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Há pessoas que surgem em nosso caminho para
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sua habilidade com as palavras deu nova forma a este livro,
que se tornou ainda mais didático do que era em sua proposta inicial.

Muito obrigada por sua contribuição, Valéria!

As Autoras
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Apresentação

Parece que quanto mais se fala em substituição e antecipa-
ção tributárias mais dúvidas surgem. E é natural que as-
sim seja, pois a relação da sociedade com as formas de

consumo está em constante movimento e evolução. Daí a neces-
sidade de sempre revisitar a estrutura que permeia esta engenha-
ria tributária.

Em 2018 a nossa Constituição completou 30 anos. Sem dúvi-
da a sua promulgação trouxe uma série de avanços, sobretudo na
redemocratização do Brasil e na garantia de direitos fundamen-
tais aos cidadãos.  Na parte tributária o legislador, quiçá antevendo
a dinâmica das relações comerciais e com foco no controle da ar-
recadação, projetou o modelo do que denominamos substituição
tributária. E, desde a famosa “lei Kandir”, convivemos com con-
vênios e protocolos que tornam a permanente atualização dos
profissionais da área uma condição indispensável.

Adriana e Sandra, educadoras e acostumadas a lidar com
as mais diversas situações do cotidiano dos contribuintes, se de-
bruçaram sobre o tema para produzir uma obra elucidativa, cujo
conteúdo abrange o embasamento teórico de ST e AT, exemplos
de cálculos e ainda conta com um apanhado das respostas às
consultas submetidas à Secretaria da Fazenda.

Eis uma nova obra que, à semelhança de 115 Respostas sobre

ICMS-ST, tem tudo para ser um guia aos profissionais da área.

A Editora
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1
Conceitos Tributários Básicos

O ICMS é um dos tributos com maior representatividade
 na receita derivada dos estados e por este motivo as uni-
 dades da Federação se empenham para criar mecanis-

mos de controle, a fim de garantir arrecadação e evitar sonegação
por parte dos contribuintes envolvidos na cadeia econômica.

O regime de substituição tributária, que neste livro também
trataremos por ST, tem uma sistemática própria que exige a aten-
ção dos vários elementos que compõem a cadeia econômica para
entendê-lo e aplicá-lo corretamente. As modalidades de ST per-
mitidas pelo regime precisam ser bem compreendidas para asse-
gurar o fluxo correto do processo. Assim, começaremos recapi-
tulando alguns conceitos importantes que serão frequentemente
citados ao longo dos capítulos desta obra.

1.1. ALÍQUOTA

Percentual pelo qual se determina o valor do tributo. Ao cri-
ar um determinado imposto, a lei fixa o percentual que irá incidir
para se encontrar o valor a ser pago pelo contribuinte.
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1.1.1. Operações internas - ICMS da operação própria

Como o ICMS é um imposto de competência estadual, de-
vemos sempre consultar a legislação do estado para sabermos
qual será a alíquota que aplicaremos no cálculo da operação in-
terna própria e na substituição tributária. Em São Paulo, por
exemplo, deveremos nos concentrar nos artigos 52 ao 55 do
RICMS/2000 quando as operações forem internas.

1.1.2. Operações interestaduais - ICMS da operação própria

Já quando as operações forem praticadas com contribuintes
ou não contribuintes localizados em outros estados, as alíquotas
serão de acordo com o quadro abaixo:

INÍCIO DESTINO ALÍQUOTA BASE LEGAL

São Paulo Estados das regiões Sul e 12% Art. 52, III, do RICMS/SP

produto nacional Sudeste, exceto Espírito Santo

São Paulo Estados das regiões Norte, 7% Art. 52, II, do RICMS/SP

produto nacional Nordeste, Centro-Oeste,

Espírito Santo e Distrito Federal

São Paulo Qualquer estado 4% Art. 52, §2º, do RICMS/SP

produto importado

1.1.3. Operações interestaduais - ICMS da substituição
tributária

Para o cálculo da substituição tributária, a alíquota a ser
aplicada nesta modalidade é a interna do produto no estado de
destino. Temos visto que na prática algumas pessoas calculam o
ICMS da substituição tributária com base na alíquota da regra
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geral dos estados (17% ou 18%). No entanto, este procedimento é
irregular: devemos sempre adotar a alíquota interna específica

do produto praticada no estado de destino.

1.2. DIFERIMENTO

Diferir significa adiar, postergar o pagamento do imposto
para uma etapa seguinte. É a categoria tributária mediante a qual
o momento do recolhimento do imposto devido é transferido
para outro contribuinte que participe de uma das etapas
subsequentes da circulação da mercadoria. Em outras palavras,
o encargo para o pagamento é do adquirente, destinatário ou
usuário do serviço que motivar o encerramento do diferimento,
na condição de substituto tributário.

O diferimento na cadeia econômica não é considerado como
incentivo fiscal. Por isso, não há necessidade de celebração de
convênio aprovado pelo CONFAZ. Fundamental reiterar que o
diferimento tem aplicação nas operações realizadas dentro do
estado que o instituiu.

Como dito anteriormente, o diferimento é um mecanismo
de tributação e, caso o contribuinte que tenha dado saída com
este instituto tenha efetuado o crédito por ocasião da entrada,
poderá mantê-lo em sua escrita fiscal.

No capítulo 12 trataremos da escrituração do diferimento.
Para ter acesso ao texto integral, basta acessar a Seção III – Do
Livro de Registro de Saídas, artigo 215 do RICMS/2000.

1.3. IMUNIDADE

Doutrinariamente é entendida como “uma forma qualificada
ou especial de não incidência” em que a limitação ao poder de tri-
butar está prevista na Constituição federal (artigo 150, inciso VI ).
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1.4. INCIDÊNCIA/FATO GERADOR

Na terminologia fiscal, a incidência exprime o alcance ou a
chegada efetiva do tributo sobre a pessoa que deve pagá-lo ou
contribuir com o encargo que lhe é atribuído.

1.5. NÃO INCIDÊNCIA

Ocorre quando a situação fica fora dos limites do fato gera-
dor do tributo, sem implicar obrigação tributária. O estudo da
não incidência é vital, pois, se verificada, torna desnecessário
qualquer recolhimento do tributo, já que não há ocorrência do
fato gerador (hipótese de incidência).

Na legislação do estado de São Paulo encontramos, no arti-
go 7º do Decreto nº 45.490/2000, alguns casos de não incidência
de imposto; quando o contribuinte for emitir a Nota Fiscal, de-
verá mencionar este artigo no campo de “Dados Adicionais”.

1.6. ISENÇÃO

A isenção é a dispensa do pagamento do tributo devido em
virtude de expressa disposição contida em lei. A isenção pode
ser por prazo determinado ou indeterminado; por ser benefício
fiscal, é importante ficar atento à legislação que a disciplina.

As isenções do ICMS são estabelecidas por meio de convê-
nios celebrados entre os estados por unanimidade, sendo incor-
porados aos seus regulamentos. No estado de São Paulo as isen-
ções encontram-se previstas no Anexo I do RICMS/SP, de onde
transcrevemos um trecho exemplificativo:

ANEXO I - ISENÇÕES
(isenções a que se refere o art. 8º deste regulamento)
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Art. 33 (EXPOSIÇÕES/FEIRAS) - Saída de mercadoria com destino a exposições ou feiras para
mostra ao público em geral, assim como o respectivo retorno, desde que a mercadoria retorne
ao estabelecimento de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da saída (I
Convênio do Rio de Janeiro, de 27-2-67, cláusula primeira, 8, Convênio de Cuiabá, de 07-
06-67, Convênio ICMS-30/90, e ICMS-151/94, cláusula primeira, VI, “a”).

O lançamento desta situação tributária no livro de Saídas
de Mercadorias, segundo o Regulamento no art. 215, será feito
na coluna “Isenta ou não tributada”:

7 - colunas sob os títulos “IPI - Valores Fiscais” e “Operações sem Débito do Imposto”:
a) coluna “Isenta ou Não Tributada”: o valor da operação, quando se tratar de mercadoria cuja saída
tiver sido beneficiada com isenção do IPI ou amparada por imunidade ou não incidência, bem
como, ocorrendo a hipótese, o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo; (...)

1.7. NÃO CUMULATIVIDADE

O princípio constitucional da não cumulatividade encon-
tra-se previsto na seguinte conformidade:

... será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa a cir-
culação de mercadorias ou prestações de serviços com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. (art. 155, § 2º, da CF)

O sistema da não cumulatividade visa impedir o que se de-
nomina incidência em cascata, evitando-se que em cada opera-
ção a carga tributária acumulada seja acrescida ao preço dos bens,
elevando seus custos para o consumidor. Um bom exemplo é o
do contribuinte que compra mercadorias para revenda e recebe
nota fiscal com ICMS destacado. Considerando que ele vai re-
vender (dar uma posterior saída tributada), ele se credita no livro
Registro de Entradas do valor do ICMS desta nota fiscal. Quan-
do ele efetua a venda, ele destaca novamente o imposto na nota
de venda. Isto quer dizer que, em regra, ele pagará o ICMS so-
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mente da diferença da Entrada com a Saída.
Portanto, o contribuinte ao adquirir mercadorias deve ob-

servar que, na possibilidade de crédito, este somente poderá ser
lançado na sua escrita fiscal se o fornecedor emitir nota fiscal
com destaque de ICMS em campo próprio.

Detalhe importante: ultimamente os estados, mediante le-
gislação, estão vedando o crédito de ICMS aos contribuintes que
adquirem mercadorias de outros estados, cujo imposto destaca-
do nas notas fiscais não é o efetivamente recolhido pelo contri-
buinte fornecedor, pela existência de um benefício fiscal concedi-
do sem amparo em convênio entre os signatários. Então, como
São Paulo é um deles, orientamos os nossos leitores para que,
antes de efetuarem o crédito do ICMS destacado na nota fiscal
de mercadorias adquiridas de outros estados, observem a legisla-
ção dos estados remetentes para confirmar se o fornecedor tem
algum incentivo fiscal local e se este incentivo fiscal está baseado
em convênio.

1.8. SELETIVIDADE

Outro princípio fundamental previsto na Constituição fe-
deral a ser ponderado pelo legislador ordinário é o que estabelece
a seletividade.

Para o ICMS, a aplicação do princípio da seletividade com-
prova-se na tributação elevada (alíquota de 30%) nas operações
com produtos considerados supérfluos como cigarros, e tributa-
ção reduzida (alíquota de 7%) para produtos essenciais como ovo
integral pasteurizado, ovo integral pasteurizado desidratado, clara
pasteurizada desidratada ou resfriada e gema pasteurizada desi-
dratada ou resfriada. Percebam que a seletividade está diretamente
relacionada à essencialidade das mercadorias e serviços (arti-
go155, § 2º, III, da CF).
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Com isso, o legislador constituinte visou baratear os produ-
tos básicos, tornando-os acessíveis à população de baixa renda.

1.9. SUSPENSÃO

A suspensão caracteriza-se pelo fato de que a responsabilidade
pelo lançamento do imposto não é transferida, permanecendo com
o contribuinte, adiando-se apenas o momento do destaque do im-
posto, ou seja, o momento da obrigação de pagar o ICMS.

Igualmente ao diferimento, é uma operação tributada, não
sendo necessária a anulação de quaisquer créditos eventualmen-
te apropriados nas entradas das mercadorias.

A sua utilização pelos entes tributantes é semelhante à do
diferimento, em que se obtém acentuada redução na carga tributá-
ria antes do efetivo consumo da mercadoria ou serviço, deixando-
se para tributar somente na circulação final ou execução do serviço.

A aplicação do instituto da suspensão é quase sempre vin-
culada ao cumprimento de determinadas condições que se não
forem respeitadas, ocasionarão o imediato recolhimento do im-
posto. Analisemos o artigo 319 do RICMS de São Paulo, apro-
vado pelo Decreto nº 45.490/2000, que dispõe sobre a remessa
de mercadoria para demonstração:

Art. 319. O lançamento do imposto incidente na saída, para o território do Estado, de mer-
cadoria remetida para demonstração, inclusive com destino a consumidor ou usuário final,
fica suspenso, devendo ser efetivado no momento em que ocorrer a transmissão de sua
propriedade (Lei nº 6.374/1989, art. 59).
§ 1º Constitui condição da suspensão o retorno da mercadoria ao estabelecimento de ori-
gem, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da saída, se nesse prazo não for realiza-
da a transmissão de sua propriedade.
§ 2º A suspensão compreende, também, a saída da mercadoria promovida pelo destinatá-
rio em retorno ao estabelecimento de origem.
§ 3º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem que ocorra a transmissão da propriedade ou
o retorno da mercadoria, será exigido o imposto devido por ocasião da saída, sujeitando-
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se o recolhimento espontâneo à atualização monetária e aos acréscimos legais, na forma
prevista no art. 320.

Vê-se que no § 1º a condição para a suspensão é o retorno ou
a venda da mercadoria no prazo estabelecido que, caso não ocor-
ra, acarretará na obrigação de recolher o ICMS.
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2
Diferencial de Alíquotas

nas Operações/Prestações
Interestaduais  Destinadas

a Não Contribuintes do ICMS

Asociedade, com a utilização da tecnologia, também
alterou o seu comportamento na hora de reali-
zar compras. Você, leitor, certamente já adquiriu pro-

dutos de e-commerce. E inclusive este livro pode ter sido com-
prado desta forma.

O Governo, muito atento ao volume das vendas interes-
taduais e obviamente interessado na arrecadação do ICMS
com o trânsito de mercadorias e serviços de transporte daí
advindos, publicou a Emenda Constitucional nº 87/2015, re-
gulamentada pelo Convênio nº 93/2015, com efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2016.

E o que isso significou? Antes desta Emenda, a alíquota
aplicável nas operações/prestações interestaduais destinadas
a não contribuintes era aquela do estado de origem da merca-
doria. Portanto, o ICMS destacado no documento fiscal ia
todo para o estado do fornecedor; o que a recebia - o destina-
tário - nada arrecadava. E isso não poderia ser alterado de
forma abrupta, deixando um estado com menor arrecadação
em detrimento de outro. Desta forma, a Emenda previu uma
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regra de transição, na qual a repartição do percentual do tri-
buto entre os estados de origem e destino das mercadorias é
gradual. Vejamos a tabela abaixo:

ANO
% ESTADOS

% Origem % Destino

2015 80% 20%

2016 60% 40%

2017 40% 60%

2018 20% 80%

2019 0% 100%

É importante destacar que os percentuais acima são devi-
dos tanto para venda de mercadorias quanto para a prestação de
serviços de transporte, desde que ambas as atividades estejam
sujeitas à incidência do ICMS.

E quem deverá recolher o Difal? Pela nova regra, a responsa-
bilidade do recolhimento deste diferencial, se houver, será do con-
tribuinte que vender a mercadoria (ou prestar serviço de transpor-
te) a não contribuinte do ICMS localizado em outro estado.

2.1. O CÁLCULO

Não se assuste: o cálculo é simples. Primeiro vejamos a fór-
mula transcrita do Convênio nº 93/2015:

ICMS origem = BC x ALQ inter

ICMS destino = [BC x ALQ intra] - ICMS origem

Sendo:
BC = base de cálculo do imposto (observado o disposto no § 1º);
ALQ inter = alíquota interestadual aplicável à operação ou prestação;
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ALQ intra = alíquota interna aplicável à operação ou prestação no es-
tado de destino.

Nota 1:
O recolhimento não se aplica quando o transporte for efetu-

ado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem (cláusula
CIF - Cost, Insurance and Freight).

Nota 2:
O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota de

ICMS aplicável às operações e prestações, nos termos previstos
no art. 82, §1º, do ADCT da Constituição federal, destinado ao
financiamento dos fundos estaduais e distrital de combate à po-
breza (FECOP), é considerado para o cálculo do imposto, cujo
recolhimento deve observar a legislação da respectiva unidade
federada de destino.

No cálculo do imposto devido à UF de destino, o remetente
deve calcular, separadamente, o imposto correspondente ao
DIFAL por meio da aplicação, sobre a respectiva base de cálcu-
lo, de percentual correspondente:

a) à alíquota interna da UF de destino sem considerar o
adicional de até 2%;

b) ao adicional de até 2%.

O crédito relativo às operações e prestações anteriores deve
ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido à UF
de origem, observados os artigos 19 e 20 da Lei Complementar
nº 87/1996.

Vamos aos exemplos, pois assim o leitor verá, na prática,
algumas simulações:
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Venda interestadual efetuada por contribuinte enquadrado no

RPA de mercadoria para não contribuinte (cálculo com fundo

de combate à pobreza).

Fornecedor: Indústria e Comércio de XXXXX Ltda.
Destinatário: não contribuinte do ICMS – pessoa física ou jurídica
Estado de destino: RJ
Destinação: uso ou consumo
CFOP: 6.107   CST: 000

Cálculo do imposto:
Valor unitário: R$ 40,00 (com ICMS da operação interestadual
embutido no preço da mercadoria e a carga tributária do dife-
rencial de alíquotas)
Quantidade: 5
Frete por conta do: (x) destinatário    (  ) remetente
Alíquota do IPI: 5%
Base de cálculo do IPI: R$ 200,00
Valor do IPI: R$ 10,00
Base de cálculo do ICMS próprio: R$ 210,00
Alíquota do ICMS próprio: 12%
Valor do ICMS próprio: R$ 25,20
Alíquota de ICMS no estado de destino: 18% + 2% FECOP
Base de cálculo R$ 210,00 x 20% = R$ 42,00
Cálculo do diferencial: R$ 42,00 – R$ 25,20 = R$ 16,80
R$ 210,00 x 2% = R$ 4,20 (FECOP)
R$ 16,80 – R$ 4,20 = R$ 12,60 – diferencial
Em 2018, 80% deste diferencial (R$ 10,08) era devido ao estado
de destino e 20% (R$ 2,52) ao estado de origem. Em 2019, 100%
vão para a UF de destino.
Valor total dos produtos: R$ 200,00
Valor total da nota: R$ 210,00
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Venda interestadual praticada por contribuinte enquadrado no

RPA de mercadoria para utilização pela empresa de constru-

ção civil (cálculo sem fundo de combate à pobreza)

Cautelarmente, recomendamos a consulta prévia ao estado de des-
tino para identificar se o mesmo considera a empresa de construção civil
como contribuinte ou não do ICMS. Consideramos, no exemplo a seguir,
que a empresa de construção civil não é contribuinte do ICMS.

Fornecedor: Indústria e Comércio de XXXXX Ltda.
Destinatário: Construção Civil Boa Obra S.A.
Estado de destino: BA
Destinação: aplicação na obra
CFOP: 6.107   CST: 000

Cálculo do imposto:
Valor unitário: R$ 40,00 (com ICMS da operação interestadual
embutido no preço da mercadoria e a carga tributária do dife-
rencial de alíquotas)
Quantidade: 5
Frete por conta do: (x) destinatário (  ) remetente
Alíquota do IPI: 5%
Base de cálculo do IPI: R$ 200,00
Valor do IPI: R$ 10,00
Base de cálculo do ICMS próprio: R$ 210,00
Alíquota do ICMS próprio: 7%
Valor do ICMS próprio: R$ 14,70
Alíquota interna do produto no estado de destino 17%, sem a
cobrança do FECOP
Base de cálculo do diferencial: R$ 210,00 x 17% = R$ 35,70 – R$
14,70 = R$ 21,00 sendo que 100% deste valor pertence ao estado
de destino nas operações realizadas a partir de 01.01.2019.
Valor total dos produtos: R$ 200,00
Valor total da nota: R$ 210,00
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2.2. O RECOLHIMENTO DO DIFAL

O recolhimento do imposto deve ser efetuado utilizando-
se a GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Esta-
duais) ou outro documento equivalente estipulado pela legisla-
ção da UF de destino, por ocasião da saída da mercadoria ou
início da prestação de serviço.

O documento de arrecadação deve citar o número do do-
cumento fiscal que acompanhar o trânsito da mercadoria ou a
prestação do serviço. A critério do estado de origem, a parcela
do imposto deverá ser recolhida separadamente; já para o Fun-
do Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), a respectiva par-
cela será integralmente recolhida para o estado de destino.

Outro aspecto muito importante para o qual o fornecedor
deve estar atento diz respeito ao Cadastro de Contribuinte do
ICMS no estado de destino, pois não raro há UFs que fazem tal
exigência. Isso significa que se o fornecedor vender para um
estado onde sua inscrição como contribuinte do ICMS seja obri-
gatória, terá que fazê-lo antes do embarque da mercadoria ou
início da prestação de serviço. Uma vez realizada, o número
de inscrição deve ser aposto em todos os documentos dirigidos
à UF de destino, inclusive nos respectivos documentos de arre-
cadação. Neste cenário, o contribuinte inscrito deve recolher o
imposto até o 15º dia do mês subsequente à saída do bem ou ao
início do serviço prestado.

Importante ressaltar que o contribuinte que já esteja inscri-
to na UF na condição de substituto tributário, fica dispensado
de nova inscrição estadual ou distrital. Esta UF também pode-
rá dispensar o contribuinte de obrigações acessórias, exceto a
emissão de documento fiscal.

No tocante ao contribuinte que pertence ao regime do Sim-
ples Nacional, ele está dispensado do recolhimento do Difal até
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a decisão final da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 5.464, de autoria da OAB, que alega ameaça à
competitividade e à sobrevivência das pequenas empresas, que
já recolhem uma alíquota única sobre a receita bruta mensal.
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3
Diferencial de Alíquotas

para Contribuintes do ICMS

3.1. INSTITUIÇÃO

A Constituição federal de 1988 concedeu aos Estados a au-
tonomia para instituírem o diferencial de alíquotas nas opera-
ções interestaduais destinadas a contribuintes usuários finais, ou
seja, aqueles que adquirem produtos de outros estados para uso,
consumo ou ativo imobilizado. E como estamos falando em
DIFAL, é sempre bom lembrar que ele não se aplica quando a
carga do produto no estado de destino tiver alíquota idêntica à
interna onde está localizado o consumidor final. Portanto, se o
produto tem alíquota interna maior que a interestadual, mas in-
ternamente o produto tem base de cálculo reduzida que abarca
toda a cadeia de comercialização até o consumidor final, não há
que se falar em diferencial de alíquotas.

Outra situação que não gera a obrigação do pagamento do
diferencial de alíquotas é quando os estados, mediante acordo,
celebram a obrigatoriedade do remetente pagar este diferencial
no lugar do adquirente. Quando isso ocorre, a denominamos de
substituição tributária do diferencial de alíquotas. Esta obriga-
ção se aplica tanto para os contribuintes enquadrados no Regi-
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me Periódico de Apuração como para os contribuintes enqua-
drados no Simples Nacional.

3.2. CÁLCULO

Em sendo a obrigação do destinatário ou do fornecedor, no
caso de haver disposição expressa em acordo de substituição tri-
butária, o cálculo desse diferencial depende da regra de cada es-
tado. Atualmente há diferenciação na forma de cálculo que varia
de estado para estado, ou seja, podemos dizer que existem regras
diferenciadas que explicaremos na sequência.

a) Os estados do AC, AM, AP, ES, MT, MS, RJ, RR,

SC, SP, DF, CE, MA, PB e RN adotam o seguinte for-

mato de cálculo em suas legislações:

Considerando que o preço da mercadoria com o ICMS
da operação interestadual embutido é de R$ 1.000,00,
em um primeiro exemplo a alíquota interestadual 12%,
o Valor do ICMS próprio será de R$ 120,00 e o ICMS
devido ao estado de origem será de R$ 120,00.

Agora, se a alíquota interna do produto no estado de
destino for 18%, considerando o preço da mercadoria
com o valor do ICMS da operação interestadual embu-
tido (ou seja, R$ 1.000,00), aplica-se a alíquota interna
do produto no estado de destino 18% (informado aci-
ma) = R$ 180,00. Logo, o diferencial corresponderá à
diferença entre R$ 180,00 – R$ 120,00 (ICMS próprio
da operação interestadual) = R$ 60,00

O mesmo valor seria obtido se fosse feito o seguinte cálculo:
Valor da operação R$ 1.000,00
Alíquota interestadual: 12%
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Alíquota interna do produto no estado de destino 18%
Diferença entre as alíquotas: 6%
R$ 1.000,00 x 6% = R$ 60,00

b) Os estados da BA, MG, PA, PR e RS trazem o seguin-

te cálculo em suas legislações:

Considerando que o preço da mercadoria com o ICMS
da operação interestadual embutido é de R$ 1.000,00, a
alíquota interestadual 12%, o valor do ICMS próprio será
de R$ 120,00 e o montante que seguirá para o estado de
origem será de R$ 120,00.

Para se chegar ao valor do diferencial de alíquota nestes
estados, subtrai-se o ICMS da operação interestadual (que
no nosso exemplo corresponde a R$ 120,00) para obter
R$ 880,00.

Agora, supondo que a alíquota interna do produto no
estado de destino seja de 18%, como iremos embutir o
referido valor no preço da mercadoria? Acompanhe o
cálculo:
100 % – 18% = 82 %
(82 / 100 = 0,82)
R$ 880,00 / 0,82 = R$ 1.073,17
R$ 1.073,17 x 18% = R$ 193,14 – R$ 120,00 = R$ 73,14
(valor do diferencial de alíquotas)

c) Os estados de AL, PI, RO, SE, TO em suas legisla-

ções trazem, em resumo, o seguinte cálculo:

Vamos usar o mesmo cenário, ou seja, o preço da merca-
doria com o ICMS da operação interestadual embutido
é de R$ 1.000,00, a alíquota interestadual 7% e a alíquota
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interna de 18%. Para se chegar ao valor do diferencial de
alíquota nestes estados, devemos adotar o seguinte pro-
cedimento:
Diferença entre as alíquotas (18% - 7%) = 11 %
(11 / 100 = 0,11)
O próximo passo é embutir o diferencial (0,11) no valor
da mercadoria:
R$ 1.000,00 / (1 - 0,11)
R$ 1.000,00/ 0,89 = R$ 1.123,59
R$ 1.123,59 x 11% = R$ 123,92

d) O estado de GO calcula de forma diferenciada: consi-

dera o valor da mercadoria com o ICMS da operação

interestadual embutido. Partindo do exemplo que já

temos, vejamos:

R$ 1.000,00 / (1 – 0,17) = R$ 1.000,00/ 0,83 = R$
1.204,81 – base de cálculo para obter o DIFAL
Alíquota interestadual 7%
Alíquota interna 17%
Diferença entre as alíquotas: 10%
R$ 1.204,81 x 10% = R$ 120,48

e) O estado de PE calcula o diferencial de alíquotas da mes-

ma forma que é calculado o diferencial de alíquotas para

não contribuintes:

Valor da mercadoria com o ICMS embutido: R$ 1.000,00
Alíquota interna: 18%
Considerando que o ICMS da operação interestadual foi
de 12%, o ICMS da operação interestadual corresponde
a R$ 120,00. Assim, R$ 1.000,00 – R$ 120,00 = R$ 880,00
Agora vamos embutir a alíquota interna do ICMS (18%)
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que corresponde ao índice de 0,82 (R$ 880,00 / 0,82 =
R$ 1.073,17)
Diferença entre as alíquotas: 6%
R$ 1.073.17 x 6% = R$ 64,39
Observação: de acordo com a Resolução SF nº 22/1989, nas
operações interestaduais envolvendo produtos nacionais, as
alíquotas do ICMS corresponderão a 12% nas regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e no estado do Espírito Santo.

3.4. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

O Convênio nº 52/2017 trouxe uma forma de cálculo do
diferencial de alíquotas a ser computado pelo contribuinte subs-
tituto tributário quando há previsão em acordo. No entanto, as
principais cláusulas deste convênio (8ª a 14ª, 16ª, 24ª e 26ª) foram
suspensas pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.866
ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a
alegação da possibilidade de haver um impacto financeiro consi-
derável gerado pela alteração no sistema normativo relacionado
às substituições e antecipações tributárias referentes ao ICMS
incidente em operações interestaduais.

Este tema ainda deve gerar muita discussão e parece estar
longe de desfecho: em abril de 2018 a PGR (Procuradoria-Geral
da República) pediu “nova vista dos autos, para o pronuncia-
mento do mérito.”

Por conta da suspensão das cláusulas acima referidas, o que
prevalece é a disposição da legislação anterior ao Convênio nº
52/2017, qual seja, a legislação interna dos estados destinatários
a fim de se verificar se nos enquadramos como substitutos tribu-
tários desse diferencial.

O Convênio no 142/2018, publicado no Diário Oficial da
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União de 19.12.2018, revogou o Convênio no 52/2017. Desta
forma, a partir de 01.01.2019, nas operações interestaduais, quan-
do houver obrigatoriedade de recolhimento do diferencial de
alíquotas por ST, aplica-se a legislação da UF de destino.

Por fim, em 30.04.2019 o STF julgou extinta a ADI 5.866
sem resolução de mérito. enterrando definitivamente a polêmica.


