos em farinha de trigo, devolve esse produto 

industrializado para a empresa paulista, que passou a ser juridicamente a legítima 

proprietária da matéria prima - trigo em grãos - tributando a farinha de trigo em 12%, 
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porém recolhendo apenas 2%, pois também tem direito ao crédito na saída da farinha 

de trigo no percentual de 10% (art. 50, XVIII e item nº 12 do anexo III do RICMS/PR). 

- Comparativo entre débito e crédito do ICMS: nesta etapa a 

empresa paranaense se credita em 12% pela entrada do trigo em grãos recebido da 

empresa paulista em remessa para industrialização, sem qualquer ônus para o Estado 

de São Paulo como citado anteriormente; se debita em 12% pela saída da farinha de 

trigo que retorna para a empresa paulista, após sofrer a transformação industrial, 

recolhendo apenas 2% por conta do crédito presumido no percentual de 10%. 

 

2.2 O “Trigo-Papel” 

 

É necessário Frisar que o produto trigo em grãos é paranaense e não 

saiu do Estado do Paraná. Após adquirido pela empresa paulista, numa operação que 

se documenta mediante nota fiscal de venda, ele se desloca fisicamente apenas do 

armazém de origem localizado no próprio Paraná até a empresa paranaense onde será 

moído.  

O termo “trigo-papel” surge a partir da constatação de que não há 

movimentação física do produto para a empresa paulista adquirente. Ocorre apenas a 

circulação de notas fiscais. Basta apenas a citada triangulação de notas fiscais para 

que se configure o direito a vultosos valores em créditos de ICMS, proporcionais 

logicamente aos grandes volumes do cereal produzido no Estado do Paraná.  

 

Como balanço final entre débito e crédito do ICMS, após as operações 

descritas, constata-se que a situação legalmente oferecida à empresa paranaense lhe 

proporciona um crédito de 12%, pela entrada do trigo em grãos; um débito de 12% pela 

saída da farinha de trigo e mais um crédito presumido de 10% (contemplado pelos 

decretos paranaenses nº 5.634/05 e nº 806/07). 

 

No caso em tela, observa-se nítida transposição da barreira do 

benefício fiscal visto que não se configura meramente um incentivo fiscal à empresa, o 

que pressuporia, pela sua própria essência, uma redução no imposto a recolher ou 

ainda, segundo critérios de interesse público, chegar-se até o limite máximo da isenção 

total onde o imposto fosse integralmente suprimido.    
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A legislação tributária em vigor permite que a empresa paranaense, 

além de nada recolher aos cofres públicos do Estado do Paraná, pois debita 12% mas 

também credita 12%, ainda receba 10% em créditos de ICMS. Assim, ao operar, a 

empresa nada contribui em termos de ICMS e mais, o erário, ainda que indiretamente, 

concede 10% em créditos, ou seja, recursos sobre os valores movimentados. 

Ressalte-se que apenas algumas empresas apresentam porte 

compatível com o investimento necessário em estrutura moageira e de armazenagem 

para habilitarem-se a operar nesse setor. Movimentando portanto grande a quantidade 

de toneladas dos produtos, absorvem  milhões de reais em créditos de ICMS o que 

lhes proporciona uma vantagem desproporcional em termos de concorrência em 

relação às empresas dos outros estados da federação para os quais essa legislação 

não tem abrangência. 

Resta também ferido o princípio da isonomia em relação às próprias 

empresas paranaenses que operam em outros ramos de atividade, pois além de uma 

isenção escamoteada, a legislação oferece um prêmio em forma de créditos de ICMS à 

empresa moageira de trigo, sendo esses créditos suportados por todos os demais 

contribuintes do imposto no Estado. 

Pela natureza própria do imposto, os contribuintes paranaenses 

naturalmente já suportam a carga tributária destinada a compor os recursos 

necessários às finalidades públicas. Na medida em que surgem créditos de ICMS 

superiores aos efetivamente existentes, esses valores serão fatalmente compensados 

com o imposto devido, seja pela própria empresa ou por outras empresas para as 

quais ela efetue a transferência desses créditos, logicamente mediante a 

correspondente compensação financeira. 

Portanto, o esforço na arrecadação, refletido inclusive nas classes 

menos favorecidas, mediante recentes aumentos de alíquotas de produtos essenciais 

como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, tende a apresentar-se 

inócuo, na medida em que se cria uma significativa vazão em forma de créditos de 

ICMS. 

Assim, grande distorção se observa pelo sacrifício de recursos públicos 

em detrimento da coletividade paranaense, pois se trata de ICMS que deveria 

ingressar no erário, porém é revertido em favor de empresa ou poucas empresas de 

grande porte prejudicando a livre concorrência entre as demais empresas nacionais do 

setor e mesmo entre as demais empresas paranaenses.  
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Na prática esse percentual de 10% caracteriza transferência do 

imposto pago pelos contribuintes paranaenses em forma de bonificação a poucas 

indústrias sediadas no Paraná de forma prejudicial ao ambiente da justa concorrência. 

Não é objetivo deste estudo avaliar os motivos que levam à concessão, 

via legislação tributária, dessa situação que ultrapassou os conceitos do benefício 

fiscal, da isenção, da redução de impostos ou qualquer outro instrumento próprio de 

políticas fiscais. Contudo, a discussão e divulgação dos efeitos da legislação posta é 

algo muito salutar à democracia e à cidadania pois permite abrir a discussão a um 

maior número de cidadãos, sempre no objetivo de aperfeiçoar o sistema normativo 

fomentando a lealdade no regramento ligado a atividade econômica visando 

aperfeiçoá-lo, bem como as instituições envolvidas. 

Contudo, o Executivo paranaense sinaliza persistir nessa forma de 

regulamentação ao ratificar recentemente os benefícios relativos à farinha de trigo e 

restringi-los apenas aos estabelecimentos moageiros mediante a edição do Decreto 

Estadual nº 4.858 de 03 de junho de 2009. Este diploma legal estabelece literalmente 

que somente empresas dotadas de tal estrutura de processamento estão aptas a 

usufruir dos termos que especifica.  
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3 CONSEQUÊNCIAS SOBRE A CONCORRÊNCIA 

 

O dinamismo das relações comerciais e a evolução das sociedades de 

modo geral, impõem a instituição de controles e acompanhamento constantes sobre as 

condutas, inclusive dos agentes públicos.  

O desenho das políticas públicas deve levar em consideração a 

tendência natural à formação de fortes grupos ou monopólios buscando sempre limitar 

ou atenuar seus efeitos. Desde o século XIX, reações efetivas aos abusos têm surgido 

por parte da sociedade destacando-se o papel fundamental da imprensa nesse 

processo. 

Nos EUA, já em 1890 a Lei Sherman Antitruste (Sherman Act)5 

traduzia a indignação e a necessidade de frear a excessiva liberdade das grandes 

corporações. O diploma legal de defesa da concorrência (paradigma da legislação 

antitruste) tinha como meta impedir a formação de trustes além de penalizá-los. 

Percebia-se a necessidade da criação de iguais oportunidades econômicas para todos 

os empreendimentos. Essa percepção consolidou-se ao longo do tempo ao ponto de, 

atualmente, considerar-se inegável a necessidade da implementação de controle de 

práticas anti-competitivas e de uma adequada política de defesa da concorrência. 

O caso em tela revela a necessidade de implementação de uma 

política efetiva no sentido de coibir situações de privilégios fiscais abusivos que 

venham a impossibilitar a justa competição. A questão paranaense reveste-se de 

grande complexidade na medida em que o próprio Poder Público, que naturalmente 

deveria ser o encarregado de intervir em situações relacionadas a condutas 

anticompetitivas, é quem efetivamente dá causa ao fator prejudicial à livre 

concorrência, os créditos presumidos. 

Ressalte-se que não se trata de crítica ao instituto do crédito 

presumido, como detalhado anteriormente, mas sim de sua concessão simultânea à 

permissão de utilização dos demais créditos do ICMS. Este fator em especial, contrário 

à boa técnica tributária e até a própria lógica, representa o cerne da questão e, pelos 

também descritos desdobramentos legais que origina, fere gravemente as condições 

de livre concorrência inerentes a todo sistema que se pretenda minimamente moderno 

e justo.  

                                                
5
   SALGADO, Lúcia Helena. A Economia Política da ação antitruste. São Paulo-SP, 1997. p. 1.  
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O Poder Público desempenha papel decisivo na implementação de 

controle a práticas anticompetitivas, desempenhando funções preventiva e punitiva, 

identificando condutas e atuando sobre elas, não sendo racional ou aceitável que o 

Executivo, ao tempo de atuar na linha da advocacia da concorrência, caminhe em 

sentido inverso agravando desigualdades de condições mediante artificiais benefícios 

em favor deste ou daquele agente econômico que atua no mercado. 

Esta breve análise do regramento tributário específico, identificando 

seu impacto direto nas condições de concorrência, nos permite perceber o modo como 

se dá a sua influencia distorcendo o equilíbrio necessário e alterando artificialmente as 

condições de livre competição entre os particulares. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Dos efeitos da legislação tributária sobre o ambiente concorrencial foi 

possível constatar graves distorções decorrentes da aplicação do instituto do crédito 

presumido sem a devida atenção aos princípios lógicos da técnica tributária. 

Os desdobramentos decorrentes da edição dos decretos estaduais nº 

5.634 de 09 de novembro de 2005 e nº 806 de 14 de maio de 2007 permitem concluir 

que tais diplomas legais, ao não atentarem para os preceitos técnicos e racionais, 

ocasionaram e ocasionam graves prejuízos ao erário interferindo diretamente nas 

condições de concorrência entre as empresas. Destacamos ainda o fato de que tais 

distorções foram recentemente ratificadas mediante o Decreto Estadual nº 4.858 de 03 

de junho de 2009, ao restringir os benefícios relativos à farinha de trigo apenas aos 

estabelecimentos moageiros. 

Tendo como pré-requisito a compreensão de alguns conceitos básicos, 

o caso em tela pode facilmente passar despercebido inclusive por profissionais da 

área, não tanto pela complexidade do tema, mas principalmente pelo dinamismo e 

extensão da legislação correlata. 

De todo o panorama apresentado conclui-se que, apenas com a 

democratização da informação será possível diagnosticar situações como a do 

presente estudo, sendo este o primeiro passo no sentido de questioná-las e até 

eliminá-las do arcabouço jurídico estadual. Entende-se imprescindível que se traga à 

discussão a legitimidade e até a legalidade de instrumentos como os decretos 

estaduais nº 5.634/05 e 806/07 como forma de direcionar o Poder Público a exercer o 

seu devido papel na defesa da concorrência de forma legítima e com a transparência 

nas ações. 

Espera-se com o presente trabalho contribuir para que, no futuro, o 

desenho das políticas publicas leve em consideração a defesa da concorrência de 

forma justa e sem privilégios criando, mediante a atuação da sociedade organizada e 

informada, um sistema que identifique eventuais condutas anticompetitivas por parte 

dos agentes envolvidos no processo, especialmente o Poder Público. 

Entende-se a pertinência do tema pela necessidade de exposição da 

questão como passo inicial para suscitar a discussão visando eventuais correções e 

alterações no sistema tendo como foco a proteção da livre concorrência.  
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A sociedade deve buscar sempre a justa administração dos recursos 

públicos e acompanhar atentamente as ações do Poder Público no intuito de manter e 

aperfeiçoar constantemente um ambiente leal de concorrência onde prevaleça a 

competência e a eficiência, colocando o interesse público e o desenvolvimento como 

metas principais. 
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ANEXOS 

 



 

ANEXO A – DECRETO ESTADUAL Nº 5.634/05  

 

(DOE de 09.11.2005)  

 

Introduzindo alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto nº 5.141, de 12 de dezembro de 2001.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual e considerando o disposto 

na Lei nº 10.689, de 23 de dezembro de 1993, decreta:  

 

Art. 1º - Ficam introduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto nº 5.141, de 12 de dezembro de 2001, as seguintes alterações:  

Alteração 544ª - Ficam acrescentados os incisos XV, XVI, XVII, XVIII e 

XIX e os §§ 15, 16 e 17 ao art. 50, com a seguinte redação:  

"XV - aos estabelecimentos fabricantes de farinha de trigo classificada 

na subposição 1101.00 da NBM/SH, e de macarrão, mesmo que com molho, inclusive 

espaguete, no percentual de 5% sobre o valor das saídas, em operações internas.  

XVI - aos estabelecimentos fabricantes de mistura pré-preparada de 

farinha de trigo para panificação, que contenha no mínimo 95% de farinha de trigo, 

classificada no código 1901.20.00 da NBM/SH, no percentual de 11% sobre o valor das 

saídas, em operações internas.  

XVII - aos estabelecimentos fabricantes de farinha de trigo classificada 

na subposição 1101.00 NBM/SH, e de mistura pré-preparada de farinha de trigo para 

panificação, que contenha no mínimo 95% de farinha de trigo, classificada no código 

1901.20.00 da NBM/SH, no percentual de 5% sobre o valor das saídas dessas 

mercadorias em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12%, exceto em 

relação às operações previstas no inciso XVIII.  

XVIII - aos estabelecimentos fabricantes, em operações interestaduais 

com destino a contribuintes localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, no percentual de 10% sobre o valor das saídas das seguintes 

mercadorias:  

a) de farinha de trigo classificada na subposição 1101.00 da NBM/SH;  



 

b) de mistura pré-preparada de farinha de trigo para panificação, que 

contenha no mínimo 95% de farinha de trigo, classificada no código 1901.20.00 da 

NBM/SH;  

c) de massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas 

de outro modo, classificadas nas subposições 1902.11 ou 1902.19 da NBM/SH;  

d) de biscoitos e bolachas derivados de trigo, dos tipos "cream 

cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular classificados 

na subposição 1905.30 da NBM/SH e que não sejam adicionados de cacau, 

recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação 

comercial;  

XIX - 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 10% sobre o valor das saídas. 

(...) 

§ 15 - O benefício previsto nos incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX será 

utilizado sem prejuízo dos demais créditos.  

§ 16 - O crédito previsto nos incisos XVII e XVIII será atribuído às 

operações com farinha de trigo e com mistura pré-preparada de farinha de trigo para 

panificação, opcionalmente, em substituição à redução na base de cálculo prevista na 

alínea "b" do art. 4º da Lei nº 13.214, de 29 de junho de 2001, observado o disposto no 

artigo 3º da Lei nº 14.160, de 16 de outubro de 2003.  

§ 17 - O disposto nos incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX somente se 

aplica às operações com mercadorias industrializadas ou produzidas em território 

paranaense."  

Alteração 545ª - Ficam acrescentados a alínea "e" ao § 2º e o § 8º ao 

art. 50-A, com a seguinte redação:  

"e) às operações de importação realizadas por contribuintes 

autorizados a receber o tratamento tributário de que trata a Lei nº 13.971, de 26 de 

dezembro de 2002.  

(...) 

§ 8º - A vedação de que trata o § 3º do art. 87-A não se aplica em 

relação ao benefício de que trata este artigo."  



 

Alteração 546ª - A alínea "f" do inciso II do art. 56 passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

"f) farinha de mandioca em quantidade superior a seiscentos 

quilogramas diários por destinatário;"  

Alteração 547ª - Fica revogado o art. 87-C.  

Art. 2º - Os incisos V e VIII do art. 1º do Decreto nº 3.869, de 14 de 

outubro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"V - farinha de mandioca e de milho, inclusive pré-gelatinizada; frutas 

frescas; fubá, inclusive pré-cozido;  

(...) 

VIII - mel;"  

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 10 de outubro de 2005 em relação às alterações 545ª e 

546ª; e a partir da data da publicação, em relação aos demais dispositivos.  

 

Curitiba, em 9 de novembro de 2005, 184º da Independência e 117º da 

República.  

 

ROBERTO REQUIÃO, 

Governador do Estado 

 

HERON ARZUA, 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

CAÍTO QUINTANA, 

Chefe da Casa Civil 

 

 



 

ANEXO B – DECRETO ESTADUAL Nº 806/07 

 

(DOE de 14/05/2007)  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam introduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto n. 5.141, de 12 de dezembro de 2001, as seguintes alterações: 

Alteração 779ª Os parágrafos 15 e 17 do art. 50 passam a vigorar com 

a seguinte redação: 

“§ 15. O benefício previsto nos incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX será 

utilizado sem prejuízo dos demais créditos e somente se aplica às operações com 

mercadorias industrializadas ou produzidas em território paranaense;” . 

“§ 17. Considera-se também estabelecimento fabricante aquele que 

promova 

as operações descritas nos incisos XV, XVI, XVII e XVIII com 

mercadoria que tenha sido produzida sob sua encomenda em estabelecimento 

industrial localizado no Estado.” 

 

Curitiba, 14 de maio de 2007, 186º da Independência e 119º da 

República. 

 

ROBERTO REQUIÃO,  

Governador do Estado  

 

HERON ARZUA, 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

RAFAEL IATAURO, 

Chefe da Casa Civil 

 


