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Benefícios Fiscais no âmbito do ICMS no Paraná 
 

Programa e proposta 

 

Este curso foi desenvolvido a partir da experiência adquirida em mais de 15 

anos de consultoria e assessoria prestados a empresários e seus colaboradores 

na área tributária e empresarial. 

Aborda as questões constitucionais pertinentes a concessão de benefícios fiscais 

e a geração de conflitos entre os Estados por conta da unanimidade necessária 

nas decisões do CONFAZ. Destaca questões atuais e relevantes frente a 

legalidade dos dispositivos existentes. 

Detalha os aspectos conceituais, formas de aplicação e espécies utilizadas para 

concessão dos benefícios. 

Trata das questões relacionadas aos principais benefícios fiscais disponíveis ao 

empresariado do Estado, dotando os participantes de conhecimento 

fundamental para a correta interpretação e utilização dos mecanismos 

propostos, seus aspectos legais e os reflexos econômicos e financeiros 

envolvidos.  

Demonstra através de modelos contábeis, com foco na formação de preços, os 

reflexos dos benefícios concedidos nos preços das mercadorias comercializadas, 

nas margens de lucro almejadas ou na realização do fluxo de caixa. Trata 

também de tema bastante controvertido relacionado ao oferecimento à 

tributação federal dos benefícios fiscais utilizados. 

Aduz a respeito da aplicação da Resolução do Senado Federal nº 13/2012, e as 

implicações da utilização que ainda repercutem na operação dos negócios 

empresariais, trazendo mecanismos que permitem a compreensão para a 

correta utilização da FCI, do Conteúdo de Importação e do CST de origem. 

Todo o curso é suportado por um simulador de benefícios fiscais (SIBEF), 

desenvolvido em planilha eletrônica Excel, entregue aos participantes ao final 

do treinamento.  
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Objetivo   
Municiar os participantes de conhecimento fundamental para a correta 
interpretação e utilização dos mecanismos propostos, seus aspectos legais e os 
reflexos econômicos e financeiros envolvidos. 
 

Público alvo  
Gerentes de tributos, contabilistas, analistas e auxiliares da área contábil e 
fiscal. 
 

Carga horária 
8 horas 

 

Programa 

1. Aspectos legais 

a. CF/88 

b. CTN 

c. Súmula Vinculante STF 69 

d. Projeto de Lei do Senado nº 139/2014 
 

2. Benefícios fiscais/Incentivos fiscais/Estímulos Fiscais 

a. Conceito 

b. Finalidade 

c. Meios utilizados 

d. Espécies utilizadas 

e. Formas de aplicação 

f. Análise das influências econômicas e financeiras 
 

3. Análise das influências econômicas e financeiras 

a. Noções sobre formação do preço das mercadorias 

b. Modelo de demonstração 

c. Tributação e incidência por regime de tributação (LR, LP e SN) 

d. Simulação dos benefícios fiscais e os reflexos nos preços 
 

4. Principais programas de benefícios fiscais do Estado 

a. Programa Paraná Competitivo 

b. Crédito presumido (amendoim, arroz, amido de milho, bebidas 

lácteas, café torrado ou moído, cerveja e chope) 

c. Crédito presumido em substituição a outros créditos (carnes e 

outros produtos da indústria de abate animal) 

d. Reduções de base de cálculo (bebidas quentes, biodiesel, blocos e 

telhas de concreto, ferros e aços não planos) 

e. Isenções 
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Área temática 
Contabilidade tributária 
 
Bibliografia 
CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS.14. ed., rev. e ampl. São Paulo:Malheiros, 
2009. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário.23ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 4ª ed. 
São Paulo: Editora Noeses, 2011. 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Princípios fundamentais e normas 
brasileiras de contabilidade. 3. ed. - Brasília : CFC, 2008. 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. Ed. – São Paulo: Atlas, 2006. 
MELO, José Eduardo Soares de e PAULSEN, Leandro. Impostos: federais, 
estaduais e municipais. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.  
 
Ministrante:  Sérgio Juskow  

 

 Bacharel em Ciências Contábeis pela UNIVALI – Univ. do 

Vale do Itajaí (1984), 

 Bacharel em Direito pela UNISUL - Universidade do Sul de 

Santa Catarina (2012), 

 Mestrando em Inteligência Organizacional pela UFSC–

Universidade Federal de SC, 

 Pós-Graduando do Curso de Especialização em Direito 

Tributário pelo IBET – Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários de Santa Catarina (2013), 

 Consultor de Empresas em Planejamento Tributário e 

Lucratividade, 

 Desenvolvedor e ministrante dos cursos: 

o Planejamento tributário & lucratividade;  

o Planejamento tributário para advogados; e 

o Importação própria, importação por conta e ordem e 

importação por encomenda - custo, preço, tributação e 

benefícios fiscais na importação; 

o Benefícios fiscais no âmbito do ICMS em SC; 

o Benefícios fiscais no âmbito do ICMS no PR; 

o Benefícios fiscais no âmbito do ICMS no RS; 

o Benefícios fiscais no âmbito do ICMS em GO; 

o Reflexos da tributação na gestão dos negócios – área 

comercial, faturamento e compras. 
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Material Didático:  
Serão fornecidos pela INTERMEZZO: apostila, material de apoio com exercícios 
de fixação dos assuntos abordados e certificado de participação. 
 

Intervalo e Lanche:  

Serão realizados dois intervalos (manhã e tarde) de 15 minutos para lanche. 
O lanche será fornecido pela INTERMEZZO. 
No formato in company correm por conta do Contratante. 
 
Equipamentos: 
A INTERMEZZO fornecerá quadro branco e equipamento de multimídia 
(Datashow). 
No formato in company correm por conta do Contratante. 
 
Valor do Investimento 

 Formato Aberto 

o R$ 650,00 por participante no terceiro lote; 

o R$ 520,00 por participante no segundo lote; e 

o R$ 390,00 por participante no primeiro lote. 

 

 Formato In company 

o Valor por turma – R$ 6.500,00 

o Valor adicional por participante – R$ 250,00 

o As turmas terão no máximo 50 participantes; 

o O valor adicional por participante incide a partir do 26º até o 50º 

participante; 

o Desconto para Associações de Classe de 25% sobre o valor total. 

 
Forma e condições de pagamento: 
Boleto bancário com vencimento para o dia seguinte da data de emissão ou via 
cartão de crédito pelo sistema Pag Seguro. 
 
Despesas de Viagem 
Todas as despesas de viagem, sala de aula e equipamentos, estadias e 
refeições necessárias para a realização do curso correrão por conta da 
INTERMEZZO. 
No formato in company correm por conta do Contratante. 
 
Consultoria gratuita: 
Os participantes terão 30 dias de consultoria por email sobre os assuntos 
abordados no curso. 
 
Máximo de Inscrições 
Os cursos terão no máximo 50 inscritos por turma. 


