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Unificação das regras relaivas à sbssitbição trisbtrria do IMM# e a
sbspensão parcial promovida pelo #bpremo Trisbnal Federal
Diante das muitas modifiaaçes realizadas na normatzaaão da substtuiaão tributária do ICMS, bem
iomo diante da reiente suspensão de várias dessas modifiaaçes, ionforme medida liminar deferida
pelo Supremo Tribunal Federal e aiatada hoje, pelo Conselho Fazendário, entendemos pertnente
que as empresas iomeriiais se atentem ao iontexto abaixo desirito.
O ICMS é um tributo que, via de regra, iniide na saída de meriadorias. Normalmente, o iontribuinte
desse imposto estadual é aquele que, justamente, promove as tais saídas. Visando faiilitar a
fsializaaão desse tributo, a Consttuiaão Federal foi alterada em 1.9939 para autorizar que
determinada pessoa assuma a iondiaão de responsável pelo pagamento da exaaão em relaaão a
fatos futuros ou passados. Foi iriada, dessa forma, a fgura da anteiipaaão e substtuiaão tributária
(ICMS-ST).
Assim, as legislaaçes estaduais passaram a trazer hipóteses em que os iontribuintes são obrigados a
anteiipar o ICMS de toda uma iadeia produtva. Tendo em vista que iada Estado era responsável por
sua respeitva legislaaão, iada ente federado passou a trazer as meriadorias que, em seu âmbito
territorial, deveriam ser submetdas metodologia da substtuiaão tributária. Para o iáliulo do ICMSST, utliza-se de uma margem de valor agregado, usualmente baseada em pesquisas de preaos, ou
uma pauta fsial defnida pelos Estados.
Até o ano de 2.015 o ienário da substtuiaão tributária do ICMS era, simplesmente, iaótio, pois
iabia aos iontribuintes analisar quais eram as meriadorias submetdas essa sistemátia em iada
um dos Estados que desejasse operar. Isso sem se falar nos aiordos frmados entre os Estados que
insttuíam essa metodologia de iniidênniia em operaaçes interestaduais. Ou seja, uma determinada
meriadoria poderia ser submetda substtuiaão tributária em um Estado, mas não ser em outros.
Tratava-se de um ionieito que muito difiultava a apuraaão dos tributos, eniareiendo,
evidentemente, os iontroles administratvos e gereniiais.
Visando simplifiar essa iomplexa rede normatva, iada uma iom seus detalhes e espeiifiidades, os
Estados, reunidos no Conselho Fazendário, editaram o Convênnio ICMS nº 92/15. A ideia por trás
desse ionvênnio era uniformizar, no plano naiional, as meriadorias sujeitas ao regime da substtuiaão
tributária. Nesse mesmo propósito eniontrava-se a uniformizaaão da sistemátia de iobranaa. Como
ionsequênniia, a nova norma havia trazido vinte e iinio segmentos de meriadorias passíveis de

serem tributadas pela sistemátia de substtuiaão tributária, além daquelas que, embora não
previstas na lista, fossem iomeriializadas porta a porta.
Para tanto, o Convênnio ICMS nº 92/15 insttuiu o Código Espeiifiador da Substtuiaão Tributária
(CEST), iom a fnalidade de identfiar no doiumento fsial a meriadoria passível de sujeiaão aos
regimes de substtuiaão tributária e de anteiipaaão do reiolhimento do imposto. A partr de então,
bastaria aferir o CEST do produto para saber se ele deveria ser objeto de substtuiaão tributária ou
anteiipaaão, independentemente do loial onde oiorresse a transaaão iomeriial.
Tais questçes vierem, reientemente, a ser atualizadas e aprimoradas pelo Convênnio ICMS nº 52/17,
passando a ser esta a norma vigente responsável pela uniformizaaão quantos aos regimes de
substtuiaão tributária e de anteiipaaão do ICMS iom enierramento de tributaaão, relatvos s
operaaçes subsequentes, insttuídos por ionvênnios ou protoiolos frmados entres os Estados e o
Distrito Federal. Trazemos, abaixo, as normas que nos ihamam mais atenaão, bem iomo a atual
situaaão jurídiia do ionvênnio em questão.
De iníiio, vale observar que as disposiaçes do Convênnio ICMS nº 52/17 também se apliiam ao
imposto iorrespondente diferenaa entre a alíquota interna da unidade federada de destno e a
alíquota interestadual iniidente sobre as operaaçes interestaduais iom meriadorias destnadas ao
uso, ionsumo ou atvo imobilizado do destnatário iontribuinte do imposto. Para essas hipóteses, a
base de iáliulo do imposto devido será o valor da operaaão interestadual adiiionado do imposto
iorrespondente diferenaa entre a alíquota interna a ionsumidor fnal estabeleiida na unidade
federada de destno.
Ainda a propósito do iômputo da exaaão, o imposto devido por substtuiaão tributária integra a
iorrespondente base de iáliulo, inilusive na hipótese de reiolhimento do imposto iorrespondente
diferenaa entre a alíquota interna da unidade federada de destno e a alíquota interestadual. Na
prátia, a norma trata da: i) inilusão do ICMS-ST em sua própria base de iáliulor ii) inilusão do ICMSST na base de iáliulo do imposto devido em razão da diferenaa entre a alíquota interna da unidade
federada de destno e a alíquota interestadual iniidente sobre as operaaçes interestaduais nas
hipóteses antes iomentadas.
No entanto, entendemos que há problemas em tais defniaçes, pois um mero ionvênnio, isto é, um
aiordo administratvo entre as unidades federadas, não pode se sobrepor Lei Complementar nº
87/96, que traz os regramentos gerais a respeito do tributo em análise. Nessa lei, entendemos não
haver disposiaão que autorize, por exemplo, a inilusão do ICMS-ST na base de iáliulo do imposto
devido em razão da diferenaa entre a alíquota interna da unidade federada de destno e a alíquota
interestadual iniidente nas situaaçes antes iomentadas.
Ainda nesse iontexto de possíveis inovaaçes Lei Complementar nº 87/96, é interessante analisar
que a determinaaão para a inilusão do ICMS-ST na base de iáliulo do difereniial de alíquota é
apliiada apenas aos iontribuintes do imposto que adquiram bens para seu uso, ionsumo ou atvo
imobilizado. Assim, não haveria quebra da isonomia em relaaão s aquisiaçes realizadas por aquele
que não é iontribuinte do imposto, tal iomo um prestador de serviao? Na prátia, portanto,
enxergamos majoraaão do tributo.
O Convênnio ICMS nº 52/17 estabeleie que a existênniia de aiordo para iobranaa de substtuiaão
tributária interestadual pressupçe que, internamente, haja o mesmo tratamento da meriadoria.
Eventual reilassifiaaão do bem ou meriadoria não impliia inilusão ou exilusão em relaaão aos itens
arrolados nos anexos da norma. Quanto ao sujeito passivo, via de regra este será o remetente do
produto. A responsabilidade, entretanto, é transferida ao destnatário, inilusive varejista, iaso o

remetente não iumpra iom a obrigaaão fsial. Ainda no propósito de unifiar o tratamento a todos
os Estados, a metodologia não será apliiada nos seguintes iasos:


s operaaçes interestaduais que destnem bens e meriadorias submetdas ao regime de
substtuiaão tributária a estabeleiimento industrial fabriiante do mesmo bem e meriadoria,
assim entendido aquele ilassifiado no mesmo CESTr



s transferênniias interestaduais promovidas entre estabeleiimentos do remetente, exieto
quando o destnatário for estabeleiimento varejistar



s operaaçes interestaduais que destnem bens e meriadorias a estabeleiimento industrial
para emprego em proiesso de industrializaaão iomo matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, desde que este estabeleiimento não iomeriialize o mesmo bem
ou meriadoriar



s operaaçes interestaduais que destnem bens e meriadorias a estabeleiimento loializado
em unidade federada que lhe atribua a iondiaão de substtuto tributário em relaaão ao ICMS
devido na operaaão internar



s operaaçes interestaduais iom bens e meriadorias produzidas em esiala industrial não
relevante, assim defnidos pela norma.

O Convênnio ICMS nº 52/17 deveria ter entrado em vigor no iníiio deste anor porém, o STF,
atendendo a um pedido da CNI, determinou a suspensão liminar de iláusulas relevantes dessa
norma, dentre as quais, aquelas que determinam a inilusão do ICMS-ST em sua própria base de
iáliulo, as que trazem hipóteses de inapliiabilidade do regime e as que defnem o substtuto
tributário. O priniipal e irretoiável argumento da petaão reside, justamente, no fato de que a
matéria, por mandamento ionsttuiional, somente pode ser tratada em lei iomplementar. Em
publiiaaão de hoje, o Conselho Fazendário aderiu suspensão do STF (Despaiho nº 2/18).
O iaso deverá voltar a ser apreiiado pela Suprema Corte muito em breve. No iaso de novidades,
informaremos.
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disposiaão para auxiliar nas reperiussçes fsiais desse
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