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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como escopo principal analisar o impacto do regime de 

Substituição Tributária da arrecadação de ICMS no setor industrial do Ceará, através 

de um estudo de caso no setor calçadista, cuja arrecadação passou a ser realizada 

a partir de 2006 pelo citado regime, através do Decreto nº 28.326, de 25/07/06. O 

instituto da Substituição Tributária do segmento em análise veio a ser utilizado ao 

invés do regime normal, tendo em vista a facilidade de controlar um maior número 

de empresas, atribuindo a um responsável a arrecadação de toda a cadeia de 

comercialização. Utilizamos um Banco de Dados de informações da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-Ce) e usamos a metodologia Diferenças em 

Diferenças, considerando um grupo de controle – empresas que permaneceram no 

regime normal de cobrança; e um grupo de tratamento – empresas que passaram 

para o regime de substituição tributária. Ao final da análise chegamos à conclusão 

de que o regime de Substituição Tributária contribuiu para um incremento de 24,38% 

na arrecadação do setor industrial de calçados, para o período considerado de 2003 

a 2009.  

 
Palavras-chave: Substituição Tributária; Arrecadação; Imposto; ICMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

 

The present work has as its principal aim to analyze the impact of the Tributary 

Substitution regime of the collection of ICMS in the industrial sector of Ceará, through 

a case study in the footwear sector, whose collection of taxes has been realized 

since 2006 by the cited regime, through Decree No. 28326 of 25/07/06. The Tributary 

Substitution institute of the segment in analysis came to be used rather than normal 

regime, in view of its facility to control a larger number of companies, assigning to a 

responsible the collection of the entire commercialization chain. We used a 

information database from the Department of Finance of the State of Ceará (Sefaz-

Ce) and we used the Differences in Differences methodology considering a control 

group - companies that remained in the normal regime of taxes collection; and a 

treatment group - companies that passed to the Tributary Substitution. After the 

analysis we perceive a positive impact of 24,38% of collection in the footwear 

industry, for the considered period from 2003 to 2009. 

 

Keywords: Tributary Substitution, Collection, Tax, ICMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Políticas de governo na arrecadação do ICMS 

 

Segundo Rosa (2011) desde a década de setenta, os Estados brasileiros 

vêm deixando de arrecadar o imposto de ICMS pelo regime normal de tributação, 

preferindo adotar o da Substituição por mostrar-se mais simples e eficiente, sob o 

ponto de vista do órgão arrecadador, uma vez que concentra seus esforços de 

fiscalização em um pequeno grupo de produtores e industriais. O ICMS é a maior 

fonte de arrecadação dentre os impostos de competência dos Estados, no Ceará 

este percentual chega a ser de 94,86% (MATOS, 2010), daí haver uma preocupação 

constante em aprimorar o sistema de recolhimento deste imposto por parte das 

Fazendas Estaduais.  

A carga tributária brasileira tem sido objeto de discussões no meio 

tributário e político, que atribuem a esta a responsabilidade pela onerosidade, cada 

vez maior, da atividade produtiva, impactando no chamado “Custo Brasil”, 

prejudicando a expansão de novas empresas, bem como a manutenção das 

organizações industriais e comerciais existentes no Brasil.  

O Ceará costuma utilizar-se de uma política que busca agilizar o 

crescimento dos setores produtivos do Estado, expandindo novos nichos 

econômicos que proporcionem a criação de empregos e alavanque a arrecadação 

do ICMS, seu principal imposto e um dos grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento e subsistência de áreas de responsabilidade do Poder Público, 

como a da saúde, segurança e educação. 

Dentro dessas políticas de governo adotadas pelo estado do Ceará foi 

instituído o regime de substituição tributária nas operações com calçados, artigos de 

viagens e de artefatos diversos de couro através do Decreto nº 28.326, de 2006.  No 

seu Art. 1º, parágrafo único, determina que o regime supracitado aplique-se às 

operações de saídas realizadas pelo estabelecimento industrial (GN) e importador, 

que ficam responsáveis pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas 

operações subsequentes. 

As empresas industriais do Ceará de calçados, artigos de viagens e de 

artefatos de couro diversos tornaram-se responsáveis a partir de 2006 pela 

arrecadação e recolhimento do ICMS devido por elas próprias e pelas empresas 
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revendedoras de seus produtos. No regime de ICMS_ST, que passou a vigorar, o 

governo estipulou um percentual de agregação de 55% (cinquenta e cinco por cento) 

sobre os produtos a serem comercializados. Este percentual de agregação é em 

média 24% menor que a taxa de adicionamento média praticada pelo setor (SILVA, 

2011). O Ceará procurou, através deste benefício, promover o alargamento da base 

tributária, com a possibilidade de inclusão de novos contribuintes, e assim 

compensar a redução da carga tributária (SILVA, 2011).  

Focalizamos nosso trabalho na indústria de calçados procurando 

responder a questão: houve incremento na arrecadação de ICMS na indústria 

calçadista do estado do Ceará com a adoção do regime de Substituição Tributária 

adotado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce) no período considerado? 

 

1.2 Objetivos do trabalho  

 

Como mencionado acima, o instituto da Substituição Tributária vem 

ocupando cada vez mais espaço dentro das políticas de governo adotadas pelas 

unidades federativas do Brasil, como instrumento de facilitação da arrecadação do 

ICMS. Em muitos Estados o regime de Substituição Tributária já representa algo em 

torno de 30% das receitas tributárias (FERREIRA, 2003). No Ceará, este percentual 

alcança 32 pontos por cento das receitas (SEFAZ-CE, 2011).  

Biava Júnior (2010) afirma que apesar de o instituto da Substituição 

Tributária ser praticado no Brasil desde a década de 70, suas repercussões 

econômicas nas empresas ainda são pouco exploradas no meio acadêmico.  Ele 

considera que há uma clara necessidade de estudos visando identificar os principais 

impactos desta sistemática de tributação nas empresas e a falta dessas pesquisas 

pode ser justificada em função das informações sobre ICMS e ICMS-ST serem 

tratadas confidencialmente pelos órgãos arrecadadores e pelos contribuintes, sendo 

que mesmo para as empresas abertas que divulgam publicamente seus 

demonstrativos financeiros, tais informações são disponibilizadas de maneira 

bastante resumida, não propiciando a consecução de análises mais específicas 

advindas destes demonstrativos contábeis públicos. 

O fato é que a Substituição tributária, para os agentes do fisco, facilitou 

em muito a operacionalização da arrecadação de tributos, principalmente das 

mercadorias e produtos que apresentam como característica um número reduzido 
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de fabricantes e produtores associados a um grande número de varejistas. Ferreira 

(2003) afirma também que para as empresas de um mesmo setor este instituto evita 

que muitas delas sofram concorrência desleal, uma vez que muitas sobreviviam da 

sonegação fiscal. 

No entender de Blanco (2010), a Substituição Tributária é uma ferramenta 

fiscal de vanguarda no exercício da imposição tributária, pois concentra a iniciativa 

de cobrança, antecipa o fluxo de caixa das Fazendas Públicas, reduz e aperfeiçoa o 

esforço fiscal e, consequentemente, reduz a evasão fiscal.  

Assim, este trabalho além do seu propósito inicial de conhecer o impacto 

desse regime no setor industrial de calçados do Ceará, busca contribuir para o 

debate do fenômeno Substituição Tributária que vem sendo utilizado cada vez mais 

nas políticas de governo como incremento da arrecadação do ICMS.  

O trabalho está dividido em sete capítulos, além deste primeiro de 

Introdução. O segundo apresenta a revisão da literatura. O terceiro traz as 

diferenças entre o regime normal de tributação e o regime de substituição tributária.  

O quarto mostra a fonte e descrição do banco de dados. O quinto descreve a 

Metodologia empregada – Diferenças em Diferenças. O sexto apresenta os 

resultados das estimativas do modelo. O sétimo as considerações finais. Em 

seguida tem-se as referências bibliográficas e os anexos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Origem 

 

A questão da responsabilidade por substituição é por bastante conhecida. 

Não é criação de nossos legisladores. Há dados que indicam sua aplicação já no 

século XIII, em países como França, Alemanha e Inglaterra (FERREIRA, 2003). 

Outros autores como Blanco (2010) afirmam que o instituto da substituição tributária 

ainda é mais antigo, pois remontam desde os tempos do Império Romano. 

A responsabilidade tributária, por substituição, regulada no ordenamento 

jurídico brasileiro, se dá de duas formas: a regressiva e a progressiva. No primeiro 

caso ocorre a postergação do pagamento do imposto para uma etapa posterior a 

ocorrência do fato gerador. O crédito tributário extinguir-se-á na operação seguinte, 

via deferimento. Já na progressiva o fato gerador ainda não ocorreu, entretanto, o 

crédito tributário será pago na operação anterior, como veremos em exemplos mais 

adiante. 

No Brasil, somente com o advento da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO – CTN) esse instituto de deslocamento 

da sujeição passiva passou a ter tratamento legal expresso, mas se referia apenas a 

operações anteriores (substituição tributária regressiva), cujos fatos geradores já 

haviam ocorridos1. 

A origem da Substituição Tributária, no Brasil, segundo Blanco (2010) 

confunde-se com a do antigo ICM (Imposto de Circulação de Mercadorias), sendo 

certo que tanto a substituição como a antecipação tributária2 foram implementadas 

justamente para tornar simplificada a instituição e cobrança daquele imposto e dessa 

maneira o ICMS ST vem sendo adotado cada vez mais pelas Fazendas dos diversos 

Estados Brasileiros e do Distrito Federal (ROSA, 2011). 

Com a promulgação da Carta Constitucional de 1946, as Unidades 

Federativas passaram a ser dotadas de competência para instituir o chamado 

imposto sobre Vendas e Consignações (IVC), precursor do atual ICMS (Imposto 

                                                 
1
 Art. 128 do CTN: (...) a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário 

a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. 
2
 A antecipação tributária propriamente dita corresponde a um diferencial entre a alíquota interna do 

Estado e alíquota interestadual vezes o valor da mercadoria. Essa antecipação gera um crédito de 
igual valor para a empresa comercial que se aproveitará dele na venda do produto. 
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sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). 

A figura da antecipação tributária, na modalidade de substituição tributária 

progressiva, também teve seu esboço na Lei nº 5.172 (CTN), conforme se percebe 

da leitura do seu revogado artigo 58, §2º, II, cuja redação originária elegia um 

responsável para o recolhimento do imposto do ICMS de um fato gerador que ainda 

iria ocorrer3. 

O Ato Complementar nº 34, de 30/01/1967, no seu artigo 6º, reestabelece 

a figura da substituição tributária, dando nova redação ao artigo 58, § 2º do CTN, 

dispondo:  

 
A lei poderá atribuir ao industrial ou comerciante atacadista, quanto ao 
imposto devido por comerciante varejista, mediante acréscimo: a) da 
margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadoria com 
preço máximo de venda no varejo determinado pelo fabricante ou fixado 
pela autoridade competente; b) de percentagem de 30% (trinta por cento) 
calculada sobre o preço total cobrado pelo vendedor, neste incluído, se 
incidente na operação o imposto a que se refere o art. 46 (Imposto sobre 
produtos Industrializados - IPI), nos demais casos. 
 

Posteriormente o Decreto-Lei nº 406, de 31/12/68, por força do seu artigo 

13, acabou por revogar expressamente os referidos dispositivos contidos na Lei nº 

5.172 (CTN)4. Nesta ocasião vigia a Constituição de 1967, que passou a atribuir, 

pelo artigo 24, inciso II, competência aos Estados-membros e ao DF para instituir 

impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o chamado ICM, 

mas não se referiu à substituição tributária. 

No ano de 1969, veio a lume a Emenda Constitucional nº 01/69, a qual, 

pelo seu § 4º, artigo 23, estabelecia delegação à Lei Complementar para instituir 

outras categorias de contribuintes para o ICM5. Abriu-se novamente a possibilidade 

de eleger-se um responsável para o pagamento do tributo. 

                                                 
3
 § 2º A lei pode atribuir a condição de responsável: 

I- (...); 
II- Ao industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido por comerciante varejista, 
mediante acréscimo da mercadoria a ele remetida de um percentual não excedente de 30% do que a 
lei estadual fixar. 
4
 Art 13. Revogam-se os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72 e 73 da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, com suas modificações posteriores, bem como todas as demais disposições em 
contrário. 
5
 EC nº 01/69, art. 23, (...) § 4º - Lei complementar poderá instituir, além das mencionadas no item II 

(comerciantes, industriais e produtores), outras categorias de contribuintes daquele imposto (ICM). 
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A Lei Complementar nº 44, de 7 de dezembro de 1983 , reestabeleceu 

novamente a figura do instituto da Substituição Tributária  progressiva e regressiva 

com a nova redação dada ao §3º, Art. 6º,  do Decreto-lei nº 406/68: 

 
Ar. 6º [...] 
§ 3º A lei estadual poderá atribuir a condição de responsável: ao industrial, 
comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao imposto devido 
na operação ou operações anteriores promovidas com a mercadoria e seus 
insumos; 
b) ao produtor industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto 
devido pelo comerciante varejista; 
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante 
atacadista e pelo comerciante varejista; 
d) aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou 
comercialização de mercadorias. 
 

A Constituição da República de 1988, em sua redação original, definiu 

que caberia à lei complementar dispor sobre a substituição tributária do ICMS, 

conforme previsto no art. 155, § 2º, inc. XII, alínea b6. Com efeito, com fulcro no art. 

34, § 8º, do ADCT, em razão da inexistência de lei complementar que legislasse 

sobre normas gerais para o ICMS-ST, editou-se o Convênio ICMS nº 66/88, 

celebrado entre os Estados e o Distrito Federal que regulou provisoriamente a 

cobrança de ICMS pelo regime da substituição tributária. 

Disposta a possibilidade do regime, os Estados se apressaram em instituir 

a substituição tributária progressiva e regressiva, em suas respectivas áreas de 

competência, passando a exigir tributos sobre fato de possível ocorrência. No 

entanto, várias questões surgiram com relação à constitucionalidade do sistema 

insculpido nesse convênio (GAIA, 2010) 

Fez-se, então, necessário, como afirma Ferreira (2003), que constasse no 

próprio texto da Constituição Federal de 1988 um dispositivo que tratasse do regime 

de substituição tributária progressivo, para legitimá-lo. Fato que veio a ocorrer com o 

advento da Emenda Constitucional nº 3, de 18 de março de 1993. O artigo 150 da 

CF/1988 foi acrescido do § 7º, conforme se lê a seguir: 

 

                                                 
6
 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

[...] 
§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
[...] 
XII - cabe à lei complementar: 
[...] 
b) dispor sobre substituição tributária (grifo nosso) 
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A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente (grifo nosso), assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido.  
 

Posteriormente, a matéria foi definitivamente regrada na Lei 

Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (LEI KANDIR), nos artigos 6º ao 

10º, que atendeu o comando da CF/88 que previa a necessidade de Lei 

Complementar para dispor sobre Substituição Tributária, que até então vinha sendo 

regulamentada pela legislação provisória do Convênio 66/88. A Lei Kandir apresenta 

nos seus artigos 6º ao 10º o arcabouço jurídico do instituto da Substituição Tributária 

progressiva e define a competência tributária dos Estados e do DF para instituir o 

ICMS que será exercido por eles através de Lei ordinária7.   

Assim, em 1997, com base na Lei Complementar nº 87/96 (LEI KANDIR), 

os Estados-membros subscreveram o Convênio ICMS nº 13, de 21.03.1997, que 

dispõe: 

 
Cláusula Primeira. A restituição do ICMS, quando cobrado sob a 
modalidade da substituição tributária, se efetivará quando não ocorrer 
operação ou prestação subsequente à cobrança do mencionado imposto, 
ou forem as mesmas não tributadas ou não alcançadas pela substituição 
tributária.  
Cláusula Segunda. Não caberá restituição ou a cobrança complementar do 
ICMS quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do 
imposto, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor 
inferior ou superior àquele estabelecido com base no artigo 8º a Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

  

A Substituição Tributária8 progressiva ocorre quando, por exemplo, uma 

fábrica de cigarros, ao vender para o comerciante, debita o imposto normal sobre a 

sua operação, mas também já calcula o imposto do comerciante, referente à 

operação subsequente, cobra na nota fiscal, apura e declara separadamente o valor 

do imposto retido que é recolhido por este responsável tributário ao Estado (ROSA, 

2011). 

 

 

                                                 
7
 No Ceará é a Lei 12.670, de 27/12/96, regulamentada pelo Decreto 24.569, de 31/07/97 (RICMS-

CE) 
8
 O Decreto 24.569 (RICMS-CE) traz no seu terceiro livro a legislação sobre o regime de Substituição 

Tributária (arts. 457 a 566) 
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2.2 Trabalhos sobre substituição tributária 

 

A literatura que trata do Regime da Substituição Tributária sob o ponto de 

vista contábil/econômico é de menor monta do que os trabalhos existentes na área  

jurídica sobre o tema. Ainda hoje se discute bastante o assunto sob o enfoque 

jurídico, na área do Direito tributário. Moreira (2009) cita, por exemplo, o caso das 

pautas fiscais9 que têm sido erigidas pelos Estados-membros e foram declaradas 

inconstitucionais em várias decisões do judiciário. Afinal Substituição Tributária 

progressiva, argumenta ele, não se confunde com pauta fiscal. A presunção do valor 

de venda ao consumidor final – que consistirá na base de cálculo do ICMS-ST – 

deve ser consentânea com a realidade. Disparidades constantes entre o preço 

presumido e o praticado transmudam a Substituição tributária em pauta fiscal, 

deslegitimando-a. 

Ferreira (2003) acentua que a aplicação da substituição tributária, 

progressiva e regressiva atende a um vasto campo de ocorrências, facilitando os 

controles e a arrecadação de diversos tributos. Sua aplicação prática traz benefícios 

incomensuráveis às Administrações Tributárias, facilitando em muito o combate à 

sonegação fiscal. Prossegue ele afirmando que o instituto da substituição tributária 

facilitou em muito a operacionalização da arrecadação do ICMS incidente sobre 

aquelas mercadorias e produtos que apresentam como característica um número 

reduzido de produtores e atacadistas, associado a um grande número de varejistas 

que atuam no mercado formal e informal. 

Pontes e Maneira (2004) em um artigo publicam que o instituto da 

Substituição Tributária não é uma ficção ou presunção absoluta; é um exemplo de 

praticidade tributária. Praticidade esta, que tem por finalidade tornar o direito 

exequível, possibilitando, por meio de técnicas de fiscalização e arrecadação, 

amparadas em presunções relativas, a tributação em massa célere e eficiente. Isso 

se deve ao fato de que, ao invés de, por exemplo, fiscalizar milhares de pontos de 

bebida, fiscalizam-se cinco ou seis fábricas de cerveja.  

Amorim Filho (2006) publica na Revista Consultor Jurídico os principais 

pontos que devem ser observados para se obter a base de cálculo da substituição 

tributária, uma vez que ela pode ser obtida através dos processos: a) margem de 

                                                 
9
 Pauta fiscal - valor previamente fixado pela autoridade arrecadadora para determinado produto, 

tomado como teto, independentemente do efetivo e real valor da operação realizada.  
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valor agregado; b) preço sugerido pelo fabricante; e c) por pesquisa de mercado 

para o preço final do produto. Nos três modelos adverte para o ressarcimento devido 

ao contribuinte quando o valor atribuído ao produto na Substituição Tributária for 

superior ao preço efetivamente praticado no mercado e que se tratará de 

enriquecimento ilícito do governo se não houver a devida restituição. 

Jorge e Coutinho Filho (2007) analisaram os reflexos da Substituição 

Tributária nas empresas de autopeças de Montes Claros. Este estudo teve como 

objetivo diagnosticar quais as consequências decorrentes dessas mudanças, tais 

como: efeitos do recolhimento antecipado no fluxo de caixa, comportamento dos 

níveis de estoques, dificuldades relacionadas aos procedimentos de recolhimento do 

imposto. Foi realizada uma pesquisa de levantamento, por meio de entrevistas 

estruturadas, com 23 empresas dentre as listadas pela Junta Comercial do Estado 

de Minas Gerais – JUCEMG, que atuam no segmento de peças automotivas da 

cidade de Montes Claros. As empresas da amostra somam 95% do capital social 

total da população. O estudo permitiu identificar e analisar as dificuldades que 

refletiram negativamente nas atividades normais dessas empresas, engendradas 

pela instituição da substituição tributária para o ICMS, com o pagamento antecipado 

do imposto. 

Gaia (2010), por meio de uma pesquisa da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), discorre sobre o princípio da preservação das empresas e comenta 

ao final: a substituição tributária progressiva não pode ser simplesmente adotada, 

sem qualquer limite, em nome da praticidade da tributação. Não podem ser 

afastados os princípios da igualdade e da capacidade contributiva e, especialmente 

da preservação das empresas; pelo contrário, deve-se buscar a concretização 

desses princípios nas hipóteses de substituição tributária. São eles os pilares para o 

adequado uso da técnica de tributação, dando-lhe limites e permitindo a sua adoção 

constitucional.  

Biava Júnior (2010) realiza um estudo qualitativo sob a Ótica de Gestores 

Empresariais procurando responder sobre os principais impactos da substituição 

tributária nas empresas. O autor utiliza-se da metodologia de pesquisa exploratória-

qualitativa com entrevistas e questionários-dissertativos. Identifica e analisa os 

impactos mais relevantes do regime da substituição tributária e enumera alguns 

pontos que segundo ele merecem ser discutidos entre a classe empresarial e os 

agentes arrecadadores: a) aumento “indevido” de custos tributários com diminuição 
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da margem bruta das empresas, em virtude de o fisco tributar as operações com 

uma “Base de Cálculo da Substituição Tributária” maior do que o preço que chega 

ao consumidor final e não efetuar o devido ressarcimento; b) desembolso antecipado 

das empresas afetando o fluxo de caixa  e a necessidade de capital de giro, além de 

aumentar o custo financeiro/custo de oportunidade do capital das empresa; c) 

ampliação da carga tributária das empresas do Simples Nacional pois não há um 

tratamento tributário diferenciado para elas quando sob a égide do regime de 

Substituição Tributária, conforme lhes é garantido pela Lei Complementar Federal, 

nº 123, de 14/12/06..  

Ressaltando também o problema do fluxo de caixa que o regime de 

Substituição tributária provoca, Alves (2010) apresenta um estudo de caso de uma 

empresa distribuidora de produtos farmacêuticos em Manaus. Para fundamentar e 

estruturar metodologicamente o trabalho realizou uma pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo demonstrou o impacto negativo no 

fluxo de caixa da empresa levando-se em consideração que para o valor 

desembolsado seria possível e viável uma aplicação financeira dentro do período da 

pesquisa (2007/2008). Tal valor, conceitualmente, pode ser interpretado como o 

impacto do ICMS_ST no ciclo operacional da empresa, ou uma forma de 

penalização indireta da tributação, pois a empresa deixa de receber um recurso que 

teria auferido na aplicação financeira.  

Maier e Filipin (2010) pesquisam sobre “O Impacto da Substituição 

Tributária do ICMS sobre os Produtos da Cesta Básica de Alimentos da Cotripal”10.  

Constata que para a maioria dos cooperados o regime da Substituição Tributária 

trouxe um aumento brusco nos custos, uma vez que o recolhimento do imposto 

acontece na fase inicial e como a empresa não pode recuperá-lo, o imposto será 

incluído no valor do estoque aumentando o custo da mercadoria a ser vendida. 

Também ocorre desembolso de recursos financeiros para o recolhimento do ICMS, 

pertinentes aos produtos em estoques, pois pela mudança do regime de tributação 

as empresas são obrigadas a este procedimento. 

Silva (2011) realiza um estudo para averiguar se a redução da carga 

tributária e a mudança do regime normal para o regime de substituição tributária 

aplicada ao comércio atacadista e varejista de calçados alargou a base tributária no 

                                                 
10

 Cotripal é uma cooperativa de alimentos do Rio Grande do Sul, fundada em 1957. 
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referido segmento. Para isso empregou a metodologia de Bai e Perron (2003). A 

conclusão da investigação empírica não conseguiu validar, de forma plena, o efeito 

substituição causado pelo novo modelo de recolhimento tributário no comércio 

calçadista cearense. No entanto, o resultado da arrecadação de ICMS no período 

considerado (2000 a 2010), indica que houve um crescimento real de 10,33% do 

imposto, pela aplicação do regime de Substituição Tributária no setor de Comércio 

analisado. 
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3 DIFERENÇAS ENTRE O REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO E O REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Veremos, neste capítulo, os fundamentos teóricos e práticos dos dois 

principais regimes de recolhimento do ICMS. Procuramos deixar bem claro as 

características principais de cada um deles e os processos de arrecadação 

realizados pelos órgãos fazendários em cada um desses modelos de tributação 

 

3.1 Cálculo do ICMS (um imposto calculado por dentro) 

 

O montante correspondente ao ICMS integra o valor da operação e a sua 

própria base de cálculo, ou seja, no preço de venda ou de compra de um bem já 

está embutido o valor do ICMS destacado11. Suponha que a empresa tenha 

adquirido de uma indústria um produto para revenda cujo valor total da NF seja de 

R$ 1.000,00. Neste montante já estará incluído o ICMS destacado na mencionada 

NF no valor de R$ 170,00, que foi calculado da seguinte forma:  

A indústria calculou o custo total do produto e acrescentou uma margem 

de lucro desejada para o produto, chegando ao valor de R$ 830,00. O montante do 

ICMS vai incidir, nesta fase, para então se chegar ao preço de venda do produto. 

Como a alíquota do ICMS é de 17%, então: 

 

Valor da Venda  =   = R$ 1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11

 §1º, artigo 13, da Lei Complementar nº 87/96. 
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Ou, graficamente: 

 

Gráfico 1 – Representação do cálculo do ICMS  

 

 

 

 

 

 
            
 
 
 

Fonte: elaboração do autor 

 

O cálculo da Alíquota Real (%) para a operação acima é: 

 

Alíquota Real (%)      = 0,2048  x  100 = 20,48 

 

Assim a alíquota efetiva do ICMS é superior à alíquota nominal, pois a 

alíquota de 17% corresponde a uma alíquota real de 20,48%. 

 

3.2 Os regimes de tributação do ICMS 

 

3.2.1 O Regime normal de tributação 

 

Na contabilidade tributária tradicional do ICMS, em sua forma de 

apuração normal, ou seja, no Regime Periódico de Apuração - RPA são gerados 

créditos ao adquirente (princípio da não cumulatividade) na aquisição de 

mercadorias. No regime normal cada agente da cadeia de comercialização do 

produto, recolhe seu próprio ICMS aos cofres da Fazenda Estadual fazendo o 

confronto entre os créditos e débitos gerados em suas transações comerciais. 

Sendo que na aquisição de mercadoria a empresa se credita do valor de ICMS pago 

na aquisição, e na venda ela se debita do valor de ICMS que é calculado 

multiplicando o valor da venda da mercadoria pela alíquota do ICMS de 17%.  

83%= R$ 830 

100%= R$ 1.000 

17%= R$ 170 
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Desta forma, numa venda da indústria de um produto no valor de            

R$ 1.000,00 a um comerciante varejista que posteriormente revenderá esta mesma 

mercadoria por R$ 2.000,00, a um a alíquota12 de ICMS de 17%. A indústria, 

primeiramente, recolhe de ICMS o valor de R$ 170,00 e o Varejista recolhe também 

R$ 170,00 de ICMS, resultando numa arrecadação total para o fisco no valor de R$ 

340,00. Isso porque o ICMS tem como característica primordial o princípio da não-

cumulatividade, evitando o efeito cascata, isto é, a repetida tributação sobre cada 

operação ou prestação, conforme figura e quadro demonstrativo abaixo: 

 

Quadro 1 – Modelo de operação no regime normal 

Operação com tributação normal de ICMS à alíquota de 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Crédito:     $  0                                          Crédito:$ 170  

         Débito:     $ 170                                         Débito: $ 340 
             ________________                                                 _______________ 

      Apuração:($ 170)                         Apuração: ($ 170)  

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

Vimos, então, que no regime de tributação tradicional do ICMS, ou seja, 

no Regime Periódico de Apuração - RPA, são gerados créditos ao adquirente 

(princípio da não cumulatividade) por ocasião da aquisição de mercadoria e que na 

venda abaterá este crédito de ICMS, do imposto devido. No exemplo em foco a 

empresa varejista adquiriu um crédito de R$ 170,00 na aquisição da mercadoria por 

R$ 1.000,00, e na venda posterior por R$ 2.000,00 ao consumidor final, teve um 

débito de ICMS de R$ 340,00 que abateu do crédito de R$ 170,00, tendo um 

imposto a recolher no valor de R$ 170,00.  

Nas aquisições interestaduais, como demonstra Silva (2011), o imposto a 

recolher pelo contribuinte do Ceará é sempre maior do que nas aquisições internas. 

                                                 
12

 A alíquota interna de comercialização dos produtos na maioria dos estados é de 17%, como no 
Ceará. Exceção aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, cuja alíquota interna é de 
18%. 

Empresa 

Industrial 

 

Valor/BC: 

$ 1.000 

 

ICMS:  $ 170 

 

 

 

Varejista 

 

Valor/BC: 

$ 2.000 

 

 

ICMS: $ 340 

Consumidor 

Final 
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Isto considerando que as compras interestaduais são realizadas pelo mesmo valor e 

na mesma quantidade. 

 

3.2.2 O Regime de substituição tributária 

 

Neste regime os procedimentos de cobrança diferenciam-se do regime 

normal principalmente em relação ao fato gerador da operação que se presume que 

irá ocorrer ao longo da cadeia comercial e na sua base de cálculo são 

acrescentadas todas as despesas decorrentes da venda do produto além de uma 

Margem de Valor Agregado (MVA) disciplinada pelo órgão arrecadador do estado. 

 

3.2.2.1 Base de cálculo do ICMS-ST 

 

A base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária será13: 

Em relação às operações ou prestações subsequentes o somatório das 

seguintes parcelas: 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo contribuinte 

substituto ou pelo substituído intermediário; 

b) o montante dos valores do IPI, de seguro, frete e de outros encargos 

cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviços; e 

c) a margem de valor agregado (MVA), inclusive lucro, relativa às 

operações ou prestações subsequentes, fixada em ato do o chefe do 

Poder Executivo.  

Poderá ainda a base de cálculo para o ICMS Substituição Tributário ser 

estabelecida unicamente pelo: 

a) Preço final ao consumidor, único ou máximo, que seja fixado por órgão 

público competente14; 

b) Preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador15; 

c) Pesquisas de preços no mercado16. 

Em todas as modalidades o objetivo destas metodologias é de aferir por 

alguma dessas técnicas qual o preço que será praticado ao consumidor final de 

                                                 
13

  Inciso II, do artigo 435 do Decreto nº 24.569, de 27/12/96 (RICMS-CE). 
14

 §2º do art.8º da Lei Complementar 87/96.  
15

 §3º do art. 8º da Lei Complementar 87/96. 
16

 §6º do art 8º da Lei Complementar 87/96. 
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modo a adotar este preço previsto, como sendo base de cálculo para a retenção 

antecipada do ICMS_ST. A forma mais comum que é utilizada pela Substituição 

Tributária é a estimativa de uma Margem de Valor Agregado para o produto que vai 

ser comercializado. 

 

3.2.2.2 Cálculo do ICMS-ST 

 

Para calcularmos o ICMS Substituição Tributária que será retido pelo 

responsável tributário, para posterior recolhimento ao estado, temos a seguinte 

fórmula, originada dos comandos normativos que legislam este instituto17. 

 

Frete) ICMS + Destacado (ICMS -                                  

 Alíquota] X Agregado + Despesas) Outras + FreteValor  + IPI + Item[(Valor  =Recolher  a ICMS
 

 

Para encontrar o cálculo do ICMS-ST retido será utilizado um caso prático 

de uma venda ocorrida no Ceará: 

Uma indústria de Fortaleza-Ce vende produtos para uma empresa 

comercial do Crato-Ce. O valor da mercadoria é de R$ 10.000,00, mais R$ 1.500,00 

de IPI, num total de R$ 11.500,00. O frete feito por uma transportadora, no valor de 

R$ 500,00, corre por conta do comerciante (venda FOB). Como esta mercadoria não 

tem preço fixado pelo fabricante ou por autoridade competente, foi calculada uma 

Margem de Valor Agregado de 50%. Esta margem deve ser acrescida ao preço do 

fabricante (indústria) somado a todas as despesas atribuídas ao varejista, inclusive o 

frete pago por ele, pois tudo vai influir no preço final. Dessa forma tem-se o seguinte 

cálculo, visto no quadro abaixo, para chegar-se ao ICMS que será retido pela 

Indústria (ICMS ST) como substituto responsável, e recolhido à Sefaz-Ce. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 §º do art. 8º da Lei Complementar 87/96. 
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Quadro 2 – Cálculo do ICMS_ST utilizando Margem de Valor Agregado 

Preço do Produto R$ 10.000  

(+) IPI 1.500  

(+) Frete (FOB) 500  

Valor R$ 12.000  

(+) Margem (50%) 6.000  

(=) Valor de venda (base de cálculo do ICMS_ST) R$ 18.000  

(x) Alíquota Interna (17% x 18.000) R$   3.060  

(-) ICMS próprio da indústria (17% x 10.000) 1.700  

(=) ICMS ST retido pela Indústria R$  1.360                                            

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A carga tributária de toda a cadeia de circulação da mercadoria deve ser 

a mesma que seria se não houvesse a substituição tributária. 

O valor da Nota Fiscal que será pago pela empresa comercial do Crato é 

de R$ 12.860,00 (valor do produto + IPI + ICMS-ST). Veja que se não houvesse a 

substituição tributária o comerciante receberia a Nota Fiscal do fabricante sem 

ICMS-ST, iria se creditar do imposto pago pelo fabricante (R$ 1.700,00) e, por 

ocasião da venda, iria se debitar do imposto devido sobre a operação (17% sobre 

R$ 18.000,00 = R$ 3.060,00), resultando no mesmo valor do imposto a recolher (R$ 

1.360,00). A diferença é que, existindo substituição, isso é feito antecipadamente.  

 

3.2.2.3 Arrecadação de ICMS pelo regime de substituição tributária 

 

No regime de Substituição Progressivo (ou subsequente) é atribuída ao 

fabricante, ou ao distribuidor, a condição de contribuinte substituto dos comerciantes 

(atacadistas e varejistas) adquirentes de seus produtos. O substituto fica 

responsável na condição de sujeito passivo por substituição, pela retenção e 

recolhimento do imposto devido sobre as operações subsequentes realizadas pelos 

destinatários de seus produtos. Com essa sistemática, portanto, o poder tributante 

concentra em uma única operação o imposto que seria cobrado no ciclo comercial 

até o consumidor final. Nenhum imposto a mais será cobrado nas operações 

posteriores, uma vez ocorrida a substituição progressiva, já que toda carga tributária 

foi suportada na primeira operação. A lei18 expressamente atribuiu ao substituto a 

                                                 
18

 CTN, artigo 121.  
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obrigação de pagar o tributo, apesar de não realizado o fato gerador. Logo se 

verifica a sujeição passiva direta (FERREIRA, 2003). 

Na verdade pressupõe-se que o valor do ICMS-ST será totalmente 

repassado às empresas subsequentes da cadeia comercial. Este é teoricamente o 

objetivo, já que o ICMS – Substituição Tributária é tecnicamente o imposto devido 

pelas próximas empresas da cadeia comercial. Todavia, como afirma Biava Junior 

(2010), somente a demonstração empírica de cada caso específico da realidade 

empresarial pode demonstrar se os preços serão repassados desta forma. Isto 

porque a política de preços depende das condições competitivas e comerciais de 

cada mercado. 

No regime de substituição tributária, uma indústria que efetue uma venda 

ao comércio varejista de um produto no valor de R$1.000,00, cuja Margem de Valor 

Agregado seja definida pela autoridade fiscal de 100%, ou seja, o estado presume 

que este produto chegará ao consumidor final pelo preço de R$ 2.000,00. Neste 

caso temos de impostos R$ 340,00. O ICMS-ST no valor de R$ 170,00 mais o valor 

de R$ 170,00 de ICMS próprio da Indústria. O valor do ICMS-ST deverá ser 

repassado ao adquirente Varejista. Assim, o valor da Nota Fiscal de venda ao 

comerciante varejista será de R$ 1.170,00. Da mesma forma, observe que se não 

houvesse a substituição tributária o comerciante receberia a Nota Fiscal do 

fabricante sem a retenção, creditar-se-ia do imposto pago pelo fabricante (R$ 

170,00) e, por ocasião da venda ao consumidor final iria se debitar do imposto 

devido na operação (17% sobre R$ 2.000,00 = R$ 340,00). Abatendo o crédito, 

resultaria no mesmo valor de imposto a recolher (R$ 170,00). A diferença é que no 

regime ICMS-ST, o recolhimento do imposto é feito antecipadamente, conforme 

quadro demonstrativo a seguir: 
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Quadro 3 – Apuração do ICMS-ST 

Operação com tributação pelo regime de Substituição Tributária à alíquota de 17% 

 

 

 

 

    ICMS próprio: $ 170                               Crédito:  não há 

    ICMS ST ..... : $ 170                                Débito:   não há   

____________________                              _______________               
   Total ICMS.......: $ 340                               Apuração:  $ 0                

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Nas aquisições interestaduais, como demonstra Silva (2011), o imposto a 

recolher pelo contribuinte do Ceará é sempre maior do que nas aquisições internas. 

No regime ICMS-ST interno esta diferença é mais significativa, uma vez que o 

contribuinte adquirente torna-se o substituto tributário e passa a recolher o valor 

retido da substituição tributária. Na Substituição Tributária implementada a partir do 

Decreto nº 28.326/06 o governo determinou uma agregação de 55%, que é em 

média 24% menor que a Taxa de Adicionamento média praticada nos segmentos do 

Comércio Atacadista e Varejista de Calçados (SILVA, 2011). Este fato vem contribuir 

para explicar o resultado positivo do implemento da arrecadação de ICMS nas 

Indústrias locais de calçados, no período de estudo considerado, 2003 a 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indústria 

 

Valor/BC:  

$ 1.000 
 

BC ST:  

$ 2.000 

Varejista 

 

Valor/BC: 

$ 2.000 
 

ICMS: $ 0 

Consumidor  

Final 
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4 FONTE E DESCRIÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

Este trabalho utilizou um Banco de Dados (BD) de arrecadação estadual 

fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceara (SEFAZ-CE), para um 

período compreendido entre os anos de 2003 a 2009. O referido BD contém 10.826 

registros e 10 colunas de “A” a “J” com os valores de arrecadação do período 

mencionado por Indústria que por questão de sigilo fiscal foram identificadas por 

números. Outra informação do BD é a classificação das receitas que fizeram parte 

da arrecadação, bem como os respectivos códigos de atividades econômicas 

(CNAES) dos produtos fabricados pelas empresas. Traz além desses números, o 

porte das empresas que foram incluídas na relação e os valores, por ano, de ICMS 

que o governo arrecadou de cada indústria. Na figura 1, temos o formato do Banco 

de Dados original e a descrição das informações contidas nele. 

 

Figura 1 – Banco de Dados 

          Fonte: Sefaz-Ce (2011) 
 

Foram acrescentadas duas colunas ao Banco de Dados: Coluna “K” para 

a dummy de tempo (atribuído valor 0 para antes da política e valor 1 após a política 

de governo;  Coluna “L” -  dummy do Grupo de Tratamento (empresas que sofreram 

a política de governo), e do Grupo de Controle (empresas que permaneceram no 

regime normal de cobrança, isto é, não sofreram a política de governo, no período 

considerado) – foi atribuído valor zero para o Grupo de Controle e valor 1 para o 

Grupo de Tratamento. 
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Coluna A – ano da informação em ordem crescente. 

Coluna B – nomes das empresas industriais com os valores arrecadados 

de ICMS 

Coluna C – número de Cnaes: 

 Cnaes do grupo de tratamento: 1521100, 1529700, 1531901, 

1532700, 1533500, 1539400, 1531902.  

 Cnaes do grupo controle: 2221800, 2222600, 2229301, 2229302, 

2229399, 3102100, 3101200, 3103900, 3240001, 3240099. 

Coluna D – Descrição dos Cnaes: 

 

GRUPO DE TRATAMENTO: 

 

 1521100 – fabricação de artigos para viagens, bolsas e semelhantes. 

 1529700 – fabricação de artefatos de couro, não especificados 

anteriormente. 

 1531901 – fabricação de calçados de couro. 

 1532700 – fabricação de tênis de qualquer material 

 1533500 – fabricação de calçados de material sintético. 

 1539400 – fabricação de calçados de materiais não especificados 

anteriormente. 

 1531902 – acabamento de calçados de couro sob contrato. 

 

GRUPO DE CONTROLE: 

 

 2221800 – fabricação de laminados planos e tabulares de material 

plástico. 

 2222600 – fabricação de embalagens de material plástico. 

 2229301 – fabricação de artefato de material plástico para uso pessoal. 

 2229302 – fabricação de artefato de material plástico para uso 

industrial. 

 2229399 – fabricação de artefato de material plástico para outro uso. 

 3102100 – fabricação de móveis com predominância de metal. 

 3101200 – fabricação de móveis com predominância de madeira. 
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 3103900 – fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e 

metal. 

 3240001 – fabricação de jogos eletrônicos. 

 3240099 – fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não 

especificados anteriormente. 

 

Colunas E e F:  Códigos de regime de recolhimento e descrição: 

 

 1 – Normal: estados entre 1% e 5% do PIB nacional (caso do Ceará) 

nos quais a receita bruta anual das empresas é de R$ 1,8 milhão ou R$ 

2,52 milhões. No Ceará o sublimite do Simples Nacional, a nível 

estadual é de R$ 2,52 milhões. Então acima deste valor são 

consideradas empresas de grande porte e o ICMS é recolhido pelo 

regime Normal19.  

 4 – MEI – Microempresa Individual: empresas cuja receita bruta anual 

seja de até R$ 60 mil.  Podem optar pelo regime do Simples Nacional20.  

 6 – Outros – São pessoas jurídicas, inclusive firmas individuais, que 

não são obrigadas ao cadastramento, mas que justificadamente 

pleitearem sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - (CGF)21 . 

 7 – Microempresa – empresas cuja receita bruta anual esteja entre R$ 

60 mil e R$ 360 mil.  Podem optar pelo regime do Simples Nacional22. 

 9 – EPP – Empresas de Pequeno Porte – empresas cuja receita bruta 

anual esteja entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões. Podem optar pelo 

Simples Nacional, no sublimite estadual para o ICMS, até a receita 

bruta de R$ 2,52 milhões. Acima deste valor e até R$ 3,6 milhões, 

podem optar pelo Simples Nacional, para os impostos Federais23. 

 

 

 

 

                                                 
19

 Leis Complementares nºs 123, 139 e Decreto nº 30.783, de 14/12/11. 
20

 Leis Complementares nºs 123, 139 e Decreto nº 30.783, de 14/12/11. 
21

 Decreto nº 24.569, de 31/07/97 (RICMS-CE) 
22

 Leis Complementares nºs 123, 139 e Decreto nº 30.783, de 14/12/11 
23

 Leis Complementares nºs 123, 139 e Decreto nº 30.783, de 14/12/11 
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Colunas G e H: Códigos das Receitas de arrecadação e descrição. 

 

 1015 – Regime mensal de apuração ou regime normal de arrecadação, 

realizado com o confronto entre o débito e crédito de ICMS das 

empresas. 

 1023 – ICMS pago antecipado na entrada do Estado do Ceará. 

 1040 – ICMS arrecadado por auto de infração. 

 1066 – ICMS devido e arrecadado por dívida ativa da empresa. 

 1074 – ICMS arrecadado por parcelamento. 

 1082 – ICMS devido e arrecadado nas importações de produtos pelas 

empresas. 

 1090 – ICMS diferencial de alíquota. É o imposto pago pelas empresas 

na incorporação de bens ao seu ativo permanente ou mercadorias para 

uso ou consumo da empresa em operações interestaduais. 

Corresponde a diferença entre a alíquota interna do estado do Ceará e 

alíquota interestadual do estado remetente da mercadoria. 

 1112 – ICMS estoque final. Corresponde ao valor de ICMS apurado na 

empresa quando da sua baixa ou transformação em outra empresa. 

 1120 – ICMS OUTROS – Classificam-se neste código mercadorias 

com notas fiscais avulsas e cujo imposto de ICMS é devido e também 

em operações interestaduais sujeitas a Carga Líquida (Art. 11 da Lei nº 

14.237/2008 e Decreto nº 29.560/2008). 

 1139 – ICMS Transporte de Carga. Imposto arrecadado pelo transporte 

interestadual e intermunicipal de mercadorias pelas empresas. 

 1147 – ICMS parcelas do FDI 

 1155 – ICMS MENSAL DO SIMPLES NACIONAL. Arrecadação das 

empresas que optaram pelo regime do simples nacional. 

 

Colunas I e J – UF (unidade federativa do Ceará) e o valor de ICMS 

arrecadado por indústria. 

 

Colunas K e L – São as dummys de tempo (antes e após o evento) e a 

de tratamento e controle respectivamente. 
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5 METODOLOGIA 

 

Em economia, muitas pesquisas são feitas analisando os chamados 

experimentos naturais. Nas palavras de Wooldridge (2003), os experimentos 

naturais ocorrem quando algum evento exógeno, como, por exemplo, uma mudança 

de política do governo, muda o ambiente no qual indivíduos, famílias, firmas ou 

cidades operam. Para analisarmos um experimento natural sempre temos que ter 

um grupo de controle, isto é, um grupo que não foi afetado pela mudança, e um 

grupo de tratamento, que foi afetado pelo evento, ambos com características 

semelhantes. Ao contrário de um experimento real em que os grupos de tratamento 

e controle são escolhidos aleatoriamente para impedir viés nas estimativas, os 

grupos em um experimento natural emergem da forma com que a mudança é 

efetuada. Para estudar as diferenças entre os dois grupos, é necessário dados de 

antes e depois do evento para os dois grupos. Assim, nossa amostra é dividida em 

quatro grupos: o grupo de controle antes da mudança, o grupo de controle depois da 

mudança, o grupo de tratamento antes da mudança e o grupo de tratamento depois 

da mudança. Esquematicamente, pode-se representar o procedimento a partir do 

seguinte quadro. 

 

Tabela 1 – Síntese do método Diferenças em Diferenças 

 ANTES DEPOIS DIFERENÇAS 

CONTROLE A B A-B 

TRATAMENTO C D C -D 

DIFERENÇAS A-C B-D (C-D) – (A-B) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A-B e C-D representam em que medida o grupo de controle e o de 

tratamento se alteraram, respectivamente, entre o período anterior e posterior ao 

evento que está sendo examinado. Como por hipótese o grupo de controle não 

sofreu impacto do evento, essas mudanças se deveram a outros fatores, que 

também devem ter influenciado o grupo de tratamento. Já A-C e B-D representam as 

diferenças entre os grupos de controle e de tratamento antes e depois do evento, 

respectivamente. Subtraindo então A-B de C-D, ou A-C de B-D, que é exatamente a 

mesma coisa, encontraremos a diferença da diferença verificada entre os grupos, 

entre os 2 períodos, ou visto pelo outro lado, a diferença verificada entre a diferença 

entre os 2 períodos, entre cada um dos grupos. Daí a razão do nome diferenças-em-
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diferenças, ou dif-in-dif. Matematicamente, podemos representar o método de 

diferenças em diferenças com a seguinte equação:  

 

g3 = (y2,b – y2,a) – (y1,b – y1,a) 

 

onde cada Y representa a média da variável estudada para cada ano e grupo, com o 

número subscrito representando o período da amostra, (1 para antes da mudança e 

2, para depois da mudança) e a letra representando o grupo a qual o dado pertence 

(A, para o grupo de controle e B, para o grupo de tratamento). E g3 será nossa 

estimativa a partir da diferenças em diferenças. Obtendo g3 determinamos o impacto 

do experimento natural sobre a variável que gostaríamos de explicar. 

Representando o método através de uma regressão e criando as variáveis 

indicadoras (ou dummys): dB, igual a um para os indivíduos do grupo de tratamento 

e zero para os indivíduos do grupo de controle; e d2, igual a um quando os dados se 

referem ao segundo período, pós-mudança, e zero caso os dados se refiram ao 

período pré-mudança, temos:    

 

Y =  +   + *  +  

 

onde Y representa a variável estudada,  o impacto de se estar no segundo período 

sobre a variável estudada,  o impacto de se estar no grupo de tratamento sobre a 

variável estudada, e  o impacto pós-evento do grupo de tratamento vis-à-vis do 

grupo de controle sobre a variável estudada (que é justamente o que se quer 

descobrir). Assim,  capta justamente o valor esperado da variável estudada 

quando se analisa o grupo de controle antes da mudança, o que nos dá, 

basicamente, o parâmetro de comparação. No entanto, é preciso controlar por 

outros fatores relevantes na regressão, o que no jargão econométrico quer dizer 

que, antes de alegarmos que  nos dará o impacto da política exógena, temos que 

descobrir e isolar o efeito de todas as outras variáveis que podem estar causando 

mudanças na variável estudada. Isso é feito inserindo as variáveis de controle 

relevantes na regressão, como foi mostrado na segunda equação, evitando-se assim 

que efeitos de outras variáveis produzam viés na nossa estimação. Com esse 

procedimento determinamos, portanto, o efeito puro do experimento natural sobre a 

variável que gostaríamos de explicar. 
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6 RESULTADOS DAS ESTIMATIVAS DO MODELO 

  

A base de dados considerada na estimação abaixo é composta por 

valores referentes à arrecadação de ICMS do Grupo de Tratamento que são 

empresas localizadas no Ceará que passaram a ser responsáveis pelo recolhimento 

do ICMS pelo regime de Substituição tributária (empresas que sofreram a política de 

governo) e a arrecadação do Grupo de Controle que são as empresas que 

permaneceram no regime normal de tributação (não sofreram a política de governo), 

para o período considerado, de 2003 a 2009. Por se tratar de arrecadação, os 

valores monetários foram transformados para logaritmo.  As variáveis são descritas 

da seguinte forma: 

 lnarrec – logaritmo natural de arrecadação média de ICMS; 

 t – variável dummy que identifica o período antes e depois da mudança 

de política que ocorreu em 2006; 

 treated – variável dummy que identifica os grupos de tratamento e 

controle; e 

 ttreated – é uma variável dummy resultante da interação das duas 

variáveis dummies acima. 

O modelo abaixo nos permite verificar qual o impacto sobre a 

arrecadação de ICMS, em decorrência do Decreto que instituiu o regime de 

substituição tributária para o segmento de calçados, decretando como responsáveis 

pela retenção e recolhimento deste imposto as operações de saídas realizadas pelo 

estabelecimento industrial – que é o estudo de caso referente a este trabalho. 

Tanto as empresas do grupo de tratamento, como as indústrias do grupo 

de controle conviveram, no período considerado, dentro de um mesmo ambiente 

econômico e não foi captada nenhuma variável que tenha influenciado na receita de 

arrecadação de apenas um dos grupos isoladamente. Somente o evento da 

substituição tributária veio incidir, de modo particular, sobre o grupo de tratamento, 

provocando o efeito estudado em nossa pesquisa. 

O modelo linear a ser estimado é dado da seguinte maneira: 
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A partir deste modelo de regressão linear podem-se obter informações 

para: 

 Arrecadação média de ICMS do grupo de controle antes:  

 

E(lnarrec | t=0, treated=0)=  

 

 Arrecadação média de ICMS do grupo de controle depois:  

 

E(lnarrec | t=1, treated=0)=  

 

 Arrecadação média de ICMS do grupo de tratamento antes:  

 

E(lnarrec | t=0, treated=1)=  

 

 Arrecadação média de ICMS do grupo de tratamento depois:  

 

E(lnarrec | t=1, treated=1)=  

 

Os resultados para o estimador de Difference-in-Difference (DID) são 

apresentados a seguir: 

 

Quadro 4 – Resultados para o estimador Difference-in-Difference (DID) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com a estimação anterior temos que: 

 

 

 

Como resultado, observa-se que todos os coeficientes obtidos na 

regressão são estatisticamente significativos ao nível de 5%. O sinal negativo do 

coeficiente  explica-se pelo fato de a média de arrecadação do tratamento ser 

menor do que a do controle no período anterior a 2006, ano em que foi implantada a 

política de substituição tributária. 

A arrecadação média, representada pelo logaritmo natural da 

arrecadação, do grupo de controle antes da política foi de 6,5720, enquanto que o 

grupo de tratamento apresentou uma arrecadação média de apenas 6,3645 (6,5720 

– 0,2075).  

Após a política, houve um processo inverso, no qual o grupo de controle 

obteve uma arrecadação média menor, de 6,7901, enquanto que o grupo de 

tratamento obteve uma média superior ao grupo de controle no montante de 6,8008. 

Nessa esteira, apresenta-se a seguir as contribuições marginais obtidas 

pelo modelo utilizado: 

 Grupo de Controle (Não sofreu Substituição Tributária - ST) 

Antes da S.T.: E(lnarrec | t=0, treated=0) = = 6.5760 

Após a S.T.: E(lnarrec | t=1, treated=0) = = 6.7901 

Diferença:  

 

 

 Grupo de Tratamento: 

Antes da S.T.: E(lnarrec | t=0, treated=1)= = 6.3645 

Após a S.T.: E(lnarrec | t=1, treated=1)= = 6.8008 
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 Diferenças em Diferenças: 

Antes da S.T.: E(lnarrec | t=0, treated=1) - E(lnarrec | t=0, 

treated=0)= =  

Após a S.T.: E(lnarrec | t=1, treated=1) - E(lnarrec | t=1, treated=0) =  

 

 

 Diferença da Diferença: 

 

 

A média de arrecadação dos grupos de controle e tratamento está 

disposta no quadro abaixo, juntamente com as diferenças entre as arrecadações 

médias dos grupos para os períodos antes e depois da política, o erro padrão e o p-

valor que mostra a significância dos coeficientes: 

 

Tabela 2 – Média das arrecadações antes e após a política de governo 

Variável 
Resultado 

Controle Tratamento 
Diferença 

Antes 
Controle Tratamento 

Diferença 
Após 

DIFF-IN-
DIFF 

Lnarrec 6.572 6.365 -0.208 6.790 6.801 0.011 0.218 
Desvio 
Padrão 0.047 0.056 0.073 0.035 0.044 0.057 0.092 

T 139.83 2.84 -2.85 12.73 11.51 3.64 2.37 
P>t 0.000 0.000 0.004*** 0.000 0.000 0.850 0.018** 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Graficamente tem-se o seguinte resultado da Dif in Dif para os grupos 

de tratamento e de controle: 

 

Gráfico 2 – Comparativo da arrecadação grupo controle e tratamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que a instituição do regime de substituição tributária provocou 

uma variação positiva na arrecadação de ICMS. Na média, para as empresas que, 

pela política de governo, passaram a ser substitutas tributárias houve um acréscimo 

na arrecadação de 54,70% no período de 2003 a 2009. Já as empresas que 

permaneceram no regime normal de tributação, o acréscimo na arrecadação do 

ICMS para o período foi de 24,37%, ou seja, as receitas provenientes das empresas 

que passaram a ser substitutas tributárias cresceram mais do que as receitas das 

empresas que não sofreram àquela política, levando-se a conclusão de que a 

substituição tributária teve como efeito um incremento de 24,38% da arrecadação, 

conforme acima calculado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se pautou em avaliar o impacto da arrecadação na 

indústria cearense, mais precisamente na indústria de calçados, no período de 2003 

a 2009. O estado cearense no ano de 2006 implementou uma política de governo 

nos setores de calçados, artigos de viagens e de artefatos diversos de couro, com a 

instituição do regime de substituição tributária. 

Nos resultados apresentados pela metodologia empregada, Diferenças 

em Diferenças, constatou-se, na indústria de calçados, que houve um acréscimo 

médio na arrecadação de 24,38% devido à implementação do regime de 

substituição tributária. No ponto de vista do órgão arrecadador justificou-se a troca 

do regime normal de recolhimento pelo regime de substituição tributária.  

Observou-se, também, na literatura pesquisada que a maioria dos estados 

brasileiros vem adotando este regime na cobrança do ICMS e a tendência, segundo 

Rosa (2011), é continuar a crescer o número de produtos taxados sob a égide no 

ICMS-ST. Argumenta-se que a praticidade deste instituto aliada ao combate à 

sonegação fiscal tem incentivado em larga escala sua utilização pelas unidades 

federativas do Brasil. 

Porém, em que pese verificar a tendência de concentração da cobrança 

do ICMS via regime de substituição tributária como uma solução para facilitar a 

fiscalização e o aumento das receitas de arrecadação, merece ser ponderada pela 

administração tributária a perda da eficiência econômica com a adoção sistemática 

da substituição tributária conforme levantado nas obras de vários autores da revisão 

da literatura deste trabalho. 

Sugerimos como extensão do nosso trabalho que sejam realizados outros 

estudos, versando, dentre outros aspectos, sobre a possibilidade de aperfeiçoar-se o 

regime de substituição tributária com a adoção de um prazo de carência para o início 

do recolhimento do imposto devido por substituição tributária em consonância com o 

tempo do ciclo de comercialização dos produtos submetidos ao ICMS-ST, visando 

mitigar um dos principais problemas advindos da adoção do regime de substituição 

tributária, que é o impacto desfavorável no fluxo de caixa das empresas e a sua 

consequente diminuição no capital de giro daquelas empresas afetadas pelo regime.  
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ANEXO 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13/09/1996 (LEI KANDIR) 

 

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (LEI 

KANDIR)  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 

e as prestações se iniciem no exterior. 

 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

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; 

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; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 
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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. 

 

Art. 3º O imposto não incide sobre: 

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 semi-elaborados, 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; 

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. 
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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. 

 

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 

circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem 

habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

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

iniciado no exterior; 

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e 

energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização 

ou à industrialização. (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

 

Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto 

e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões 

daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. 

 

Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a 

qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a 

condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

§1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre 

uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou 

subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e 
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interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 

§2o A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou 

serviços previstos em lei de cada Estado. (Redação dada pela Lcp 114, de 

16.12.2002) 

 

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária inclui-se, 

também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no 

estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 

 

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor 

da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das 

parcelas seguintes: 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou 

pelo substituído intermediário; 

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou 

transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações 

subseqüentes. 

§1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou 

prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações 

será pago pelo responsável, quando: 

I - da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço; (Redação dada 

pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

II - da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada; 

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato 

determinante do pagamento do imposto. 

§2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou 

máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, 

para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 

§3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, 

poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. 
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§4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com 

base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por 

levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros 

elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, 

adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para 

sua fixação ser previstos em lei. 

§5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do 

caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota 

prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a 

respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação 

própria do substituto. 

§6o Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em relação 

às operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a consumidor final 

usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à 

mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para 

sua apuração as regras estabelecidas no § 4o deste artigo. (Redação dada pela Lcp 

114, de 16.12.2002) 

 

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais 

dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados. 

§1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: 

I - ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às 

operações subseqüentes; 

II - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo 

pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a última operação, 

sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado 

seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação. 

§2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos I e II 

do parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor final, o imposto 

incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente e 

será pago pelo remetente. 
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Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do 

imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador 

presumido que não se realizar. 

§1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de 

noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do 

valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios 

aplicáveis ao tributo. 

§2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o 

contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, 

procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com 

o pagamento dos acréscimos legais cabíveis. 

 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 

imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato 

gerador; 

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal 

ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação 

tributária; 

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de 

mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado; 

d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física; 

e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido; 

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou 

bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela 

Lcp 114, de 16.12.2002) 

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas 

operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e 

combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à 

comercialização; 

h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como 

ativo financeiro ou instrumento cambial; 
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i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e 

moluscos; 

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte: 

a) onde tenha início a prestação; 

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de 

documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como 

dispuser a legislação tributária; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso XIII do art. 12 

e para os efeitos do § 3º do art. 13; 

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação: 

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim 

entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, 

ampliação e recepção; 

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, 

cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do 

inciso XIII do art. 12; 

c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por 

meio de satélite; (Alínea incluída pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos; 

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento 

ou do domicílio do destinatário. 

§1º O disposto na alínea c do inciso I não se aplica às mercadorias recebidas em 

regime de depósito de contribuinte de Estado que não o do depositário. 

§2º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro, quando definido como ativo 

financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada. 

§3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou 

público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas 

exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se 

encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: 

I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o 

local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria 

ou constatada a prestação; 

II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 
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III - considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio 

ambulante e na captura de pescado; 

IV - respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular. 

§4º (VETADO) 

§5º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito 

fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída considerar-se-á 

ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao 

estabelecimento remetente. 

§6o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não 

medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação 

e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido 

em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o 

prestador e o tomador. (Parágrafo incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro 

estabelecimento do mesmo titular; 

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer 

estabelecimento; 

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em 

depósito fechado, no Estado do transmitente; 

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, 

quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; 

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

de qualquer natureza; 

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior; 

VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, 

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

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação 

expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei 

complementar aplicável; 
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IX - do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior; 

XI - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior 

e apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

XII - da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando 

não destinados à comercialização ou à industrialização; (Redação dada pela LCP nº 

102, de 11.7.2000) 

XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em 

outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente. 

§1º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado mediante pagamento 

em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 

quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário. 

§2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo 

depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada 

pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a 

exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho 

aduaneiro, salvo disposição em contrário. 

§3o Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do 

desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, 

devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a 

comprovação do pagamento do imposto. (Incuído pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da 

operação; 

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo 

mercadoria e serviço; 

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, o preço do serviço; 

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12; 

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a; 

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b; 
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V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas: 

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, 

observado o disposto no art. 14; 

b) imposto de importação; 

c) imposto sobre produtos industrializados; 

d) imposto sobre operações de câmbio; 

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se 

for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização; 

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos 

impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas 

cobradas ou debitadas ao adquirente; 

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a 

entrada; 

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação no Estado de origem. 

§1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput 

deste artigo: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação 

para fins de controle; 

II - o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 

descontos concedidos sob condição; 

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e 

ordem e seja cobrado em separado. 

§2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a 

produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de 

ambos os impostos. 

§3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do 

percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o 

valor ali previsto. 

§4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, 

pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 
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I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-

prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 

mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de 

contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da 

prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou 

do prestador. 

 

Art. 14. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em 

moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de 

importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da 

taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço. 

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do 

imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. 

 

Art. 15. Na falta do valor a que se referem os incisos I e VIII do art. 13, a base de 

cálculo do imposto é: 

I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local 

da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja 

produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia; 

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial; 

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes 

ou industriais, caso o remetente seja comerciante. 

§1º Para aplicação dos incisos II e III do caput, adotar-se-á sucessivamente: 

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais 

recente; 

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da 

mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na 

falta deste, no mercado atacadista regional. 

§2º Na hipótese do inciso III do caput, se o estabelecimento remetente não efetue 

vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver 
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mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a setenta e cinco por cento 

do preço de venda corrente no varejo. 

 

Art. 16. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o 

valor corrente do serviço, no local da prestação. 

 

Art. 17. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao 

mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com 

aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços 

em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas 

elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do 

preço da mercadoria. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando: 

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos 

menores, for titular de mais de cinqüenta por cento do capital da outra; 

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com 

funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação; 

III - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao 

transporte de mercadorias. 

 

Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o 

valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, 

mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam 

omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 

ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 

judicial. 

 

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado 

nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 
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Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao 

sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 

operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 

estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 

permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal ou de comunicação. 

§1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços 

resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram 

a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. 

§2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento 

os veículos de transporte pessoal. 

§3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a 

prestação de serviços a ele feita: 

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, 

quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, 

exceto se tratar-se de saída para o exterior; 

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação 

subseqüente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as 

destinadas ao exterior. 

§4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor que não se aplique, 

no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior. 

§5o Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos 

decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo 

permanente, deverá ser observado: (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

I - a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a 

primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento; 

(Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

II - em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de 

que trata o inciso I, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações 

isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações 

efetuadas no mesmo período; (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

III - para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante do crédito a ser 

apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator 

igual a um quarenta e oito avos da relação entre o valor das operações de saídas e 
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prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, 

equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com 

destino ao exterior; (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

IV - o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente aumentado ou 

diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um 

mês; (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

V - na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o 

prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não será admitido, a partir 

da data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em relação à 

fração que corresponderia ao restante do quadriênio; (Inciso Incluído pela LCP nº 

102, de 11.7.2000) 

VI - serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os 

demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no art. 19, em 

livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do 

disposto nos incisos I a V deste parágrafo; e (Inciso Incluído pela LCP nº 102, de 

11.7.2000) 

VII - ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no 

estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado. (Inciso Incluído 

pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

§6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao 

estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas 

operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não 

tributada seja relativa a: 

I - produtos agropecuários; 

II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. 

 

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver 

creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 

estabelecimento: 

I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta 

circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do 

serviço; 

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do 

produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto; 
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III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. 

§1º (Revogado pela Lcp nº 102, de 11.7.2000) 

§2º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser 

objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior. 

§3º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 20 e o caput 

deste artigo, não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações 

posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria. 

§4º (Revogado pela Lcp nº 102, de 11.7.2000) 

§5º (Revogado pela Lcp nº 102, de 11.7.2000) 

§6º (Revogado pela Lcp nº 102, de 11.7.2000) 

§7º (Revogado pela Lcp nº 102, de 11.7.2000) 

§8º (Revogado pela Lcp nº 102, de 11.7.2000) 

 

Art. 22. (VETADO) 

 

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 

reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual 

tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da 

documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos 

na legislação. 

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco 

anos contados da data de emissão do documento. 

 

Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do 

imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período 

de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em 

dinheiro como disposto neste artigo: 

I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos 

créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos 

anteriores, se for o caso; 

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será 

liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado; 
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III - se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada 

para o período seguinte. 

 

Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem 

ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e 

devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no 

Estado. (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

§1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei 

Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que 

tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas 

saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento: 

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado; 

II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros 

contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de 

documento que reconheça o crédito. 

§2º Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir 

da vigência desta Lei Complementar, permitir que: 

I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado; 

II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do mesmo 

Estado. 

 

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei 

estadual poderá estabelecer: 

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de 

determinado período; 

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada 

operação; 

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja 

pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado 

período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo 

contraditório. 

§1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na 

escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; 
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caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período 

ou períodos imediatamente seguintes. 

§2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o 

sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. 

 

Art. 27. (VETADO) 

 

Art. 28. (VETADO) 

 

Art. 29. (VETADO) 

 

Art. 30. (VETADO) 

 

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, a União entregará mensalmente 

recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os montantes, os critérios, os 

prazos e as demais condições fixadas no Anexo desta Lei Complementar. (Redação 

dada pela LCP nº 115, de 26.12.2000) 

§1o Do montante de recursos que couber a cada Estado, a União entregará, 

diretamente: (Redação dada pela LCP nº 115, de 26.12.2000) 

I - setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e 

II - vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de acordo com os critérios 

previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. 

§2º Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional serão 

provenientes: (Redação dada pela LCP nº 115, de 26.12.2000) 

I - da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada, desde já, a 

inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas 

emissões, bem como de dotação até os montantes anuais previstos no Anexo, não 

se aplicando neste caso, desde que atendidas as condições e os limites globais 

fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que acarretará no 

endividamento da União; 

II - de outras fontes de recursos. 

§3o A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições 

detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, para 

efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de 
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sua administração indireta, vencida e não paga junto à União, bem como para o 

ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais garantias honradas de 

operações de crédito externas. O saldo remanescente, se houver, será creditado em 

moeda corrente. (Redação dada pela LCP nº 115, de 26.12.2000) 

§4o A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições 

detalhadas no Anexo, subordina-se à existência de disponibilidades orçamentárias 

consignadas a essa finalidade na respectiva Lei Orçamentária Anual da União, 

inclusive eventuais créditos adicionais. (Redação dada pela LCP nº 115, de 

26.12.2000) 

§5o Para efeito da apuração de que trata o art. 4o da Lei Complementar no 65, de 15 

de abril de 1991, será considerado o valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados, inclusive de semi-elaborados, não submetidas à incidência do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, em 31 de 

julho de 1996. (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

 

Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar: 

I - o imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, 

inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como 

sobre prestações de serviços para o exterior; 

II - darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, as mercadorias entradas 

no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de 

mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior; 

III - entra em vigor o disposto no Anexo integrante desta Lei Complementar. 

 

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

I - I somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo 

do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2011; (Redação dada 

pela LC 122/2006) 

II - somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 

(Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; (Alínea incluída pela 

LCP nº 102, de 11.7.2000) 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/leicomp122.htm
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b) quando consumida no processo de industrialização; (Alínea incluída pela LCP nº 

102, de 11.7.2000) 

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, 

na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e (Alínea incluída pela 

LCP nº 102, de 11.7.2000) 

d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais hipóteses; (Redação dada pela LC 

122/2006) 

III - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo permanente 

do estabelecimento, nele entradas a partir da data da entrada desta Lei 

Complementar em vigor. 

IV - somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação 

utilizados pelo estabelecimento: (Inciso incluído pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza; 

(Alínea incluída pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

"b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o 

exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e (Alínea incluída 

pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais hipóteses. (Redação dada pela LC 

122/2006) 

 

Art. 34. (VETADO) 

 

Art. 35. As referências feitas aos Estados nesta Lei Complementar entendem-se 

feitas também ao Distrito Federal. 

 

Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia do segundo mês 

seguinte ao da sua publicação, observado o disposto nos arts. 32 e 33 e no Anexo 

integrante desta Lei Complementar. 

 

Brasília, 13 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 
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