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RESUMO 

 

A agricultura faz parte do setor primário onde a terra é cultivada para subsistência, exportação ou 
comércio, com tudo, pode-se descrever a agricultura como atividade que assegura múltiplas funções, 
sendo de extrema importância para o Brasil, pois é uma das principais fontes da economia no país. 
Tendo em vista que no interior do estado de São Paulo a área rural normalmente consiste de 
agricultura familiar, muitas vezes passada de pai para filho por gerações, onde os mesmos 
geralmente não conhecem seus próprios direitos dentro da legislação especifica do Estado e quando 
informados de tais benefícios tem receio em procurar algo que é de seu interesse por falta de 
informações precisas. Este estudo teve como objetivo aumentar nosso conhecimento sobre a 
importância  da legislação, baseando-se em autores conceituados da literatura convencional e virtual, 
levantando o foco no crédito de ICMS por parte dos produtores, demonstrando, de acordo com a lei, 
as possibilidades de aproveitamento de crédito ICMS para produtor rural pessoa física, sendo que, 
com esse benefício concedido pelo Estado, os produtores possam a vir realizar o processo de 
verificação e levantamento do valor do crédito que possui. Portanto, concluímos que, se o produtor 
rural seguir a legislação vigente no Estado de São Paulo, ele poderá fazer o levantamento e a 
utilização dos créditos, podendo assim diminuir parte de seus custos e aumentar seu resultado final. 
 
 
Palavras-chave: Agricultura, Contabilidade Rural, Legislação, ICMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Agriculture is part of the primary sector where the land is cultivated for subsistence or export trade, 
however, you can describe agriculture as an activity that provides multiple functions, thus being very 
important to Brazil because it is a major source of economy in the country. Considering that Sao Paulo 
inner state’s rural area usually consists of small family farms, often passed from father to son for 
generations, where they usually don’t  know their own rights within the specific legislation of the state 
and when told such benefits, are afraid to look for something that is of interest due to lack of accurate 
information. The objective of this work was, through study, increase our law awareness, based on 
renowned authors of conventional and virtual literature, raising the focus on ICMS credit by producers, 
demonstrating, according to the law, the GST credit utilization opportunities for farmers individually, 
and, with this benefit granted by the State, producers may come to carry out the process of verification 
and survey the amount of credit they have. So we conclude that if the farmers follow the current law in 
São Paulo, they  can  do the survey and the use of credits, thus being able to reduce part of the costs 
and increasing their bottom line. 
 
Keywords: Agriculture, Rural Accounting, Law, ICMS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura faz parte do setor primário onde a terra é cultivada para 

subsistência, exportação ou comércio, contudo, pode-se descrever a agricultura 

como atividade que assegura múltiplas funções, sendo de extrema importância para 

o Brasil, pois é uma das principais fontes da economia no país. Tendo em vista que 

no interior do estado de São Paulo a área rural normalmente consiste de agricultura 

familiar, muitas vezes passada de pai para filho por gerações, onde os mesmos 

geralmente não conhecem seus próprios direitos dentro da legislação especifica do 

Estado e quando informados de tais benefícios tem receio em procurar algo que é 

de seu interesse por falta de informações precisas.  

Conforme o artigo nº 70-A do RICMS/SP - Regulamento do Imposto sobre as 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações do Estado de São 

Paulo, será permitida a transferência de crédito do imposto, nos termos de disciplina 

estabelecida pela Secretaria da Fazenda (Lei 6.374/89, art. 46), para aquisição de 

máquinas e implementos agrícolas, insumos agropecuários, sacaria nova e outros 

materiais de embalagem (SÃO PAULO, 2015a). 

De acordo com artigo nº 15 do Capítulo III da Portaria CAT-17, de 20/02/2003, 

o estabelecimento de produtor, observado o disposto no artigo seguinte e 

excetuadas as operações com produtos que tenham regras específicas de 

aproveitamento de crédito, tais como café e gado, poderá utilizar crédito do imposto 

(SÃO PAULO, 2014a). 

Mediante o exposto e, considerando a importância de se fazer o 

planejamento, levanta-se a seguinte problematização: É possível o aproveitamento 

do credito de ICMS em relação ao estabelecimento de produtor rural pessoa física ? 

Com este estudo pretendeu-se aumentar conhecimentos sobre a importância 

dos tributos na área agrícola, baseando-se em autores conceituados da literatura 

convencional e virtual, dando ênfase no crédito de ICMS por parte dos produtores. 

O objetivo desta pesquisa foi demonstrar, de acordo com a lei, as 

possibilidades de aproveitamento de crédito ICMS para produtor rural pessoa física, 

sendo que, com esse benefício concedido pelo Estado, os produtores possam a vir 

realizar o processo de verificação e levantamento do valor do crédito que possui. 
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Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde elaborou-se uma 

análise sobre diversas informações encontradas, embasando-se em autores de 

livros e em diversos artigos publicados em sites e revistas onde pode se obter 

informações de confiabilidade.  

Para melhor compreensão, o trabalho foi dividido em três capítulos. No 

primeiro capítulo foi apresentado um estudo sobre o conceito de produtor rural, 

classificação e tipos de atividades rurais. No segundo capítulo descreveu-se a 

maneira básica sobre o ICMS desde sua criação, até algumas das regras mais 

recentes já no terceiro capítulo, o foco levantado foi em cima da legislação que rege 

e orienta sobre a possibilidade do aproveitamento do crédito de ICMS por parte do 

produtor rural pessoa física. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 PRODUTOR RURAL 

 

Conforme rege a legislação, o conceito de produtor rural segundo o artigo nº 

32, § 1º, do RICMS/SP – Regulamento do Imposto Sobre as Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações do Estado de São Paulo; para fins 

do disposto neste artigo considera-se produtor rural o empresário rural, pessoa 

natural, não equiparado a comerciante ou industrial, que realize profissionalmente 

atividade agropecuária, de extração e exploração vegetal ou animal, de pesca ou de 

armador de pesca (SÃO PAULO, 2014b). 

Segundo dispõe a Portaria CAT-14, de 10/03/2006, Seção II, artigo nº 8, do 

RICMS/SP para solicitar inscrição de novo estabelecimento no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS, o produtor rural deverá selecionar as opções "Documentos", 

"Novo", "Produtor Rural" e "Inscrição" no "PGD", preencher os campos dos 

formulários e transmitir a solicitação, mediante utilização do programa "Receitanet", 

sem necessidade de senha de acesso (SÃO PAULO, 2014c). 

Conforme afirma Marion (2004), o termo empresário é aquele que exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de 

bens ou serviços. Assim, o produtor rural passa a ser chamado de empresário rural 

em função da definição acima. 

 

 

1.1 Pessoa física 

 

Segundo Marion (2009), as pessoas físicas tidas como pequeno e médio 

produtor rural não precisam, para fins de Imposto de Renda, fazer escrituração 

regular em livros contábeis e podem utilizar apenas um livro caixa e efetuar uma 

escrituração simplificada. Todavia, as pessoas físicas tidas como grande produtor 

rural serão equiparadas às pessoas jurídicas para fins contábeis, devendo fazer 

escrituração regular, por intermédio de profissional contábil qualificado, utilizando 
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como base o método das partidas dobradas (lançamentos a débito e a crédito 

simultaneamente). 

 

 

1.1.2 Pessoa jurídica 

 

Produtor rural pessoa jurídica é o empregador rural que, constituído sob a 

forma de firma individual ou de empresário individual, ou ainda sociedade mercantil, 

que tenha como fim, apenas a atividade de produção rural. Deve conter registro na 

Junta Comercial, efetuar a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) junto a secretaria da Receita Federal do Brasil (GUERRA JUNIOR, 2014). 

 

 

1.2 Atividades rurais 

 

De acordo com Marion (2009), entende-se que, empresas rurais são todas 

que exploram o solo, desde que seja para plantação de produtos agrícolas, criação 

de animais para abate ou até mesmo para alguns procedimentos de transformação 

de produtos agrícolas. Segundo o mesmo autor, a atividade agrícola se divide em 

três grupos: 

a) Atividade agrícola: Produção vegetal, que se subdivide em dois grandes 

grupos: 

Cultura hortícola e forrageira - produção de cereais e vegetais 

Arboricultura – florestamento, pomares e vinhedos. 

b) Atividade zootécnica: Produção animal, compreendendo: 

Apicultura (criação de abelhas) 

Avicultura (criação de aves) 

Pecuária (criação de gado) 

c) Atividade agroindustrial: São atividades rurais, desenvolvidas em unidades 

empresarias onde ocorrem as etapas de beneficiamento, processamento e 

transformação. As agroindústrias estão divididas em: agroindústrias não alimentares 

(fibras, couros, óleos não comestíveis etc.) e agroindústrias alimentares (líquidos e 

sólidos) como sucos, polpas, extratos, lácteos, carnes etc.     

 A atividade agroindustrial, por sua vez, divide-se ainda em três segmentos: 
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beneficiamento, processamento e transformação. Entende-se por beneficiamento o 

tratamento dado aos produtos sem alterar as características In Natura, como arroz, 

batata e frutas. Por sua vez, o processamento se traduz em alguns tratos especiais 

dados aos produtos, para disponibilizá-los aos consumidores com garantia de uma 

melhor qualidade como: a pasteurização do leite, o pré-cozimento da batata, a 

embalagem de cortes de carne e o curtimento de pele.     

 Já a transformação compreende operações de obtenção de produtos 

diferentes, com base em produtos In Natura, processados ou semitransformados, 

que podem levar, ou não, aditivos ou mesmo misturas com outros produtos, como a 

produção de queijo em laticínios, a fabricação de pinga, a obtenção de carnes 

processadas (charque, bacon, salsicha, entre outros), a confecção de cordas, com 

fibras de sisal, a confecção de calçados de couros devidamente curtidos. 

Segundo Oliveira (2010), as atividades rurais apresentam características que 

as diferenciam das indústrias e comerciais e afetam a forma como são 

administradas. Assim, algumas vezes os trabalhos de campo devem ser executados 

de acordo com as variáveis apresentadas no dia-a-dia. Para ilustrar tal situação 

suponha-se que na preparação do terreno para o plantio, ocorram chuvas. Nesse 

caso o produtor tem que buscar outra tarefa para os trabalhadores escalados 

naquele dia, caso contrário, os mesmos ficam ociosos. 

As propriedades rurais podem ter suas atividades exploradas de duas formas 

jurídicas: como pessoa física ou como pessoa jurídica, sendo que no Brasil constata 

a predominância da pessoa física. Uma das razões dessas preferências podem ser 

o fato de ser menos onerosa; mas pode haver outra razão, que é a de ter uma 

administração mais voltada para a produção do que para controles, isto é, uma 

administração mais familiar do que profissional (OLIVEIRA, 2010). 

 

 

1.3 Associação na exploração da atividade agropecuária 

 

De acordo com Marion (2009), nas explorações agropecuárias, encontra-se 

dois tipos de investimentos: 

a) Capital fundiário: terra, edifícios, e edificações rurais, benfeitorias e 

melhoramentos na terra, cultura permanente, pastos etc. São todos recursos fixos, 

vinculados à terra, e dela não retiráveis. O capital fundiário, na agropecuária, 
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representa aquilo que nas indústrias transformadoras corresponde aos edifícios e 

seus anexos; 

b) Capital de exercício (capital operacional ou capital de trabalho): gado para 

reprodução, animais de trabalho, equipamentos, trator etc. É o instrumental 

necessário para funcionamento do negócio. Esse capital pode ser permanente, 

circulante, ou de giro. 

Segundo o mesmo autor, observa-se também duas personalidades 

economicamente distintas nas associações dos capitais fundiário e de exercício na 

atividade agropecuária: 

a) O proprietário da terra, que participa no negócio com o capital fundiário;  

b) O empresário, que participa com o capital de exercício, explorando o negócio 

agropecuário independentemente de ser ou não proprietário da terra. 

A partir das combinações dessas duas personalidades, observam-se as 

seguintes formas de associação nas explorações (MARION, 2009): 

a) Investidor agropecuário com a propriedade da terra: nesse caso, somam-se 

os capitais fundiário e de exercício, isto é, o proprietário da terra também utiliza, na 

condução do negócio agropecuário. O proprietário investe em capital de exercício e 

administra seus negócios. 

b) Parceria: Ocorre parceria quando o proprietário da terra contribui no negócio 

com o capital fundiário e o capital de exercício, associando-se a terceiros em forma 

de parceria.  

c) Arrendamento: Quando o proprietário da terra aluga seu capital fundiário, 

(dificilmente aluga o capital de exercício) por determinado período a um empresário, 

tem-se o que se chama Sistema de Arrendamento. O arrendador recebe do 

arrendatário uma retribuição certa, que é o aluguel. 

d) Comodato: Empréstimo gratuito em virtude do qual uma das partes cede por 

empréstimo, para que se use pelo tempo e nas condições preestabelecidas. Nesse 

caso, o proprietário cede seu capital sem nada receber do comodatário. 

e) Condomínio: É a propriedade em comum, ou a co-propriedade, em que os 

condôminos proprietários compartilham dos riscos e dos resultados, da mesma 

forma que a parceria, na proporção da parte que lhes cabe no condomínio. 
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1.4 Atividades não consideradas rurais perante o fisco 

 

Conforme rege a Instrução Normativa SRF nº 257 de 11 de dezembro de 

2002, artigo nº 3, não são consideradas atividades rurais: 

a) a industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas em geral, óleos 

essenciais, arroz beneficiado em máquinas industriais, fabricação de vinho com uvas 

ou frutas; 

b) a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de 

rebanho com permanência em poder da pessoa jurídica rural em prazo inferior a 52 

(cinqüenta e dois) dias, quando em regime de confinamento, ou 138 (cento e trinta e 

oito) dias, nos demais casos; 

c) o beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura; 

d) o ganho auferido pela pessoa jurídica rural proprietária de rebanho, entregue, 

mediante contrato por escrito, à outra parte contratante (simples possuidora do 

rebanho) para o fim específico de procriação, ainda que o rendimento seja 

predeterminado em número de animais; 

e) as receitas provenientes do aluguel ou arrendamento de máquinas, 

equipamentos agrícolas e pastagens, e da prestação de serviços em geral, inclusive 

a de transporte de produtos de terceiros; 

f) as receitas decorrentes da venda de recursos minerais extraídos de 

propriedade rural, tais como metal nobre, pedras preciosas, areia, aterro, pedreiras; 

g) as receitas financeiras de aplicações de recursos no período compreendido 

entre dois ciclos de produção; 

h) os valores dos prêmios ganhos a qualquer título pelos animais que participarem 

em concursos, competições, feiras e exposições; 

i) os prêmios recebidos de entidades promotoras de competições hípicas pelos 

proprietários, criadores e profissionais do turfe; 

j) as receitas oriundas da exploração do turismo rural e de hotel fazenda 

(MACIEL, 2002). 

 

 

 

 

 



18 
 

1.5 Estabelecimento em mais de um município 

 

Se o estabelecimento estiver em imóvel situado no território de mais de um 

município, a inscrição será concedida em função da localidade da sede ou, na falta 

desta, do município onde se localizar a maior parte de sua área (FERRAZ, 2014). 

 

 

1.6 Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL 

 

O FUNRURAL é uma contribuição que substitui a cota patronal do encargo 

previdenciário, acrescido do percentual dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, 

sendo para o segurado especial, o custeio de sua previdência para aposentadoria e 

outros benefícios junto a Previdência Social, sua alíquota é de 2,3%, sendo 2,0% 

para a previdência social e 0,1% para o RAT, além da contribuição ao SENAR - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, de 0,2% (MOSS, 2015). 

Quando o produtor rural vender produtos para uma pessoa jurídica, a 

responsabilidade do recolhimento é por conta da empresa jurídica, que fará a 

retenção do referido imposto e repassará o valor líquido ao produtor. Já quando o 

produtor rural vender produtos para outro produtor rural, a responsabilidade do 

recolhimento é do próprio produtor rural (MELLO, 2014). 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 IMPOSTO SOBRE AS OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

INTERESTADUAL INTERMUNICIPAL  E DE COMUNICAÇÕES DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - ICMS 

 

Intitulado como IVC - Imposto sobre Vendas e Consignações dos Estados 

Federados no início de sua formação, era considerado um tributo de estrutura 

arcaica sendo, inclusive, cobrado de forma cumulativa, ou seja, a cobrança era feita 

integralmente sem direito ao abatimento do imposto pago na operação anterior. Com 

o intuito de alavancar as atividades econômicas e aprimorar a execução deste 

imposto, em 1964, no período referente ao movimento militar, foi criado o ICM - 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que teve como principal característica a 

“não cumulatividade”.  

Porém, de forma equivocada, a União centralizava a legislação do imposto 

impossibilitando a autonomia dos Estados sobre a sua maior fonte de receita. Este 

fato fez repercutir em âmbito nacional uma “voz de reforma” que culminou em um 

novo sistema tributário formalmente instituído na Constituição Federal de 1988, na 

qual tornava-se extinto o ICM nascendo assim o atual Imposto Sobre as Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS (GONÇALVES, 2015). 

Para Ribeiro (2012) o ICMS está presente em praticamente todas as 

transações comerciais, trata-se de um imposto de competência estadual, incidente 

sobre as circulações de mercadorias e sobre a prestação de alguns serviços, como 

o fornecimento de energia elétrica, os transportes e as comunicações, estando seu 

valor incluso no produto e mencionado na nota fiscal. 

O ICMS é calculado mediante a aplicação de uma alíquota (porcentual) que 

no estado de São Paulo, varia de 7% (sete por cento) a 25% (vinte e cinco por 

cento) e são isentas para alguns produtos, como é o caso de alguns insumos 

agrícolas (MATTOS, 2014).  
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“O ICMS é considerado imposto não cumulativo. Isso significa que o valor do 

imposto pago em uma operação é compensado no valor do imposto a pagar na 

operação subsequente” (RIBEIRO, 2012). 

Conforme citado no artigo nº 9 e 10 do RICMS/SP, contribuinte do imposto é 

qualquer pessoa, natural ou jurídica, que de modo habitual ou em volume que 

caracterize intuito comercial, realize operações relativas à circulação de mercadorias 

ou preste serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, 

é também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade 

ou intuito comercial realize alguma dessas operações abaixo: 

I - importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua finalidade 

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

iniciado no exterior; 

III - adquira, em licitação, mercadoria ou bem importados do exterior e 

apreendidos ou abandonados; 

IV - adquira energia elétrica ou petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líqüidos ou gasosos dele derivados, oriundos de outro Estado, quando não 

destinados à comercialização ou à industrialização. 

V - administre ou seja sócia de fato de sociedade empresarial constituída por 

interpostas pessoas (SÃO PAULO, 2014d). 

De acordo com o artigo nº 1 da Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996, 

compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS, ainda que as operações 

e as prestações se iniciem no exterior (BRASIL, 2015). 

Ainda segundo a Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996, artigo nº 2 o 

imposto incide sobre as operações mencionadas abaixo:  

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos 

na competência tributária dos Municípios; 
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V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 

§ 1º O imposto incide também: 

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que 

seja a sua finalidade;  

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, 

quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de 

operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente. 

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação 

que o constitua (BRASIL, 2015). 

Já o artigo nº 3 da Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996 diz que o imposto 

não incide sobre as seguintes operações:   

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive 

produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços 

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à 

industrialização ou à comercialização; 

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial; 

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser 

utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza 

definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de 

competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 

complementar; 

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de 

propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie; 



22 
 

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a 

operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor; 

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem 

arrendado ao arrendatário; 

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens 

móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. 

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de 

mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada 

a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da 

mesma empresa; 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro (BRASIL, 2015). 

Pode-se dizer que o ICMS é um dos tributos mais complexos do sistema 

tributário brasileiro, pois abrange praticamente todas as operações comerciais e 

prestações de serviços do país, ficando cada Estado responsável por sua aplicação, 

elaboração de alíquotas porcentuais e cobrança do mesmo. 

 

 

2.1 Princípio da não-cumulatividade 

 

De acordo com Pêgas (2009), o ICMS é, por determinação constitucional, um 

imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação de 

venda com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro 

estado nas compras. O contribuinte tem o direito de creditar-se do imposto 

anteriormente cobrado, relativo à mercadoria de entrada (de forma real ou simbólica) 

em seu estabelecimento, inclusive as mercadorias destinadas a uso e consumo, ao 

ativo permanente ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. Contudo, o regulamento do ICMS do Estado de 

São Paulo, por exemplo, permite crédito somente na aquisição de bem que seja 

utilizado diretamente em sua atividade industrial, comercial ou de prestação de 

serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Ainda segundo o autor, a lei não permite o crédito nos casos em que as 

vendas seguintes sejam isentas ou não-tributadas. Logo, somente pode gerar 

crédito as entradas de mercadorias destinadas à revenda e as entradas de insumos 
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(matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários e outros) utilizados 

na elaboração de produto destinado à venda, cujas saídas sejam tributadas pelo 

ICMS. Em linha geral, quando a saída for isenta ou não-tributada, o crédito pela 

entrada do produto deve ser anulado, através do estorno. Todavia, os créditos 

referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou 

prestações destinadas ao exterior e as operações com papel destinado à impressão 

de livros, jornais e periódicos, não precisam ser estornados. 

Exemplo abaixo pode-se verificar a apuração do ICMS não cumulativo: 

 

 Fonte: Castro (2015). 
 

Apuração do ICMS conforme tabela acima: 

Soma das Entradas (237,50+285,00+762,00) = R$ 1.284,50 

Soma das Saídas (9.631,20+4.750,00+228,00) = R$ 14.609,20 

Total do ICMS a pagar (14.609,20 – 1.284,50) = R$ 13.324,70 

Conforme dados acima observa-se que, o princípio da não-cumulatividade, 

permite abater o valor do crédito de ICMS gerado na compra de mercadoria, do valor 

total a ser pago do mesmo na operação de venda. 

 

 

2.2 Princípio da Cumulatividade 

 

Segundo Azevedo (2015), trata-se de um imposto ou tributo que incide em 

todas as etapas intermediárias do processo produtivo e/ou de comercialização de 

determinado bem, inclusive sobre o próprio imposto/tributo anteriormente pago, da 

http://www.limitedoinfinito.com.br/wp-content/uploads/ex.png
http://www.limitedoinfinito.com.br/wp-content/uploads/ex.png
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origem até o consumidor final, influindo na composição de seu custo e, em 

consequência, na fixação de seu preço de venda. 

Seguindo ainda por base a tabela mencionada anteriormente, no caso do 

princípio da comutatividade, o valor do ICMS a ser recolhido na operação, seria a 

soma do total das vendas não sendo permitido abater o valor do crédito gerado na 

compra. 

 

 

2.3 Alíquotas 

 

De acordo com Pêgas (2009), as alíquotas do ICMS atualmente são bastante 

diversificadas, sendo divididas em alíquotas internas e alíquotas interestaduais. 

Atualmente existe no país 44 alíquotas diferentes, pois cada estado tem liberdade 

para definir as alíquotas utilizadas em suas operações internas.  

Para melhor compreensão, pode-se visualizar no quadro abaixo algumas 

alíquotas cobradas nos estados: 

Serviços de 

Telecomunicações 

 

17% - AC, AP, AM, MA 
25% - AL, DF, ES, MG, PB, PI, RS, RR, SC, SP, TO 
26% - GO 
27% - BA, CE, MS, PR, RN, SE 
28% - PE 
30% - MT, PA, RJ 
35% - RO 

Cervejas e Chopes 

 

 

 

17% - AL, GO, MS 
18% - MG, SP, SE 
19% - BA, RJ 
25% - AP, AM, AC, DF, ES, MA, MT, PB, PI, RS, RO,          
RR, SC, TO 
27% - CE, PR, RN 
28% - PE 
30% - PA 

Alíquota Aplicada na 
Maior Parte dos Estados 

18% - MG, PR, SP 
19% - RJ 
17% - Demais Estados 
 

Fonte: Pêgas (2009). 

O quadro acima demonstra a autonomia dos Estados dentro de seu domínio 

em relação a aplicação do ICMS, onde em determinadas atividades, como por 

exemplo, o serviço de comunicação, as alíquotas chegam a ser até 18% (dezoito por 

cento) maiores em um Estado com relação a outro. 
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2.3.1 Alíquotas Internas 

 

Segundo Pêgas (2009), as alíquotas internas são aplicadas livremente pelos 

estados, sendo que a menor alíquota aplicada não poderá ser inferior à alíquota 

interestadual. Assim, teoricamente, a menor alíquota aplicada pelos estados seria de 

7%. 

 

 

2.3.2 Alíquotas Interestaduais 

 

O Senado Federal possui competência exclusiva para determinar alíquotas 

interestaduais de ICMS. Esta competência é exercida através de Resolução 

expedida pelo próprio Senado. Todavia, para correta utilização dessas alíquotas, 

devemos observar (PÊGAS, 2009): 

a) Quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, a alíquota a ser aplicada 

é aquela fixada para as operações internas do Estado remetente. 

b) Quando o destinatário for contribuinte do imposto, as seguintes alíquotas 

serão utilizadas: 

1- 7% (sete por cento) – Utilizada nas operações e/ou prestações promovidas 

por estabelecimentos localizados nas Regiões Sul e Sudeste, com destino a 

estabelecimentos localizados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclusive 

no Estado do Espírito Santo, que para esse fim, faz parte da Região Nordeste. 

2- 12% (doze por cento) – Utilizada para os demais casos, ou seja, para 

transferências entre Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; para transferências 

entre os Estados das Regiões Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo; e para 

transferências de estabelecimentos localizados nas Regiões Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste e Estado do Espírito Santo para as Regiões Sul e Sudeste. 

Segundo o artigo nº 52, § 2º do RICMS, nas operações interestaduais com 

bens e mercadorias importados do exterior, a alíquota será de 4%, observado o 

seguinte: 

1 - a alíquota de 4% será aplicada nas operações com bens e mercadorias 

importados do exterior que, após o desembaraço aduaneiro: 

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização; 
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b) ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, 

montagem, acondicionamento, recondicionamento, resultem em mercadorias ou 

bens com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), conforme 

disciplina específica; 

2 - a alíquota de 4% não será aplicada nas operações com os seguintes bens e 

mercadorias: 

a) bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, 

assim considerados aqueles previstos em lista publicada pelo Conselho de Ministros 

da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX para os fins da Resolução do Senado 

Federal nº 13, de 25 de abril de 2012; 

b) bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos 

básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis 

nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.176, de 

11 de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007; 

c) gás natural importado do exterior (SÃO PAULO, 2015b). 

Pode-se definir, que por maior que seja a autonomia estadual em relação ao 

ICMS, ainda existem exceções, como por exemplo, o caso das mercadorias de 

origem importadas do exterior, onde o Senado Federal implantou uma regra geral na 

qual deve ser seguida por todos os Estados. Também para melhor entendimento, no 

Anexo A, há uma tabela na qual demonstra algumas alíquotas cobradas entre os 

estados. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 CRÉDITO DO IMPOSTO E UTILIZAÇÃO DESTE PELO PRODUTOR 

 

O crédito de ICMS é um direito do produtor dado pelo Governo do Estado de 

São Paulo. O direito ao crédito simples é exclusivo de produtores rurais pessoa 

física devidamente inscritos no Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp, o 

crédito deve ser requerido junto à Secretaria da Fazenda de cada Estado, por meio 

de um processo administrativo, terá direito todo aquele produtor que comprovar por 

meio de nota fiscal que pagou o ICMS no momento de compra de mercadoria, o 

mesmo somente poderá recuperar o crédito dos produtos utilizados em um único 

período e/ou safra (LASTRO, 2015). 

Todo produtor rural devidamente inscrito na Fazenda do Estado de São Paulo 

e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pode fazer a 

recuperação de crédito de ICMS rural. O Produtor deverá possuir documentos como 

Notas Fiscais, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Declaração 

Cadastral - DECA, etc. (ZALLOCCO, 2015). 

O produtor paga pelo ICMS no momento em que compra mercadorias, e ele 

tem direito a receber esse valor de volta. O ICMS pode se tornar um negócio para o 

produtor, a partir do momento em que recupera dinheiro de notas fiscais, papéis que 

estavam parados na sua contabilidade. A grande dificuldade é que o produtor tem 

receio e medo de punições (MORALES, 2015). 

 

 

3.1 Nota fiscal de produtor 

 

Conforme rege o artigo nº 139 do RICMS/SP, o estabelecimento rural emitirá 

Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 sempre que realizar alguma das seguintes 

operações: 

I - sempre que promover a saída de mercadoria; 

II - na transmissão da propriedade de mercadoria; 
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III - sempre que, no estabelecimento, entrarem bens ou mercadorias, real ou 

simbolicamente, nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 136; 

IV - em outras hipóteses previstas na legislação (SÃO PAULO, 2015c). 

Em geral todas as operações comerciais por parte do produtor rural deve 

haver  a emissão da nota fiscal. 

 

 

3.2 Origem ao crédito de ICMS 

 

O ICMS no qual o produtor poderá se creditar tem as seguintes origens: 

I - óleo diesel, adquirido com Nota Fiscal emitida com os dados do produtor rural 

contidos na Cadesp. 

II - embalagens adquiridas com Nota Fiscal emitida em conformidade com a 

Cadesp de Produtor Rural. 

III - caminhões, tratores e demais maquinários agrícolas, adquiridos com Nota 

Fiscal também possibilitam a recuperação do imposto pago. 

IV - imposto pago nas Operações Interestaduais efetuadas com gado e demais 

espécies (LASTRO, 2015). 

Conforme mencionado, o produtor poderá utilizar-se do crédito de ICMS 

obtidos em suas compras, desde que siga as regras impostas pela legislação. 

 

 

3.3 Utilização do crédito de ICMS 

 

De acordo com artigo nº 15 do Capítulo III da Portaria CAT-17, de 20/02/2003, 

o estabelecimento de produtor, observado o disposto no artigo seguinte e 

excetuadas as operações com produtos que tenham regras específicas de 

aproveitamento de crédito, tais como café e gado, poderá utilizar crédito do imposto 

(Lei 6.374/89, arts. 36, § 2º e 38, § 1º; arts. 70, I e 115, II e § 1º do RICMS - Dec. 

45.490/00): 

I - mediante dedução do imposto a pagar, na própria guia de recolhimentos 

especiais, na hipótese em que a legislação determinar o pagamento do imposto em 

seu próprio nome;  
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II - mediante transferência ao contribuinte destinatário da mercadoria localizado 

neste Estado, em saída promovida pelo produtor, tributada, isenta ou não tributada, 

quando não estiver obrigado ao pagamento de tributo em seu próprio nome. 

(Redação dada ao inciso II pela Portaria CAT 66/2004 de 02-12-2004; DOE 03-12-

2004; efeitos a partir de 03-12-2004).  

§ 1º - Relativamente ao disposto no inciso II:  

1 - a transferência far-se-á por meio de Nota Fiscal de Produtor relativa à remessa 

da mercadoria e não poderá ser superior: (Redação dada ao item I pela Portaria 

CAT 66/2004 de 02-12-2004; DOE 03-12-2004; efeitos a partir de 03-12-2004) 

a) no caso de saída tributada, ao imposto incidente sobre a operação;  

b) no caso de saída isenta ou não tributada, ao imposto que seria devido se a 

operação fosse tributada;  

2 - na Nota Fiscal de Produtor, além dos demais requisitos, deverá ser indicada 

no campo "Informações complementares" a expressão "Crédito do ICMS no valor de 

R$..........(.......................) - Art. 70, I do RICMS"; 

3 - não será admitida transferência de crédito em saída, real ou simbólica, de 

mercadoria que deva retornar ao estabelecimento do produtor, ou de outra saída 

dela resultante.  

§ 2º - O estabelecimento de produtor, em face de eventual dispensa de emissão 

de documento fiscal estabelecida na legislação do RICMS ou em regime especial, 

para efeito de transferência do crédito, poderá emitir, no último dia de cada mês 

Nota Fiscal de Produtor, relativamente a cada destinatário, abrangendo o 

fornecimento ocorrido no mês (SÃO PAULO, 2015d). 

O crédito de ICMS pode ser utlizado para as seguintes aquisições: 

I - compra de máquinas e implementos agrícolas de fabricante ou revendedor 

autorizado;  

II - insumos agropecuários, sacaria nova e outros materiais de embalagem;  

III - energia elétrica de empresa concessionária de serviço público; 

IV - liquidação de débito Fiscal relativo ao imposto de ICMS junto a Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo (LASTRO, 2015). 

O produtor que utiliza-se do crédito de ICMS, consegue grandes benefícios 

econômicos para si, como mencionado acima o crédito poderá ser usado desde 

pagamentos de débitos fiscais até para aquisição de maquinários e implementos 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat662004.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat662004.htm
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agrícolas, apenas transferindo o crédito líquido através da emissão de nota fiscal 

para o fornecedor. 

 

 

3.4 Escrituração do crédito 

 

Conforme diz o artigo nº 16 do Capítulo III da Portaria CAT-17, de 20/02/2003, 

o estabelecimento de produtor deverá escriturar o livro Registro de Entradas - 

modelo 1-A e elaborar demonstrativo que conterá, no mínimo, os seguintes valores 

(Lei 6.374/89, arts. 67, § 1º e 69 e artigo 214 do RICMS, aprovado pelo Dec. 

45.490/00):  

I - o do saldo credor transportado do mês anterior se for o caso;  

II - o dos créditos escriturados no mês;  

III - o dos créditos utilizados no período, nos termos do artigo anterior;  

IV - dos estornos de créditos efetuados, nas hipóteses previstas na legislação, 

tais como por saídas não tributadas ou isentas;  

V - o do saldo de período, credor ou devedor, resultante da soma dos valores 

referidos nos Incisos "I" e "II", deduzido os dos Incisos "III" e "IV" (SÃO PAULO, 

2015e). 

Tal registro serve para que se possa ter um melhor controle em cima das 

operações comerciais e registro dos créditos de ICMS. 

O contribuinte que utilizar o sistema e-CredRural fica dispensado da 

escrituração do livro de registros de entradas modelo 1 ou 1-A. 

 

 

3.5 Procedimentos do estabelecimento destinatário 

 

Conforme menciona o artigo nº 19 do Capítulo III da Portaria CAT-17, de 

20/02/2003, o estabelecimento destinatário da mercadoria, que receber crédito nos 

termos do inciso II do artigo 15, deverá (Lei 6.374/89, arts. 37, § 2º e 38):  

I - mencionar na Nota Fiscal relativa à entrada da mercadoria emitida nos termos 

da alínea "a" do inciso I do artigo 136 do RICMS, além dos demais requisitos, a 

seguinte declaração: "Crédito do ICMS no valor de R$ (.....) - Art. 70, I, do RICMS";  
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II - escriturar o crédito recebido em transferência no livro Registro de Entradas, na 

coluna "Observações", na linha correspondente ao lançamento da Nota Fiscal 

relativa à entrada, sob o título "Transferência de Crédito do ICMS - Art. 70, l, do 

RICMS";  

III - transcrever o montante do crédito de que trata o inciso anterior no livro 

Registro de Apuração do ICMS, no campo "Outros Créditos", no quadro "Crédito do 

Imposto", com a expressão "Crédito Transferido - Produtor”.  

Parágrafo único - Na hipótese do artigo 21, o estabelecimento destinatário emitirá 

Nota Fiscal complementar, que conterá, além dos demais requisitos, a identificação 

da Nota Fiscal de Produtor complementar correspondente (SÃO PAULO, 2015f).  

Já o o artigo nº 20 do Capítulo III da Portaria CAT-17, de 20/02/2003, quando 

o estabelecimento destinatário, na qualidade de sujeito passivo por substituição, 

deva efetuar, por meio de guia de recolhimentos especiais, o pagamento do imposto 

devido nas operações anteriores, em razão da entrada em seu estabelecimento de 

mercadoria remetida por produtor, poderá ser deduzido o valor de crédito transferido 

nos termos do artigo 15, mediante demonstrativo indicado na própria guia (Lei 

6.374/89, arts. 38, §§ 1º e 2º e 55).  

Parágrafo único - Fica dispensado o pagamento do imposto referido neste artigo, 

por meio de guia de recolhimentos especiais, quando o valor a recolher for idêntico 

ao do crédito transferido, devendo ser indicada tal circunstância na correspondente 

Nota Fiscal relativa à entrada (SÃO PAULO, 2015f).  

 

 

3.6 Transferência de crédito de ICMS para aquisição de máquinas e 

equipamentos agrícolas 

 

Segundo o artigo nº 23 do Capítulo IV da Portaria CAT-17, de 20/02/2003, o 

estabelecimento de produtor transferirá crédito que possuir em razão de sua 

atividade para estabelecimento fornecedor, a título de pagamento de aquisição de 

máquinas e implementos agrícolas necessários a essa atividade, mediante emissão 

de Nota Fiscal de Produtor que, além dos demais requisitos e sem prejuízo dos 

dados relativos ao destinatário, deverá conter no seu corpo (art. 46 da Lei 6.374/89, 

e art. 8º das DDTT do RICMS/2000 - Dec. 45.490/00, com alteração dos Decretos 

46.295/01 e 47.452/02):  
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I - a expressão: "Transferência de Crédito Simples do ICMS - art. 8º das DDTT-

RICMS/2000";  

II - o valor do crédito transferido, em algarismos e por extenso;  

III - a natureza da transferência: "pagamento de aquisição de máquinas e 

implementos agrícolas";  

IV - o número, a série, a data e o valor da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor;  

V - a data da emissão, com anotação do mês por extenso;  

VI - a assinatura do contribuinte emitente ou de seu representante legal, seguida 

do nome, do número do documento de identidade e do número de inscrição do 

signatário no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.  

§ 1º - Os implementos e máquinas agrícolas que poderão ser adquiridos com 

transferência de crédito estão arrolados no Anexo II da Resolução SF-4, de 16 de 

janeiro de 1998.  

§ 2º - A 1ª, 3ª e 4ª vias da Nota Fiscal de Produtor a que se refere este artigo 

serão visadas, sem efeito homologatório: 

1 - as três, previamente, pelo Posto Fiscal a que estiver vinculado o emitente, que 

reterá a 3ª via; 

2 - a 1ª e a 4ª antes do registro pelo destinatário, pelo Posto Fiscal a que este 

estiver vinculado, com retenção da 4ª via.  

§ 3º - Os vistos referidos no parágrafo anterior são requisitos essenciais para o 

lançamento do crédito. § 4º - Na hipótese do produtor rural possuir mais de um 

estabelecimento em território paulista, poderá utilizar o crédito de ICMS existente em 

cada um deles para transferência direta ao estabelecimento fornecedor a título de 

pagamento na aquisição de bem de que trata este artigo. (Acrescentado o § 4° pela 

Portaria CAT 66/2004 de 02-12-2004; DOE 03-12-2004; efeitos a partir de 03-12-

2004) (SÃO PAULO, 2015g). 

O artigo nº 24 do Capítulo IV da Portaria CAT-17, de 20/02/2003, menciona 

que a Nota Fiscal de Produtor de que trata o artigo anterior (Lei 6.374/89, art. 67, § 

1º):  

I - quando se tratar de transferência de crédito escriturado nos termos do artigo 16 

desta portaria, será lançada pelo emitente no quadro 6 da "Relação das Entradas e 

Saídas de Mercadorias em Estabelecimento de Produtor", com a seguinte 

observação: "Transferência de Crédito Simples do ICMS - art. 8º das DDTT-

RICMS/2000";  

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat662004.htm
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II - quando se tratar de transferência de crédito efetuada por produtor pecuarista, 

relativamente a crédito comprovado por Certificado de Crédito do ICMS - Gado, será 

apresentada pelo emitente ao Posto Fiscal de sua vinculação, juntamente com esse 

certificado, para fins de cessação de seus efeitos, ou de seu desdobramento, na 

hipótese de sua utilização parcial, observado o disposto na legislação específica;  

III - será lançada pelo destinatário diretamente no livro Registro de Apuração do 

ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão 

"Recebimento de Crédito Simples do ICMS - art. 8º das DDTT-RICMS/2000", 

facultado o lançamento no próprio período em que ocorrer a transferência (SÃO 

PAULO, 2015g).  

De acordo com o artigo nº 25 do Capítulo IV da Portaria CAT-17, de 

20/02/2003, diz que a autorização de transferência de crédito de que trata este 

capítulo:  

I - fica condicionada a que a máquina ou o implemento adquirido pelo produtor 

com crédito fiscal seja efetivamente utilizada em sua atividade pelo prazo mínimo de 

1 (um) ano contado da data de sua aquisição;  

II - fica descaracterizada, em caso de inobservância da condição estabelecida no 

inciso anterior, devendo o valor do crédito anteriormente transferido ser recolhido 

com os acréscimos legais por meio de guia de recolhimentos especiais, no prazo de 

15 (quinze) dias contado da ocorrência (SÃO PAULO, 2015g). 

 

 

3.7 E-CredRural 

 

O e-CredRural é um sistema informatizado instituído por meio da Portaria 

CAT 153/2011, disponibilizado no endereço eletrônico da secretaria da fazenda do 

estado de São Paulo e deve ser utilizada na administração do crédito do ICMS 

relativo ao estabelecimento de produtor rural, sociedade em comum de produtores 

rurais e de cooperativas de produtores rurais. O contribuinte que utilizar o sistema e-

CredRural fica dispensado da escrituração do livro de registro de entradas (SÃO 

PAULO, 2014e). 

Para acessar o e-CredRural é necessário que o contribuinte possua senha 

cadastrada junto ao posto fiscal eletrônico do estado de São Paulo, podendo assim 
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registrar o aceite de transferências, devoluções de créditos. Já para utilizar todas as 

informações disponíveis no sistema é necessário ainda ter certificação digital emitida 

conforme critérios da ICP Brasil. O contribuinte pode ainda nomear um procurador 

para acessar o sistema, desde que haja uma procuração assinada e que ambos 

possuam certificação digital conforme os artigos 5º e 6º da Portaria CAT 153/2011 

(SÃO PAULO, 2014e). 

O e-CredRural veio para ajudar agilizar e a obter um melhor controle no 

processo de verificação e utilização do crédito de ICMS, tanto para o produtor 

quanto para o fisco. 

 

 

3.7.1 Arquivo digital  

 

Conforme rege o artigo nº 12 da portaria CAT 153/2011, o produtor rural, por 

seu estabelecimento, deverá enviar informações à Secretaria da Fazenda, por meio 

de arquivo digital, a partir da data do credenciamento no Sistema e-CredRural. 

O arquivo digital deverá obedecer às seguintes regras: 

1. elaborado conforme o "Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital 

Relativo às Informações Fiscais a Serem Prestadas por Produtores Rurais";  

2. composto mensalmente para cada período de referência, mesmo que em 

determinada referência não haja qualquer entrada de mercadorias ou serviço 

tomado com direito a crédito do imposto; 

3. validado mediante utilização de programa validador; 

4. enviado à Secretaria da Fazenda até o último dia do mês imediatamente 

seguinte ao da referência, mediante a utilização do programa de Transmissão 

Eletrônica de Documentos - TED. 

O arquivo digital transmitido será submetido à verificação preliminar de 

consistências pela Secretaria da Fazenda, o contribuinte irá obter um comprovante 

de recebimento do arquivo por parte da mesma, partindo para a segunda fase de 

validação onde o contribuinte será informado através do e-CredRural, se o arquivo 

foi recusado e motivo da recusa, ou se foi aceito. O arquivo ainda será verificado 

quanto a: 
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1. abrangência da totalidade das informações exigidas de acordo com a estrutura 

estabelecida no "Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital Relativo às 

Informações Fiscais a Serem Prestadas por Produtores Rurais"; 

2. consistência dos valores declarados a título de crédito do imposto; 

3. consistência dos dados contidos no arquivo digital com os demais registros 

eletrônicos disponíveis do contribuinte. 

  Após finalizadas as validações do arquivo digital, caberá à autoridade fiscal 

competente disponibilizar os créditos na conta corrente do Sistema e-CredRural, 

podendo ser requeridas informações adicionais. (SÃO PAULO, 2015h). 

  

 

3.7.2 Conta corrente 

 

Após todas as verificações será aberta uma conta corrente no Sistema e-

CredRural para cada estabelecimento de produtor rural e de cooperativa de 

produtores rurais credenciados. 

 A conta corrente será utilizada para movimentação do crédito e poderá ser 

classificada como: ativa, bloqueada, encerrada. 

 A conta corrente ficará bloqueada nos seguintes casos; 

1. a inscrição estadual do estabelecimento for enquadrada como suspensa ou 

inapta; 

2. constatada a existência de dados desatualizados no Cadastro de Contribuintes 

do ICMS, em relação a qualquer estabelecimento do contribuinte, e não regularizada 

a situação no prazo estabelecido em notificação fiscal; 

3. verificada a existência de débito do ICMS sujeito às vedações previstas no art. 

82 do Regulamento do ICMS; 

4. verificada irregularidade ou omissão na entrega de Guia de Informação e 

Apuração do ICMS - GIA de qualquer estabelecimento de cooperativa de produtores 

rurais; 

5. constatada, em relação a qualquer estabelecimento do contribuinte, omissão ou 

irregularidade na apresentação do arquivo digital de que trata o art. 250-A ou do 

arquivo digital previsto no § 1º do art. 250, ambos do Regulamento do ICMS, quando 

houver a obrigação; 
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6. descumprida, pelo estabelecimento de cooperativa de produtores rurais, a 

obrigatoriedade de incorporação de crédito prevista no § 1º do art. 70-F do 

Regulamento do ICMS; 

7. não recolhido o valor de que trata o § 5º do art. 70-E do Regulamento do ICMS; 

8. descumprida notificação fiscal para substituir o arquivo digital. 

O desbloqueio da conta corrente será realizado pela autoridade fiscal, após 

sanada a irregularidade que motivou o seu bloqueio. 

Todos os lançamentos nas contas correntes do estabelecimento do produtor 

rural e da cooperativa de produtores rurais serão feitos pelo fisco. 

A utilização de crédito do ICMS deverá ser solicitada pelos interessados e 

autorizada pela Secretaria da Fazenda, toda a transferência de credito será feita 

através do sistema e-CredRural (SÃO PAULO, 2015h). 

Conforme o artigo 25º da portaria CAT 153/2011, após fazer o pedido de 

transferência de crédito, a Secretaria da Fazenda enviará mensagem por meio do 

Sistema e-CredRural ao detentor do crédito e ao destinatário da transferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho buscou-se abordar a importância da agricultura, já que a 

mesma é uma atividade que assegura múltiplas funções, sendo de extrema 

importância para o Brasil, pois é uma das principais fontes da economia no país 

aborda também foi abordado a importância de se conhecer a legislação vigente, 

buscando assim as possibilidades de aproveitamento de crédito ICMS para produtor 

rural pessoa física, e que com esse benefício concedido pelo Estado, os produtores 

possam a vir realizar o processo de verificação, para um levantamento e utilização 

do valor do crédito que possui. 

Dessa forma, a pesquisa teve a finalidade de demonstrar os principais 

conceitos de produtor rural, um conceito básico de ICMS, e ainda, a legislação 

seguida do capítulo no qual diz respeito sobre o crédito do imposto e utilização deste 

pelo produtor. 

Este trabalho foi de extrema importância para ampliar o conhecimento dos 

pesquisadores, buscando obter um melhor entendimento sobre o assunto, 

esclarecendo dúvidas não só dos autores, mas também daqueles produtores rurais 

que não possuem acesso à informação, e ainda aos demais que possa vir a 

interessar. 

Portanto, concluí-se que se o produtor rural seguir a legislação vigente no 

Estado de São Paulo, ele poderá fazer o levantamento e a utilização dos créditos, 

podendo assim diminuir partes de seus custos e aumentar seu resultado final. 
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Anexo A - Alíquotas Interestaduais 

Alíquota 
Interna 

do ICMS 

 
 
D 

 
 
E 

 
 
 
S 

 
 
 
T 

 
 
I N O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 

R 

I 

G 

E 

M 

 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RN RS RJ RO RR SC SP SE TO 

AC 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AL 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AM 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AP 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

BA 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CE 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

DF 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ES 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

GO 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7 

PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 18 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7 

PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 

RS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 17 12 7 7 12 12 7 7 

RJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 19 7 7 12 12 7 7 

RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 

RR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 

SC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 17 12 7 7 

SP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 18 7 7 

SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 

TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 

 

 


