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"Para viver em sociedade, necessitou o homem de uma entidade com 
força superior, bastante para fazer as regras de conduta, para 
construir o Direito. Dessa necessidade nasceu o Estado, cuja noção 
se pressupõe conhecida de quantos iniciam o estudo do Direito 
Tributário”. 

Hugo de Brito Machado 
 

 



TEMA E JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho monográfico não tem a pretensão de encerrar a discussão e os embates 

doutrinários e jurisprudenciais sobre a natureza jurídica do diferimento, mas, pelo menos 

apresentar a opinião dos presentes autores sobre o tema, partindo do histórico deste instituto 

ao decorrer do tempo. 

 Ao final deste estudo, nos posicionaremos quanto à natureza jurídica do diferimento, se é 

um instituto próprio do direito tributário, ou se é um instituto já conhecido por todos, porém 

com outro nome, seja ele, isenção, não incidência ou substituição tributária. 

O diferimento vem sendo utilizado cada vez mais pelos Entes Tributantes, já que 

proporciona a facilidade e racionalização da atividade arrecadadora, sendo assim, é de vital 

importância que se conheça a natureza deste instituto.       
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Introdução 

 

Devido à complexidade do ICMS, um imposto polifásico, não cumulativo, com 

extensa quantidade de contribuintes, nos dias atuais seria impossível imaginar 

que a fiscalização estadual tivesse de verificar a regularidade de todas as 

operações de circulação de mercadorias ocorridas em seu território. 

Primeiramente o administrador tributário se defrontaria com a dificuldade de 

alocação de pessoal para controlar inúmeras operações sujeitas à incidência do 

imposto, principalmente se levarmos em conta que a maioria dos negócios são 

realizados por pequenos contribuintes, envolvendo valores de pequena monta. 

No universo das mercadorias, temos os produtos industrializados, que são 

produzidos por um número reduzido de industrias e prontos para consumo final, 

cuja distribuição no varejo se processa através de diversos pontos de vendas, a 

exemplo de cigarros, cervejas, refrigerantes, chocolates, sorvetes, etc., do outro 

lado, temos os produtos que se caracterizam como matérias primas, originários 

de diversos segmentos de produção que estão pulverizados ao longo do vasto 

território do Estado, produtos estes que necessitam de passar por um processo 

de beneficiamento ou industrialização para que posteriormente chegue ao 

consumidor final, a exemplo de leite, sisal, soja, cacau, cana-de-açucar, gado 

em pé e outros. A primeira categoria de produtos acima mencionada ensejou o 

surgimento do mecanismo da Substituição Tributária, pelo qual o Estado atribui 

a pessoa vinculada a uma das etapas iniciais de circulação da mercadoria 

(industrial, comerciante atacadista, moinho, torrefação e outros), a 



responsabilidade pela retenção e recolhimento antecipado do imposto que seria 

devido nas etapas posteriores de comercialização. A segunda categoria de 

produtos a que nos referimos, propiciou a criação do Instituto do Diferimento, 

objeto do nosso estudo, pelo qual o Estado vai exigir o imposto originalmente 

devido pelo produtor ou extrator, de outros contribuintes, que na qualidade de 

adquirentes das mercadorias passam a ser responsáveis pela satisfação do 

crédito tributário. 

Os contribuintes aos quais a lei atribui a responsabilidade pelo recolhimento do 

imposto, nas hipóteses dos regimes de Substituição Tributária e do Diferimento, 

se constituem em segmentos organizados da economia, a exemplo de empresas 

industriais, exportadores e beneficiadores, devidamente registrados nos órgãos 

competentes e cadastrados junto ao Estado. 

No diferimento, o Estado desonera os pequenos contribuintes, os produtores 

agropecuários e extrativos da obrigação de efetuar o lançamento do imposto, 

concentrando suas atenções principalmente nos segmentos industrial e 

comercial. 

Diante do exposto, verifica-se que entre o diferimento e a substituição tributária 

há características comuns e também fundamentos de origens comuns, pois 

ambos se constituem de mecanismos de transferência de responsabilidade 

tributária, pelo qual o Estado procura buscar o cumprimento da obrigação 

fiscal, junto aos segmentos empresariais que possibilitem maior certeza e 

garantia da correta quantificação e escrituração do crédito tributário. É 

relevante observar que a estrutura de controle dos impostos incidentes sobre a 



circulação de mercadorias no Brasil está baseada na obrigação do sujeito 

passivo, primeiro efetuar o lançamento fiscal, quantificando e documentando o 

crédito tributário, e, posteriormente o fisco, a partir destas informações, 

proceder a homologação daquela atividade. Dessa forma, o contribuinte efetua a 

emissão de Notas Fiscais, escritura livros e realiza os registros contábeis. O 

fisco, de posse dessas informações verifica se o valor do imposto devido 

corresponde ao declarado pelo sujeito passivo. Considerando-se que a 

“sonegação” está sempre presente no imposto sobre a circulação de 

mercadorias, então, nada mais prudente, que o controle do lançamento se 

concentre preferencialmente nos segmentos industriais e nos grandes 

distribuidores comerciais, visto que estes, pelo fato de adquirirem e 

comercializarem quantidades expressivas de mercadorias que trafegam pelas 

estradas de todo o território nacional, são naturalmente compelidos a emitir 

todos os documentos fiscais necessários a dar cobertura legal às suas operações. 

Portanto, é de se concluir que o fator mais importante a ensejar a criação de 

mecanismos de transferência de responsabilidade, a exemplo do Diferimento, 

vem a ser a necessidade do controle do crédito tributário, que se justifica na 

necessidade do Estado proceder a arrecadação com menor custo administrativo, 

de forma mais racional e planejada, e com maior grau de certeza do correto 

cumprimento da obrigação fiscal por parte dos contribuintes. Além de facilitar 

o controle do crédito por parte do Estado, no Diferimento está implícita a 

presença de elementos configuradores de benefícios para os contribuintes, 

especialmente para o setor primário da economia, na medida em que o Estado 

os desonera de apurar o imposto, resultando em diminuição de custos 



administrativos e indiretos, possibilitando aos produtores e extratores 

dedicarem-se exclusivamente à atividade produtiva/extrativa. 

O Diferimento também implica na não exigibilidade imediata do imposto, que 

só se tornará devido em etapa futura de circulação do produto. 

Realizadas as considerações introdutórias a respeito do Instituto do Diferimento 

do ICMS, passaremos a analisar a sua natureza jurídica, que é objeto de 

conflitos doutrinários e jurisprudenciais.  

O presente trabalho foi subdividido em capítulos, partindo da origem da palavra 

Diferimento, da origem do Instituto do Diferimento, e por fim, analisando sua 

natureza jurídica a partir de opiniões doutrinárias, concluindo com a nossa 

opinião a respeito da matéria.  

É de suma importância que antes de utilizar um instituto, o legislador conheça 

perfeitamente a sua natureza jurídica, sob pena de cometer equívocos que 

venham a penalizar o contribuinte ou a sociedade, a quem se destina em última 

instância, o produto da arrecadação dos tributos. 

 

Capítulo I 

 

Origem da Palavra Diferimento e o seu conceito genérico 

 

1- Origem Etimológica 



 

A palavra diferimento vem do verbo diferir, que por sua vez originou-se do 

latim differere ou differre que significa adiar, delongar, dilatar, procrastinar, 

postergar. 

Em matéria tributária, o diferimento é o “instituto pelo qual, em certas 

operações caracterizadas por sucessivas etapas de comercialização, o legislador 

elege uma dessas fases como o fato jurídico tributário (fato gerador) 

nimiamente utilizado na legislação do imposto sobre as operações de circulação 

de mercadorias, a exemplo das operações com leite, dentre outras, em que a 

mercadoria se submete a um ciclo de fatos jurídicos, em tese tributáveis, mas o 

legislador elegeu uma daquelas operações para efeito de promover o 

lançamento do imposto. Tal política nada mais é do cobrar de uma só pessoa o 

imposto devido por outras que realizaram fatos suscetíveis de tributação.”1  

“Diferimento 

        Constitui uma técnica impositiva de deslocamento da exigência do tributo 

para momento posterior à ocorrência do originário fato gerador, com a 

imputação da responsabilidade de seu recolhimento a terceiro..” 2

 

2 – Conceito genérico 

 

                                                 
1 Dicionário Jurídico Tributário, pg. 33, Eduardo M. Ferreira Jardim – Editora Saraiva -1995 
2 José Eduardo Soares de Melo, pg. 191 



O ato de diferir, em sentido lato, dá-se na vida comum em diversas atividades, 

como viagens, cirurgias, atos comunitários, compromissos, etc. E stricto sensu 

posterga o dever de pagar imposto para um momento futuro. 

Desta forma, considerando-se o significado da palavra, o diferimento adia, 

dilata, posterga a obrigação para um momento futuro. O fato jurídico tributário 

ocorre, porém, os efeitos tributários serão gerados em momento posterior, 

futuro. 

Assim, no sentido da lei não pode ser entendido como transferência do 

momento da ocorrência do fato gerador do tributo para etapa ou etapas 

posteriores, uma vez que, com a ocorrência do fato gerador (fato jurídico 

tributário) e a sua subsunção à hipótese de incidência surge a obrigação 

tributária principal, identificando-se o respectivo sujeito passivo a cada saída de 

mercadoria do estabelecimento produtor, comercial ou industrial, assim, o 

diferimento apenas transfere para a etapa posterior o recolhimento do imposto 

ou o seu lançamento (constituição definitiva do crédito tributário). 

 

Capítulo II 

 

Origem do Instituto do Diferimento no ICM/ICMS 

 

1 – Na legislação Federal 

 



Ensina Kiyoshi Harada que “A figura do diferimento surgiu com o Ato 

Complementar nº 31, de 28/12/66, promulgado com base na legislação 

excepcional, em decorrência da alteração do sistema de cobrança da parcela do 

ICM pertencente aos Municípios, preconizada no Projeto de Constituição (a de 

1967), na época, já aprovada pelo Congresso Nacional. O Sr. Presidente da 

República visou, pois, neste particular, antecipar para o dia 1º de janeiro de 

1967, os efeitos da nova Constituição, que acabou sendo promulgada em 

24/01/67. 

O art. 4º do citado Ato Complementar dispôs efetivamente que: 

“No caso de diferimento ou antecipação de incidência do imposto que importe 

ao seu recolhimento em Município diferente daquele em que ocorrer o fato 

gerador, a legislação estadual estabelecerá as normas necessárias ao resguardo 

dos créditos correspondentes aos Municípios de origem ou destino, conforme o 

caso””3

 

2 - Nas Legislações Estaduais 

 

Ainda segundo Kiyoshi Harada,   “Os Estados integrantes da Região Centro-

Sul, com base no Ato Complementar nº 34, de 30/01/67, firmaram o Convênio 

de Porto Alegre, em 16/02/68, pelo qual, dentre outras coisas, ficou facultada a 

cada Estado signatário o direito de:  

                                                 
3 Kiyoshi Harada pg. 51 e 52 



“conceder isenção do ICMS para as saídas de produtos agro-pecuários ïn 

natura” na 1ª operação efetuada pelo produtor para o território do respectivo 

Estado”. 

O Estado do Paraná, com suposta base no Convênio referido, e, com o fito de 

incrementar as atividades industriais, veio dispor em sua legislação, sobre a 

isenção de produtos primários, inclusive nos caso de saídas de estabelecimento 

de comerciante para o estabelecimento de outro comerciante ou industrial, 

localizados naquele Estado. 

Os industriais de outros Estados, principalmente os de São Paulo, diante da 

situação de concorrência desleal no mercado de produtos primários, criada por 

aquele Estado da Federação, pressionaram o Ministro da Fazenda de então para 

que o Paraná revisse a sua legislação do ICM afim de se ater aos termos do 

Convênio. 

O Estado do Paraná veio, efetivamente, a revogar a isenção unilateralmente 

concedida. Contudo, no lugar da isenção revogada instituiu, através do Decreto 

14.808, de 31/03/69, a figura do diferimento, invocando as cláusulas 3ª do 1º 

Convênio do Rio de Janeiro, e 1ª do 2º Convênio do Rio de Janeiro, que nada 

têm a ver com a figura instituída. 

Eis o preâmbulo e o texto do referido decreto: 

“O governador do Estado do Paraná, nas suas atribuições e à vista das 

disposições constantes da cláusula terceira, do 1º Convênio do Rio de Janeiro, 



aprovado pelo Decreto nº 5.085, de 4/5/67, e da cláusula 1ª do 2º Convênio do 

Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nº 5.843, de 26/06/67, 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Ficam diferidos a incidência e o recolhimento do Imposto de 

Circulação de Mercadorias sobre produtos primários, nos seguintes casos: 

I -

................................................................................................................................

..... 

II-

................................................................................................................................

..... 

III – saídas de estabelecimento de comerciante, a comerciante ou a industrial 

neste Estado. 

Parágrafo único – A Secretaria da Fazenda, em instrução, relacionará os 

produtos considerados primários, para os efeitos deste artigo.” 

Complementando o disposto no parágrafo único do Decreto supra transcrito, o 

Secretário da Fazenda baixou a Instrução SF-152/69, de 08/04/69, arrolando 

praticamente todos os produtos primários conhecidos entre nós, dentre os quais 

vale destacar o alho, o amendoim, o arroz, a batata, a cana, a cebola, o feijão, o 

gergelim, o girassol, a mandioca, o milho, a soja, o trigo, etc. 



Para demonstrar a desconformidade da legislação paranaense com os termos 

dos Convênios referidos, basta a simples leitura das cláusulas invocadas que 

assim dispõem: 

a) Cláusula 3ª do 1º Convênio do Rio de Janeiro – “fica facultado a cada Estado 

signatário estabelecer isenções ou reduções do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias, ou retificar as já concedidas, quando se refiram: 

1 – às operações ou reduções de caráter regional, limitadas ao território do 

Estado concedente; 

2 – às isenções ou reduções de caráter regional, aceitas em protocolo pelos 

Estados do mesmo subgrupo geo-econômico dentro de cujos limites circule a 

mercadoria; 

3 – à saída de mercadorias para o Exterior; 

4 – à entrada de mercadorias estrangeiras no estabelecimento que promoveu a 

sua importação”. 

b) Cláusula 1ª do 2º Convênio do Rio de Janeiro – “Aos Estados e ao Distrito 

Federal, signatários do presente Convênio, de acordo com as conveniências 

locais, fica facultada, mediante ato específico, a concessão de isenção ou 

redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM), incidente sobre 

saídas de produtos primários ou industrializados, destinados à exportação para o 

estrangeiro”. 

Como se vê, o diferimento do imposto concedido pelo Estado do Paraná nada 

tinha a ver com os Convênios invocados, cuja matéria, aliás, não integrava o 



campo de atuação dos Convênios. Por influência da legislação paranaense, e, 

para eliminar a situação de desigualdade em relação a outros Estados os 

diferentes Convênios firmados posteriormente, passaram a disciplinar os casos 

de diferimento do imposto, sendo certo que alguns Estados já haviam 

disciplinado a matéria isoladamente. No Estado de São Paulo o primeiro caso 

de diferimento do imposto deu-se com o advento do Decreto 916, de 05/01/73, 

que acrescentou o art. 28-A no Regulamento do ICM então vigente, Decreto 

47.763/67. A seguir sobrevieram os Decretos nºs 1.694, de 08/06/73 e 2.039 de 

25/07/73, que acrescentaram os arts. 28-G e 28-H no citado Regulamento, 

dispondo, respectivamente, sobre o diferimento do ICM nas saídas de algodão 

em caroço e nas saídas de mamonas em baga ou em cachos. 

Hoje, o emprego do diferimento do ICM acha-se generalizado em todas as 

legislações estaduais, contribuindo para a maior burocratização das atividades 

privadas, perturbando a produção nacional na medida em que desvia coativa e 

indevidamente as atividades dos contribuintes e dos responsáveis pelo 

pagamento do tributo.” 4

 

3 – Na Legislação do ICM/ICMS do Estado da Bahia 

 

3.1 Antes de entrarmos no Instituto do Diferimento, apresentamos um histórico 

da instituição do ICM no Estado da Bahia. 

                                                 
4 Kiyoshi Harada pág. 53 a 56. 



 

O ICM foi instituído no Estado da Bahia, através da Lei nº 2.425 de 30 de 

dezembro de 1966, publicada no Diário Oficial de 31 de dezembro de 1966, nos 

termos da Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, e passou a 

integrar a receita do Estado, observados os preceitos da Lei Federal nº 5.172 de 

25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.5

O primeiro Regulamento do Estado da Bahia, para cobrança e fiscalização do 

Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICM, foi 

aprovado pelo Decreto nº 20.122 de 06 de janeiro de 1967, publicado no Diário 

Oficial de 11 de janeiro de 1967, e ainda não trazia disposição a respeito do 

diferimento.6

A primeira vez que o Estado da Bahia dispôs sobre a transferência da 

responsabilidade pelo lançamento e pagamento do ICM incidente nas saídas de 

mercadorias, se deu através da Lei nº 2.871 de 18 de janeiro de 1971, publicada 

no Diário Oficial de 19 de janeiro de 1971, que dispôs sobre o Contribuinte 

Substituto, eis a sua integra:  

 

    “LEI 2.871 DE 18 DE JANEIRO DE 1971 

  

                                                 
5 Informações Fazendárias – ANO VII – ESPECIAL N. 5 – DEZEMBRO 1977 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, página 13. 
 
6 Informações Fazendárias – ANO VII – ESPECIAL Nº 5 – DEZEMBRO 1977 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, página 32. 



Considera contribuintes substitutos responsáveis pelo pagamento do Imposto de 

Circulação de Mercadorias as pessoas das classes que indica. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

   Artigo 1º - Considera-se responsável pelo Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias na qualidade de Contribuinte Substituto: 

   I – o transportador em relação às mercadorias que transportar, 

desacompanhadas de documentação comprobatória de sua procedência; 

   II – qualquer possuidor com relação à mercadoria cuja posse mantiver para os 

de venda ou industrialização nas mesmas condições do inciso anterior; 

   III – o leiloeiro com relação à mercadoria que vender por conta alheia; 

   IV – os armazéns gerais, inclusive frigoríficos em relação á saída das 

mercadorias procedentes de outros Estados; 

   V – os compradores de produtores do Estado legalmente inscritos, nas 

aquisições feitas a produtores do mesmo município; 

   VI – as Cooperativas pela aquisição de produtos do Estado a produtores do 

mesmo município não cooperados; 



   VII – os fabricantes e comerciantes atacadistas que negociarem com cigarros 

– fumo desfiado – picado – migado ou em pó, tributados pelo imposto sobre 

produtos industrializados na forma da legislação federal; 

   VIII – os estabelecimentos que operam com cigarro, fumo desfiado ou picado 

e papel para cigarro em relação às vendas a comerciantes varejistas localizados 

nos Estados do Rio Grande do Norte,  Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, 

Maranhão e Piauí, signatários da Conferência de Secretários da Fazenda do 

Nordeste, realizada em Natal em 10 de março de 1967; 

   IX – demais comerciantes industriais e produtores que efetuarem vendas a 

barraqueiros, feirantes, açougueiros, ambulantes, pequenas oficinas, cantinas, 

clubes sociais recreativos e desportivos, hospitais e casa de saúde; 

   X – o comprador em relação às saídas de papel usado, ferro velho, garrafas 

vazias, retalhos de qualquer natureza ou sucatas de metais, de plástico, de 

vidros e de outros promovidos por pessoas não inscritas; 

   XI – os fabricantes e distribuidores de refrigerantes, cervejas, aguardente e 

outras bebidas em relação às vendas efetuadas a revendedores varejistas deste 

Estado; 

   XII – os moinhos de trigo em relação ás vendas efetuadas a revendedores ou 

estabelecimentos panificadores em geral. 

   Artigo 2º - O Poder Executivo poderá baixar normas disciplinando a 

aplicação da presente Lei. 



   Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 18 de janeiro de 

1971. 

  

 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

       Governador 

 

  Ângelo Calmon de Sá 

  Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho 

         Jayme Ramos de Queiroz”7

 

Como se pode observar, constavam da Lei 2.871 produtos que atualmente se 

encontram no Regime do Diferimento, a exemplo de: produtos adquiridos de 

produtores rurais, papel usado, ferro velho, garrafas vazias, retalhos de qualquer 

natureza ou sucatas de metais, de plástico e de vidros. 

                                                 
7 Informações Fazendárias – ANO VII – ESPECIAL Nº 5 – DEZEMBRO 1977 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, página 297. 
 



A alteração do Regulamento do ICM aprovado pelo Decreto nº 22.569 de 27 de 

setembro de 1971, publicado no Diário Oficial de 30 de setembro de 1971, 

estabeleceu procedimentos inerentes ao CONTRIBUINTE SUBSTITUTO, 

disciplinado do art. 18 ao art. 22, incluindo  no inciso VII do art. 18, que abaixo 

reproduzimos, as aquisições de produtos agrícolas realizadas por comerciantes 

atacadistas, atualmente enquadradas no Regime do Diferimento:  

 

 “DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO 

 

Art. 18. - ................................................... 

................................................................... 

 

Inciso VII – os comerciantes atacadistas, em relação aos produtos agrícolas 

adquiridos de produtores não sujeitos a inscrição, quando todos forem situados 

na mesma região fiscal.”8  

 

3.2 - Surgimento do Instituto do Diferimento do ICM  

 

O Instituto do Diferimento do ICM propriamente dito, foi criado no Estado da 

Bahia, através do Decreto nº 23.140 de 20 de outubro de 1972, publicado no 

                                                 
8 Informações Fazendárias – ANO VII – ESPECIAL Nº 5 – DEZEMBRO 1977 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, páginas 429 a 434. 



diário oficial de 21 e 22 de outubro de 1972, com vigência a partir de 01 de 

janeiro de 1973, que dispôs: 

 

   “DECRETO N. 23.140, DE 20 DE OUTUBRO DE 1972 

 

     Concede diferimento na incidência e pagamento 

do  

                                                           ICM nas operações de gado bovino, e 

estabelece 

                                                           normas pertinentes. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e 

 

CONSIDERANDO que a Política Fiscal tecnicamente orientada, constitui 

eficiente instrumento de incentivo ao desenvolvimento das atividades 

produtoras; 

 

CONSIDERANDO, afinal que a estratégia governamental, no momento, se 

dirige no sentido de conceder o maior apoio possível ao incremento da 

produção agropecuária, 

 



DECRETA: 

 

    Artigo 1º - O Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM), devido nas 

operações de gado bovino será calculado e pago sobre o valor da pauta fiscal ou 

da operação, na forma em que for fixada pelo Secretário da Fazenda, 

observados os correspondentes itens: 

    I – pelo abatedor quando do abate; 

    II – pelo remetente, quando da remessa para outro Estado; 

    III – pelo remetente, quando se destinar a produtor ou contribuinte não 

inscrito no respectivo cadastro. 

    Artigo 2º - Nas demais operações, no território  do Estado, nelas 

compreendidas a cria, a recria, a engorda, a invernada, etc., quando remetente e 

destinatário estiverem regularmente inscritos a incidência  e o pagamento do 

imposto ficam diferidos até as ocorrências de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo anterior. 

      Artigo 3º - Para o gozo do benefício de que trata o “caput” do art. 2º o 

interessado deverá requerer à Delegacia Regional, de sua situação local, a 

necessária autorização. 

       § 1º - Quando da expedição da Nota Fiscal, da Nota Fiscal do Produtor ou 

da Nota Fiscal  Avulsa, dela deverão constar, obrigatoriamente, os respectivos 

números das autorizações de diferimento expedidas pelas Delegacias Regionais, 

quanto ao remetente e ao destinatário. 



       § 1º - A Delegacia Regional expedidora da autorização de diferimento ao 

tomar conhecimento ou constatando qualquer irregularidade praticada pelo 

beneficiário do diferimento, em proveito próprio ou de terceiros, cancelará 

automaticamente a autorização concedida. 

      Artigo 4º - Qualquer infração à legislação do ICM será apurada em Auto de 

Infração observadas as disposições aplicáveis à espécie. 

      Artigo 5º - O Secretário da Fazenda expedirá  instruções e baixará os atos 

normativos necessários e complementares à fiel execução deste Decreto. 

      Artigo 6º - Continuam inalteradas as disposições constantes do Título X, 

Capítulo III, do Decreto  n. 22.751, de 27 de janeiro de 1972, desde que não 

colidam com as presentes normas. 

      Artigo 7º - Fica Facultado aos interessados , beneficiários deste Decreto, o 

direito de, até 29 de dezembro de 1972, sem nenhuma sanção legal, retificar, 

ratificar ou prestar qualquer outra informação anteriormente não constante do 

seu cadastramento. 

      Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1973, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

      PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 20 de outubro 

de 1972. 

 

     ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 



       Governador 

 

LUÍS SANDE 

       Secretário” 9

 

Após o Decreto do Decreto 23.140, foram editados diversos Decretos 

concedendo o diferimento do ICM para outros produtos a exemplo de fumo em 

folhas “in natura” ou beneficiado, leite, sisal em bruto ou beneficiado, mamona 

em bagas, couros e peles, cacau em amêndoas e frutas regionais. 

O Instituto do Diferimento do ICM foi inserido no Regulamento do ICM 

aprovado pelo Decreto nº 24.066 de 30 de abril de 1974, publicado no Diário 

Oficial de 08 de maio de 1974, com vigência a partir de 1º de junho de 1974 

que o disciplinou do art. 7º ao art 62, abrangendo os seguintes produtos: cacau 

em amêndoas, café cru, couros e peles, fumo em folhas, gado bovino, leite, 

mamona em bagas, sisal, batata do reino e frutas. 10

Com o objetivo de controlar a concessão da habilitação do diferimento foi 

editada a Portaria nº 119 de 12 de agosto de 1976, publicada no diário oficial de 

14 e 15 de agosto de 1976.11

                                                 
9 Informações Fazendárias – ANO VIII – ESPECIAL Nº 2 – OUTUBRO 1978 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, página 275. 
10 Informações Fazendárias – ANO VIII – ESPECIAL Nº 2 – OUTUBRO 1978 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, páginas 561 a 571. 
 
11 Informações Fazendárias – ANO VIII – ESPECIAL Nº 3 – NOVEMBRO 1978 – GOVERNO ROBERTO 
SANTOS – SECRETARIA DA FAZENDA – Secretário José de Brito Alves, páginas 126 e 127. 



 

3.3 - O Instituto do Diferimento na legislação atual do ICMS 

 

A partir do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 5.444 de 30 de maio 

de 1996, com vigência a partir de 01 de julho de 1996, o Diferimento passou a 

ser denominado de “Substituição Tributária por Diferimento. 

O Código Tributário do Estado da Bahia aprovado pela Lei 3.956 de 11 de 

dezembro de 1981, dispõe sobre o diferimento nos art. 9º e 10.   

A Lei 7.014 de 04 de dezembro de 1996, disciplina a Substituição Tributária 

por Diferimento no seu art. 7º, cujo caput dispõe que dar-se-á o diferimento 

quando o lançamento e o pagamento do imposto incidente sobre determinada 

operação ou prestação forem adiados para uma etapa posterior, atribuindo-se a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido ao adquirente ou 

destinatário da mercadoria, ou ao usuário do serviço, na condição de sujeito 

passivo por substituição vinculado a etapa posterior. 

Dispõe ainda, que o regulamento poderá submeter ao regime de diferimento 

operações ou prestações, estabelecendo o momento em que devam ocorrer o 

lançamento e o pagamento do imposto, ficando atribuída a responsabilidade por 

substituição ao contribuinte em cujo estabelecimento ocorrer o termo final do 

diferimento. 

                                                                                                                                                     
 



Com base na Lei 7.014 de 04 de dezembro de 1996, a Substituição Tributária 

por Diferimento está disciplinada no Regulamento do ICMS aprovado pelo 

Decreto 6.284 de 14 de março de 1997,  publicado no diário oficial de 15 e 16 

de março de 1997, com vigência a partir de 01 de abril de 1997, nos artigos 342 

a 351. 

A maioria dos produtos alcançados pelo Regime do Diferimento são do Setor 

Primário da Economia (agropecuários e extrativos), havendo porém, em menor 

escala, a presença de  produtos destinados a consumo, como refeições, produtos 

de origem industrial, a exemplo de lingotes e tarugos de metais, água 

desmineralizada, vapor de água, cátodo de cobre e outros, bem como, resíduos 

de produtos industrializados e sucatas. 

Com poucas exceções previstas em protocolos, o Regime do Diferimento do 

ICMS só é aplicável nas operações internas, ou seja, entre contribuintes 

localizados no território do Estado da Bahia, para os produtos citados 

nominalmente no art. 343 do RICMS-BA/97. 

No Regime do Diferimento do ICMS a obrigação de recolher o imposto é 

transferida para o contribuinte adquirente do produto, cabendo a este, se 

habilitar perante a Secretaria da Fazenda, salvo exceções previstas na 

legislação. 

Encerrada a fase do diferimento, o imposto deve ser recolhido, ainda que a 

operação subseqüente seja isenta, não tributada ou não se realize por qualquer 

motivo, inclusive nas hipóteses de ocorrência de sinistros, quebras anormais ou 

a destinação da mercadoria a uso, consumo ou incorporação ao ativo 



imobilizado do contribuinte. Só não haverá o pagamento do ICMS 

anteriormente diferido, nas situações previstas expressamente na legislação. 

 

CAPÍTULO III 

 

O Diferimento e a sua natureza jurídica 

 

1 – Considerações iniciais 

 

A doutrina e a jurisprudência ao longo do tempo vem se posicionando em 

relação a esta questão sem conseguir pacificá-la. A doutrina debatendo o 

assunto, enquanto os juristas emitindo acórdãos ou sentenças, com posições 

conflitantes entre si. Acontece que, para nos posicionarmos corretamente sobre 

um determinado assunto é necessário que o conheçamos bem, principalmente 

no que diz respeito a que espécie de instituto estamos analisando.  

Alguns doutrinadores entendem ser o diferimento um fenômeno de não 

incidência, outros como isenção, outros, substituição tributária, outros, 

suspensão tributária da incidência, e até moratória.  

Compararemos o diferimento com a não incidência, a isenção e a substituição 

tributária por acharmos que os demais institutos se distinguem em muito do 

diferimento, não demandando assim maiores discussões sobre o assunto, 



conforme demonstramos a seguir. 

A moratória consiste na dilação do prazo concedido ao contribuinte para 

pagamento do crédito definitivamente constituído ou cujo lançamento já tenha 

sido iniciado, não aproveitando os casos de dolo, fraude ou simulação, 

conforme disciplina o Artigo 154 do Código Tributário Nacional abaixo 

transcrito. 

“Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange 

os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a 

conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato 

regularmente notificado ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou 

simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.” 

Portanto, não há alteração do sujeito passivo obrigado a efetuar o recolhimento 

do imposto, mas apenas um prazo maior para fazê-lo, pois já houve a 

constituição do crédito tributário ou o seu início. Conforme Aliomar Baleeiro, 

moratória é a “concessão legal de um período de tolerância na exigência de 

dívidas” e o crédito na moratória é “diferido para época mais favorável ou 

cômoda para os sujeitos passivos em dificuldade” (guerras, conjunturas 

econômicas localizadas ou não, calamidades, etc...)12 . Conforme Sacha Calmon 

Navarro Coelho, ela é “sem mistério, apenas acordo entre credor e devedor 

sobre as datas de pagar, diferentes das inauguralmente previstas em lei. Acordo 
                                                 

12 Direito Tributário Brasileiro, Aliomar Baleeiro, 11ª edição, Atualizado por Misabel Abreu 
Machado Derzi, Editora Forense, páginas 844 e 845. 

 



regido pelo princípio da legalidade” 13. 

Já no diferimento, ocorrerá a alteração do sujeito passivo obrigado a efetuar o 

recolhimento do imposto, já tendo ocorrido o fato gerador do imposto em 

operação anterior, mas que por conveniência da administração fazendária, 

recolherá aos cofres públicos, este imposto em momento posterior e através de 

outro contribuinte. Posterga-se também o lançamento e a constituição do 

crédito tributário, sendo a operação realizada sem o ônus financeiro e 

conseqüentemente sem a repercussão natural sobre o adquirente. 

Autores há, que entendem o diferimento como uma suspensão temporária da 

incidência, tal como o posicionamento aposto no item diferimento da 

Enciclopédia Saraiva do Direito: 

"Ocorre que, em relação a determinadas situações, operações ou atividades, o 

legislador ou o poder competente para decretar o momento da ocorrência do 

fato gerador, ou da prestação de determinada obrigação, para a fase seguinte da 

atividade ou situação tributada, transferindo o ônus tributário ou obrigação 

tributária a outro contribuinte, ou ao mesmo contribuinte, mas em período 

futuro, após a ocorrência de determinadas fases ou situações consideradas 

intermediárias. 

O tributo ou obrigação tributária continua exigível, mas tem adiado seu período 

de exigência. 

O diferimento, portanto, não se confunde com imunidade, isenção ou não-

incidência, estrita e definitiva, mas pode refletir uma suspensão de incidência 

                                                 
13 Curso de Direito Tributário Brasileiro, Sacha Calmon Navarro Coelho, 3ª edição, Editora Forense, página 
679. 



tributária temporária, ou sujeita à ocorrência de condições posteriores 

específicas". 

Assim, neste entendimento, quis-se dizer que não se trata de não-incidência, 

pois há a subsunção do fato à norma, logo surge a obrigação tributária exigível, 

contudo, tal exigibilidade fica suspensa até a execução da condição posterior 

específica. A norma teria eficácia, porém ficaria pairando no ordenamento até o 

momento de produzir novamente seus efeitos (implemento da condição). 

Já Vittorio Cassone ensina: 

"Na suspensão, como o próprio nome diz, o tributo fica `suspenso`: se a 

condição a ser preenchida posteriormente ao fato for cumprida, a suspensão 

converte-se definitivamente em caso de não-incidência; se não for cumprida, o 

fato volta para o campo da incidência, ex tunc (os efeitos retroagem à data da 

ocorrência do fato gerador), o que significa dizer que se o tributo for recolhido 

intempestivamente, caberão acréscimos previstos em lei"14. 

Aqui, entende o autor que o efeito gerado pelo implemento da condição 

específica exigida é o da não-incidência, contudo, equivoca-se o doutrinador, 

pois, o implemento apenas retira o fato da incidência dos efeitos da norma 

tributária, e não da norma em si, isto é, há subsunção do fato à norma, mas esta 

não produzirá efeitos tributários (exigibilidade do tributo). 

 

2 – O Diferimento e a não incidência 

 

                                                 
14 Direito Tributário, Vittorio Cassone, página 157. 



A hipótese de incidência é a regra matriz que demarca os limites onde os fatos 

produzirão efeitos tributários (quando tratamos de tributos). Uma vez ocorrido 

um fato jurídico ou simplesmente um fato, que está inserido dentro do conjunto 

delimitado pela regra de incidência, ocorrerá o fato gerador do imposto. 

Podemos perceber aqui que existe uma diferença entre hipótese de incidência e 

fato gerador. O primeiro enquanto estabelece as fronteiras para que a norma 

produza efeitos tributários o segundo é o próprio acontecimento que faz nascer 

o direito do sujeito ativo exigir do sujeito passivo o cumprimento de 

determinada obrigação.   

Em relação ao ICMS a Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 

1988 no seu Título VI Capítulo I Seção IV - Dos impostos dos Estados e do 

Distrito Federal - em seu Artigo 155, determina o seguinte: 

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

.............................. 

II – 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;”  

Aqui a Constituição Federal fixa importantes parâmetros em relação ao ICMS. 

Primeiro utiliza o termo “compete” aos Estados e ao Distrito Federal instituir o 

ICMS. Logo, um imposto deve ser criado por lei e como os Estados publicam 

leis estaduais e não leis federais ou leis complementares, a hipótese de 

incidência do ICMS será determinada em lei estadual aprovada pelos 



representantes legislativos devidamente eleitos. No caso do Estado da Bahia a 

Lei atual do ICMS é a de número 7.014/96.  

Porém, a lei estadual publicada com este fim não poderá ir de encontro ao 

disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar (87/96). Assim, apesar 

da Constituição Federal não instituir o ICMS e nem determinar a hipótese de 

sua incidência, ela fixa os pontos que não deverão ser ultrapassados. Como o 

ICMS é um imposto que incide 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, não poderá o Estado colocar na hipótese de incidência a 

determinação de cobrar imposto sobre prestações de serviços de transporte 

intramunicipais. 

A Constituição Federal também impõe outros limites à cobrança do ICMS por 

parte dos Estados inserindo no texto constitucional algumas vedações ao poder 

de tributar tais como a circulação de livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado a sua impressão, as exportações de produtos industrializados com a 

lei complementar alcançando os não industrializados e os semi-elaborados, as 

operações interestaduais de petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo e energia elétrica e o ouro quando definido como 

ativo financeiro ou instrumento cambial, dando contornos assim a área onde os 

fatos devem estar contidos para que o ICMS nasça e possa ser cobrado ou 

exigido pelos Estados.  

Quando um comerciante vende um aparelho telefônico ou uma bicicleta, o fato 



gerador ocorrerá na saída da mercadoria do estabelecimento, podendo o sujeito 

ativo da obrigação tributária aguardar que o sujeito passivo recolha aos cofres 

estaduais o imposto devido por esta operação no prazo definido pela legislação. 

A saída dos produtos acima com objetivos comerciais estão dentro do conjunto 

de fatos que formam a hipótese de incidência do ICMS.  

Definido pelas normas legais o campo de incidência do ICMS, para 

encontrarmos a não incidência bastaria termos em mente que seriam todos os 

demais fatos que não estão compreendidos dentro da hipótese de incidência. A 

não-incidência, ocorre por oposição à incidência. Ou seja, dá-se quando o ato 

ou fato praticado por alguém não está previsto na lei tributária, não se subsume 

à hipótese de incidência tributária. Embora algumas normas tragam regras 

jurídicas para definir a não incidência, entendemos ser estas totalmente 

desnecessárias, bastando definir a “incidência”. O que não está na “incidência” 

é “não incidência”. 

No diferimento ocorre o fato gerador do ICMS, mas apenas, por interesse da 

administração o Estado difere o pagamento do imposto para outro momento da 

etapa de circulação da mercadoria ou da prestação do serviço e atribui a 

responsabilidade do pagamento do imposto a outro contribuinte participante da 

cadeia tributária da mesma mercadoria.  

Então, não se pode confundir o diferimento com a não-incidência, porque neste 

caso a norma tributária nem incide sobre o fato ou ato, isto é, não chega a surgir 

a própria obrigação tributária, o que não ocorre no diferimento. Neste instituto 

o ato ou fato ocorre, subsume-se à hipótese de incidência, contudo, com o 



advento de uma norma posterior retiralhe os efeitos tributários inerentes. 

Na não incidência o Estado ou Ente Tributante não poderia exigir o pagamento 

do imposto de outro contribuinte ou simplesmente em outro momento porque a 

hipótese de incidência não ocorreu. Porém no diferimento o imposto será 

exigido de outro contribuinte mesmo que àquela mercadoria objeto do 

diferimento sofre algum dano irreparável que impossibilite a sua 

comercialização.  

De outro forma, a hipótese de incidência do ICMS tem como aspecto material o 

fato decorrente da iniciativa do contribuinte, que implique em movimentação 

ficta, física ou econômica de bens (mercadorias e serviços) da fonte de 

produção até o consumo. Logo, "A" realiza venda a "B", que vende para "C", 

que vende para o consumidor final. 

Supondo-se uma circulação normal, onde um sucateiro recolhe sucatas e as 

vende para um industrializador. Nesta primeira operação, o sucateiro teria que 

pagar ICMS sobre o valor da venda para o industrializador; este teria que 

recolher o ICMS sobre o valor da venda do produto resultante para o 

consumidor final, compensando o crédito recebido sobre a compra realizada 

junto ao sucateiro; Agora, havendo o diferimento, o sucateiro não recolheria 

nada aos cofres públicos, pois o lançamento e o pagamento foram diferidos para 

o momento da saída dos produtos resultantes. Portanto, apenas quando o 

industrial vender o produto resultante, será devido o ICMS. 

Logo, havendo a incidência da norma jurídica tributária, aquele que fizer 

circular mercadoria ou serviço deve pagar o imposto, porém, por determinação 

legal, o imposto somente será recolhido em fase posterior, determinada como 



termo final do benefício.  

 

3 -  O diferimento e a isenção 

 

Primeiro, para compararmos o diferimento com a isenção, com o objetivo de 

qualificar o diferimento como de mesma natureza jurídica ou não deste 

instituto, é necessário analisarmos a isenção. 

Existem diversas correntes que estudam o assunto “isenção”, definindo-o de 

formas diferentes, mas duas correntes são aquelas que mais chamam a atenção e 

detém a maioria das discussões referentes ao tema, inclusive com o aval dos 

principais doutrinadores da matéria tributária. Não caberia aqui um estudo 

prolongado desta questão, mas faremos um breve relato sobre o tema. 

A primeira corrente vê a isenção como dispensa do pagamento do tributo, 

ocorrendo a subsunção do fato jurídico tributário à norma tributária, nascendo a 

obrigação tributária, podendo assim o sujeito ativo exigir o seu cumprimento 

pelo sujeito passivo. Porém, através de uma lei, e só através desta, dispensa-se o 

pagamento do tributo devido. Esta corrente é a que está alinhada com o Código 

Tributário Nacional, já que no capítulo V Seção I, a isenção está definida como 

uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário lado a lado com a anistia. 

Para podermos excluir um crédito é necessário que ele tenha nascido, que um 

fato tenha ocorrido dentro da regra matriz de incidência do imposto, com seus 

critérios material, espacial, temporal, pessoal e valorativo devidamente 



identificados, surgindo o direito do Estado de exigir o pagamento da obrigação 

tributária principal por parte do contribuinte. Logo, ocorreu a subsunção do fato 

a norma.  

Isto ocorre, porque nessa corrente doutrinaria a regra matriz de incidência já 

está devidamente traçada e definida pelos obstáculos legais traçados nas normas 

antes de incidir a regra isencional legal. Definem-se assim dois momentos 

distintos, dois instantes temporais, aquele que ocorre o fato tributário e com ele 

nasce a obrigação, em um primeiro momento, daquele outro que exclui o 

crédito tributário com a regra isencional, este num segundo momento. 

Equivaleria a atribuir uma maior velocidade à regra matriz.  

Dentre os diversos tributaristas que defendem esta corrente podemos citar o 

jurista Vittorio Cassone que conceitua isenção da seguinte maneira: 

“Isenção é a dispensa legal do pagamento de um determinado tributo, face a 

relevante interesse social ou econômico-regional, setorial ou nacional”. 

Como outros tributaristas que filiam-se a esta corrente temos: Rubens Gomes 

de Souza, Amílcar de Araújo Falcão, Clélio Chiesa, Ruy Barbosa Nogueira, 

Fábio Fanucchi, Perez de Ayala e Alberto Xavier. 

Gomes de Souza acrescenta que “em se dando isenção, o tributo é devido, 

porque existe a obrigação, mas a lei dispensa o seu pagamento; por 

conseguinte, a isenção pressupõe a incidência porque, é claro, só se pode 

dispensar o pagamento de um tributo que seja efetivamente devido”.15

                                                 
15 Compêndio de Legislação Tributária, Ed. Póstuma, São Paulo, Resenha Tributária, 1975, 



O entendimento manifestado pelos juristas também está alinhado com o 

relatado acima e como exemplo temos o recurso extraordinário de número 

97.455-5, interposto na segunda turma do Superior Tribunal Federal, decidido 

por unanimidade, onde o recorrente é a Sheik Importadora e Exportadora de 

Frutas S/A e o recorrido é o Estado do Rio Grande do Sul cuja ementa 

parcialmente reproduzimos abaixo. 

“Ementa: ICM. Revogação de isenção que se fez por meio do convênio nº7, de 

13.6.80. Princípio da anualidade. 

.................................... 

O princípio constitucional da anualidade ( § 29 do artigo 153 da Constituição 

Federal) não alcança a isenção de tributo, pois esta, em nosso sistema jurídico, 

é caracterizada, não como hipótese de não incidência, mas, sim, como dispensa 

legal do pagamento do tributo devido”. 

Neste primeira corrente, então, ocorreria o fato gerador do ICMS, mas devido a 

lei elaborada por interesse público, o ente tributante não exigiria o imposto, 

dispensando assim o sujeito passivo de efetuar o seu recolhimento. 

Nas operações relativas a circulação de mercadorias com fins econômicos, 

ocorrendo o diferimento do ICMS para operação posterior devidamente 

identificada na hipótese do diferimento, o documento fiscal emitido para este 

fim (circulação) não conteria o destaque do imposto, tendo o sujeito passivo 

que indicar no campo destinado ao ICMS que o mesmo está diferido 
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(postergado), o dispositivo regulamentar que a operação se apóia e o número de 

habilitação para operar no regime. Esta habilitação é sempre em função do 

destinatário, nunca do remetente, sendo que em determinadas situações o 

destinatário também, é dispensado desta habilitação. Lembramos aqui que estas 

obrigações tributárias acessórias se não corretamente identificadas no momento 

da operação, não determinam que o contribuinte pague o imposto de qualquer 

modo, restando ainda a ele comprovar que no momento da circulação o mesmo 

atendia a todas as condições exigidas pelo sujeito ativo para que a operação 

fosse diferida.  

Se a operação de circulação ocorrerá com a postergação do ICMS para 

operação futura e determinada pelo fisco, o valor atribuído a esta não terá o 

custo próprio do imposto considerado no cálculo pelo contribuinte quando o 

mesmo valorar o quantum deverá exigir e receber do comprador para que a sua 

atividade esteja devidamente remunerada e obtenha os lucros inerentes à função 

de comerciante. 

No diferimento, o ICMS será exigido de outro contribuinte que fará parte da 

cadeia circulatória da operação objeto do instituto. Se uma mercadoria tem o 

ICMS diferido para o momento da saída resultante do processo de 

industrialização ou da saída da mesma para outro Estado da Federação, 

momento este devidamente identificado, sejam quantas forem as etapas de 

comercialização da mercadoria, o Estado não exigirá o imposto até que o 

momento de encerramento não se configure. Tal como a isenção como dispensa 

de tributo devido (exclusão do crédito), o Ente Tributante em nenhum momento 



poderá exigir imposto do contribuinte que fez circular a mercadoria com o 

benefício do diferimento. Logo, se o industrial não pagar o ICMS quando 

industrializar a mercadoria diferida e a vender, ou quando um comerciante 

vender a mesma mercadoria objeto de diferimento par outra Unidade Federada, 

o Estado não poderá cobrar o ICMS do produtor rural ou de qualquer outro 

contribuinte participante da cadeia tributária. 

No diferimento, quando o adquirente se encontrar impossibilitado de 

transformar ou comercializar a mercadoria que adquiriu como diferida, sendo o 

momento de encerramento a entrada em seu estabelecimento, deverá o Sujeito 

Ativo exigir que o mesmo recolha aos cofres públicos o imposto diferido. 

Digamos que um industrial adquirindo determinada mercadoria “A”, diferida, 

com termo de encerramento na entrada do seu estabelecimento, e a mesma, em 

decorrência de um sinistro, é danificada, impedindo o seu aproveitamento no 

processo produtivo por parte do industrial, mesmo o ciclo tributário de 

circulação da mercadoria “A” tendo sido encerrado, prematuramente, o Estado 

exigirá que o industrial recolha aos cofres o imposto devido na operação 

anterior. Tal situação não ocorre na isenção, pois, em uma situação similar, 

adquirindo o industrial matéria prima isenta de carga tributária para produzir 

mercadorias para sua atividade principal de mercância, tendo a mesma sido 

extraviada ou perdida, seria inadmissível a cobrança do ICMS por parte do 

Sujeito Ativo sobre a mercadoria em questão. 

Tanto no diferimento quanto na isenção (exclusão), ocorreu o fato imponível na 

primeira operação que fez nascer a obrigação tributária principal, mas, enquanto 



que na isenção o Ente Tributante dispensou o pagamento do imposto, no 

diferimento, somente ocorreu um deslocamento do momento da exigência do 

imposto por parte do Estado e por conveniência dele, para momento posterior 

do fluxo produtivo tributário. No diferimento o ICMS será exigido 

posteriormente enquanto que na isenção este não mais será exigido. Como 

poderia o Estado exigir imposto depois da exclusão do crédito tributário. 

Abaixo reproduzimos importante trecho do RICMS/Ba 

aprovado pelo Decreto 6.284/97 que trata do tema. 

“Art. 347. O ICMS será lançado pelo responsável: 

I - uma vez ocorrido o momento previsto como termo final do 

diferimento, ainda que a operação que encerrar o diferimento seja isenta ou não 

tributada; 

.............................. 

III - sempre que se verificar qualquer fato que impossibilite a 

efetivação da operação ou evento futuro previsto como termo final do 

diferimento, tais como: 

a) a hipótese de a mercadoria vir a ser destinada a uso, consumo ou 

ativo permanente do adquirente ou destinatário que a tiver recebido com 

diferimento do imposto, ou a emprego em objeto alheio às suas atividades; 

b) a ocorrência de furto, roubo, perecimento, sinistro ou 

desaparecimento da mercadoria objeto do benefício.” 

  



Desloca-se o momento da exigência do imposto para etapa subseqüente, onde 

recairá sobre outro sujeito passivo tal obrigação, mas respeitam-se os princípios 

fundamentais do ICMS, consagrados, como o direito ao crédito fiscal de cada 

estabelecimento, para compensação com o tributo devido em operações ou 

prestações subseqüentes - a não cumulatividade. Logicamente, só há de se falar 

de crédito de ICMS se este onerou como custo o valor das operações anteriores.  

 

A segunda corrente de tributaristas, analisa a isenção de forma diferente da 

abordada anteriormente - como exclusão do crédito tributário - e é tida como 

mais moderna. A isenção sempre é decorrente de lei conforme preceitua o 

Artigo 176 do CTN tal como a hipótese de incidência do ICMS, ou regra matriz 

e as imunidades, mudando somente a sede das normas, podendo estar no plano 

constitucional, complementar ou ordinário. Tais sedes se diferenciam pelos 

legisladores que nelas atuam e seus quoruns para aprovações. Diferentemente 

da anterior tese exposta, nesta, a lei isencional lança seus efeitos sobre a área a 

ser tributada, delimitando-a e confeccionando seus arredores no mesmo 

momento que as demais normas tributarias. Quando o fato gerador acontece no 

mundo real, determinando o nascimento do crédito tributário, a regra isencional 

já produziu seus efeitos arrancando parte da área própria da regra matriz. Nesta 

situação, a regra isencional não deixaria que o fato imponível se materializasse, 

e consequentemente o direito ao sujeito passivo de exigir o imposto. Não há 

aqui do que se falar em dispensa do imposto devido. Não se pode dispensar 

aquilo que não nasceu como direito. 



Hugo de Brito Machado discorre sobre esta questão afirmando que “embora 

tributaristas de renome sustentem que a isenção é a dispensa legal de tributo 

devido, pressupondo, assim, a ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária, na verdade ela exclui o próprio fato gerador. A lei isentiva retira uma 

parcela da hipótese de incidência da lei de tributação. Isenção, portanto, não é 

propriamente dispensa de tributo devido”.16

O professor Sacha Calmon Navarro Coelho em uma de suas obras define 

isenção também como exclusão do próprio fato imponível: 

“Os dispositivos isencionais, assim como os imunizantes, “entram” na 

composição das hipóteses de incidência das normas de tributação, delimitando 

o perfil impositivo do “fato jurígeno” eleito pelo legislador. 

Fatos tributáveis – (Fatos imunes + Fatos isentos) = Hipótese de incidência da 

norma de tributação 

A isenção, como também a imunidade, não excluem o crédito, obstam a própria 

incidência, impedindo que se instaure a obrigação.”17

No diferimento, como já abordado anteriormente, nasce o direito do Estado em 

exigir o pagamento do imposto devido, e o exige, sendo comprovadamente feito 

no mundo real e confirmado por decisões jurisprudências. E o fato acima, se 

por si só não transforma a cobrança em “moral”, a transforma em perfeitamente 

legal. Sabemos que os Entes Tributantes no afã de arrecadar, legislam e 

interpretam sem a altivez necessária.  

                                                 
16 Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 14ª edição, Malheiros Editores. 
17 Curso de Direito Tributário Brasileiro, Sacha Calmon Navarro Coelho, 3ª edição, Editora Forense. 



Porém, no diferimento, ocorre o fato gerador do imposto, em todos os seus 

aspectos necessários a sua legalidade, ficando apenas deslocado para operação 

futura o lançamento e recolhimento do imposto aos cofres públicos. Na 

primeira operação diferida, já ali, teremos o aspecto espacial (local) e material 

(a circulação de determinada mercadoria) perfeitamente identificados. O 

aspecto temporal também estará perfeitamente demarcado, não podendo se 

confundir, concluindo que este fôra deslocado para momento futuro. O que foi 

deslocado é o lançamento do imposto e não o aspecto temporal próprio do fato 

gerador incidente sobre a regra matriz. O aspecto pessoal está presente, 

representado pelo Estado e pelo contribuinte.  

O aspecto valorativo que determina o quantum seria recolhido - a base de 

cálculo e a alíquota - também são facilmente identificados. Porém, na maioria 

das vezes, por interesse do próprio agente arrecadador, é deslocado o momento 

do recebimento do imposto para operação futura, onde, como regra, centraliza 

milhares de operações diminutas e pulverizadas. 

O Sujeito Ativo da obrigação tributária principal posterga o lançamento do 

imposto para operação futura, não exigindo o pagamento nas operações 

anteriores, cria um artifício matemático de exclusão do “custo ICMS” da 

operação levando-se em consideração que este integra a própria base de cálculo, 

o chamado imposto por dentro. Cobrará este imposto mesmo que a operação 

futura não venha a ocorrer (extravio, sinistro, perda ou desaparecimento), 

mesmo que o termo final do diferimento não se concretize. Não poderá a 

Unidade da Federação exigir o pagamento dos contribuintes participantes do 



ciclo produtivo diferido que promoveram as saídas anteriores ao termo final, 

quando não conseguir cobrar o imposto daquele que promoveu a saída ou 

entrada determinada como termo final. Estaria aí, o Estado penalizando o 

contribuinte inicial, quando determinou o diferimento por comodidade 

fiscalizatória própria, em exigir daquele que não repercutiu o imposto para as 

futuras operações, infringindo assim um dos princípios básicos do ICMS que é 

a não cumulatividade.   

Portanto, como analisamos anteriormente, se o diferimento não pode ser 

confundido como isenção, quando definido como exclusão do crédito, também 

não poderá ser igualado com a isenção, quando definida como não incidência, 

pois assim, não poderia o Estado exigir de contribuintes futuros participantes 

desta cadeia tributária.     

 

4 - O diferimento e a substituição tributária 

 

O capítulo do RICMS/Ba aprovado pelo Decreto 6.284/97 dispõe sobre 

substituição tributária e é dividido em duas subseções. A primeira em 

substituição tributária por diferimento, ou “para trás” ou “regressiva”, e a 

segunda em substituição tributária por antecipação, ou “para frente” ou 

“progressiva”. A figura da substituição é muito utilizada pelo Sujeito Ativo, 

visto que facilita na arrecadação e minimiza os custos operacionais inerentes à 

máquina fiscal. 



A substituição tributária por antecipação, assunto longamente discutido pelos 

conhecedores de tributo e objeto de polêmica na doutrina e na jurisprudência 

durante longos anos não será um tema aqui tratado. Basta salientar, que a 

questão foi fulminada quando na Constituição Federal introduziu-se o parágrafo 

7º no Artigo 150 que trata das limitações ao poder de tributar a seguir 

reproduzido: 

“Artigo 150 ........... 

............................... 

§ 7º 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, assegurada a imediata e preferencial restituição da 

quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. 

Restou a polêmica sobre “imediata restituição”. 

A inclusão do diferimento na Lei 7.014 de 04 de dezembro de 1996 em seu 

Artigo 7º com o Título “da substituição tributária por diferimento” não deixa a 

menor dúvida de que o tema “diferimento” é tratado como “substituição” no 

direito posto no Estado da Bahia. 

A Lei Complementar Nº 87 de 13 de setembro de 1996 também trata do tema 

em seu Artigo 6º aqui reproduzido: 

“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. 



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

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

ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas 

interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços 

a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do 

imposto.” 

Essa substituição ou atribuição de responsabilidade poderá ser em relação às 

operações antecedentes, concomitantes ou posteriores, mas em nenhum 

momento a Lei Complementar utiliza a palavra “diferimento”, só sendo assim 

denominado na Lei Estadual do ICMS. O nomen júris não importa. Trata-se do 

mesmo instituto e seus efeitos. 

Substituição significa colocação de pessoa ou coisa no lugar de outra. Assim, 

substituição tributária pode-se considerar como a colocação de um contribuinte 

no lugar de outro. Na substituição o substituto paga tributo próprio (obrigação 

própria) e alheio (substituição propriamente dita), resguardado-lhe o direito de 

restituição. 

O artigo 121 do Código Tributário Nacional dispõe sobre o sujeito passivo da 

obrigação principal e acessória, dividindo o primeiro em contribuinte – aquele 

que tem relação direta e pessoal com o fato gerador do imposto – e responsável 

– aquele que tem relação indireta e legal com o mesmo fato. 

No Artigo 128 do mesmo código, capítulo V, responsabilidade tributária, 

esclarece mais o assunto: 



“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 

ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 

ou parcial da referida obrigação.” 

O substituto tributário é “responsável”. Responsável aqui não no sentido lato, 

inerente às relações jurídicas, mas no sentido restrito de espécie de sujeito 

passivo diferente do contribuinte. O substituto estará obrigado a pagar o ICMS 

no lugar do substituído, não terá relação pessoal e direta com o fato imponível, 

sendo eleito por lei, e só por esta, para cumprir a obrigação de dar em relação 

ao sujeito ativo. 

No diferimento do ICMS o Estado atribui a terceiro a responsabilidade pelo 

recolhimento do imposto. Por exemplo, os produtores rurais que possuem a 

atividade empreendedora de plantação de café, sendo estes produtores 

numerosos e pulverizados por regiões extensas e muitas vezes sem recursos 

humanos disponíveis para proceder a uma escrituração fiscal, o Estado elege o 

torrefador como responsável pelo recolhimento do imposto referente às 

operações já acontecidas. 

Poderemos afirmar aqui que o diferimento é uma substituição tributária ? Que o 

torrefador estaria perfeitamente enquadrado na figura do substituto ? O produtor 

rural seria o substituído ? Então vejamos: 

Quando os produtores em questão promoverem a circulação da mercadoria por 

terem realizado negócio jurídico com o torrefador, estaria perfeitamente 



configurado a subsunção do fato à regra matriz de incidência. Todos os 

aspectos fundamentais e necessários ao surgimento da obrigação se fazem 

presentes. Os sujeitos ativo e passivo, Estado e produtor rural, sendo o produtor 

o contribuinte por ter relação direta e pessoal com o fato. O aspecto temporal 

que é a momento da saída ou circulação desta mercadoria com destino ao 

adquirente. O aspecto espacial (região) e demais atributos necessários ao 

cálculo já existentes como base de cálculo e alíquota. Sem esquecer o aspecto 

material – a circulação jurídica da mercadoria. 

Sendo assim, poderia o Ente Tributante exigir neste primeiro momento de 

circulação o lançamento do imposto nascido com o fato tributário inserido na 

regra matriz, sendo responsável, aqui no sentido amplo, por atender tal 

exigência, o produtor rural na qualidade de contribuinte. 

O fato do Estado transferir esta obrigação para outro, indiretamente ligado ao 

fato gerador já que não o promoveu, não desqualifica o produtor rural como 

agente do fato inserido na norma. Parte da hipótese de incidência descrita no 

ICMS se refere à circulação de mercadoria, composta de verbo e complemento, 

onde implicitamente existe o realizador do fato imponível. Alguém faz com que 

a mercadoria circule juridicamente, por ter promovido negócios, auferido lucros 

ou não, mas somente este poderia sofrer a retirada patrimonial imposta pelo 

Estado.  

Não poderíamos admitir que o produtor rural promova o fato gerador do ICMS, 

e o Estado queira exigir o imposto de um estabelecimento que nenhuma relação 

comercial ou jurídica tem com o produtor, e tampouco participa do ciclo 



tributário referente a circulação daquela mercadoria. Pode o município exigir o 

pagamento de IPTU de um “sem teto”, desprovido de qualquer bem ? Tal 

exigência só poderá ser feita daquele que efetua o fato tributário ou dele tira 

algum proveito.  

Se o fato está dentro da hipótese de incidência nasce a obrigação tributária 

principal.  

Porém, na situação do produtor de café, o Estado irá exigir o imposto referente 

a primeira operação do torrefador ou industrial. Como este não promoveu a 

primeira operação, só tomando parte indiretamente deste fato tributário, já que 

não foi em seu estabelecimento que ocorreu a saída da mercadoria para a 

configuração deste fato gerador, o industrial seria o responsável legal pelo 

recolhimento, aqui em seu sentido também restrito. Confusão não deve ser feita 

entre a relação indireta com o fato gerador – já que este (industrial) não o 

promoveu com a relação comercial direta realizada entre produtor-industrial. O 

industrial estará diretamente ligado ao negócio mas indiretamente ligado ao fato 

gerador. 

Se o lançamento do imposto na operação de venda realizada pelo produtor rural 

é postergada (diferida) para outro momento futuro e seu lançamento e 

recolhimento será atribuído a terceiro, está configurada aqui a figura da 

substituição tributária. Um raciocínio lógico-tributário pode ser apresentado 

para descrever o ocorrido: ocorrência do fato gerador  nasce a obrigação 

tributária principal lei desloca o produtor rural para a condição de substituído 

e atribui a outro a responsabilidade de efetuar o recolhimento  Estado exige o 



imposto do substituto. Lembramos aqui que este exercício não tem 

compromisso com o fator temporal. Fato gerador, dever de pagar e obrigação 

do sujeito passivo surgem simultaneamente. 

O que não poderá ocorrer por parte do Ente Tributante será utilizar a atribuição 

do caráter supletivo, total ou parcial disciplinado no Artigo 128 do CTN, pois 

se o fizesse estaria ferindo o principio da capacidade contributiva do 

substituído, já que o mesmo não repercutiu o custo-ICMS no ciclo tributário. 

Digamos que o torrefador não recolha aos cofres públicos o ICMS por 

substituição atribuída por lei. O Estado não poderá recuperar o imposto através 

de cobrança ao produtor rural que promoveu a circulação. Nem parcialmente. O 

ICMS é um tributo que incide sobre o consumo, sendo o seu contribuinte de 

fato o consumidor final adquirente. Uma vez que o produtor de café vendeu o 

mesmo para o torrefador sem o contágio do custo-ICMS, não teria mais como 

recolhe-lo. 

Quanto ao direito ao crédito por parte do substituto, o mesmo raciocínio acima 

também se aplica. Como não se inseriu no preço o custo do imposto, o 

torrefador não teria direito ao crédito. Sem débito, sem crédito. Pensar diferente 

seria um desrespeito ao princípio da não cumulatividade do ICMS, um de seus 

pilares. Aqui, o que acontece, é uma elaboração matemática-tributária que 

resulta no diferimento. Nesta pequena cadeia “produtor rural e torrefador”, o 

que o primeiro pagaria como imposto seria crédito do segundo. Como o 

primeiro não pagou, o segundo não se credita. E todos ganham. Isso é muito 

importante. Não pode o Estado por conveniência própria prejudicar outro da 



relação tributária, impondo-o, obrigação maior que a legal. O produtor rural não 

lançando o ICMS na efetiva circulação da mercadoria não teria o ônus do 

tributo. O torrefador se afastaria inicialmente do mesmo ônus, só tendo que 

lançá-lo em prazo futuro – não pode sofrer o ônus econômico, só o dever 

jurídico - adquirindo assim mercadoria mais barata. Também assegura ao Ente 

Tributante condições de eficácia e funcionalidade na arrecadação e fiscalização. 

O nobre tributarista Aliomar Baleeiro, em uma de suas inúmeras obras, também 

discorre sobre a substituição tributária para trás. Reproduzimos aqui parte de 

sua inestimável obra: 

“Obedecidos os pressupostos do art. 128, como legalidade expressa e 

vinculação entre o responsável e o fato gerador da obrigação, para que possa o 

terceiro exercer o direito de retenção ou de regresso com que se ressarcir, 

ficando satisfeito o princípio da capacidade contributiva, o instituto da 

substituição tributária não engendra problemas jurídicos sobre esse aspecto. 

Exceção deve ser feita em relação à substituição tributária para “frente”, em que 

o fato gerador ainda não ocorreu e é apenas presumido.”18

A doutrina reinante também debate os temas “sujeito passivo”, 

“responsabilidade”, “substituição”, etc... Alguns não consideram o substituto 

sequer espécie de responsável, outros, que o substituto é sujeito passivo direto, 

e não indireto, pois sua responsabilidade se desencadeia tão logo ocorre o fato 

imponível, sem nenhuma transferência legal. Para alguns, o substituto paga 

dívida tributária própria, para outros, alheia. Alguns analisam unicamente sobre 
                                                 
18 Direito Tributário Brasileiro, Aliomar Baleeiro, 11ª edição, Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi, 
Editora Forense, página 450. 



o ângulo jurídico-tributário, deixando de escanteio o aspecto econômico e 

social.  

Os tributos foram criados para possibilitar a organização social do ser humano, 

podendo a cúpula representante, investir recursos da própria comunidade para o 

bem comum. O arcabouço jurídico-tributário é o meio, mas o fim é o 

econômico-social. Não entendemos ser possível analisar somente sobre um 

ângulo, esquecendo o outro.  

Na situação em que o substituto recolhe ao Estado, imposto relativo a operações 

anteriores, ou seja, diferido, olhando pelo plano jurídico-tributário, o substituto 

seria o sujeito passivo direto, já que é indicado diretamente pela lei. 

Observando pelo lado econômico, seria indireto, visto que não promoveu o fato 

gerador. Deixando as vaidades de lado, é vital o ângulo escolhido para analisar. 

Outro ponto importante. O substituto tributário, aquele expressamente 

identificado na lei, para recolher aos cofres públicos o imposto devido, 

calcularia o quantum, identificando a base de cálculo e aplicando a alíquota, 

instituída pelo regime jurídico na data da ocorrência do fato gerador. No caso 

analisado, do cafeicultor, a legislação a ser aplicada será aquela que estaria 

produzindo efeitos quando o mesmo promoveu a venda de café.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Conclusão final 



 

Trouxemos ao longo deste trabalho um histórico normativo do diferimento, 

cronologicamente identificado. Procedemos também um comparativo deste, 

com outros três institutos bastante conhecidos, sem considerar outros não 

menos importantes, porém, a nosso ver, muito distantes do diferimento. Após 

estas análises, estamos convencidos que tal regramento de postergação do 

lançamento tributário é uma substituição tributária. 

Considerá-lo, uma coisa ou outra, e opinar, nos levará invariavelmente a um 

estudo centrado na ocorrência ou não do fato imponível na regra matriz de 

incidência da norma tributária quando o contribuinte vende sua mercadoria, 

mas a lei atribui a outro, indiretamente ligado ao fato, a responsabilidade pelo 

recolhimento do tributo. 

Se acreditarmos que a lei institui, e não substitui, não sendo necessário que o 

sujeito passivo direto seja o agente de ação na hipótese de incidência, não 

haveria aqui porque falarmos em substituição. O fato gerador só ocorreria no 

momento da entrada em ação do sujeito passivo responsável pelo recolhimento 

e lançamento do imposto. Portanto, o que vem antes não existiria no mundo 

tributável. 

Mas não é assim que pensamos. 

Quando a Constituição Federal determina como uma das hipóteses de 

incidência do ICMS, a circulação da mercadoria juridicamente, o promotor do 

fato gerador será o contribuinte diretamente ligado a sua ocorrência. Logo, ali 



nasce o direito do Ente Tributante exigir o recolhimento do imposto no prazo 

legal definido. Seria admitir a autonomia do aspecto pessoal. 

O fato do agente ativo, por interesse próprio – que é público – instituir outro 

como sujeito passivo dessa relação, não descaracteriza a ocorrência do fato 

gerador do tributo. Ocorrerá então a substituição. Substituição de um, por outro, 

respeitando-se os princípios fundamentais tributários, em especial, o da 

capacidade contributiva. 

Depois de concluído e definido a que instituto pertence o diferimento, uma série 

de perguntas podem ser respondidas.  

O substituto, quando do recolhimento, não estará recolhendo somente imposto 

próprio, mas também de terceiro substituído. Pode ser facilmente comprovado 

matematicamente, que o valor recolhido será a carga tributária incidente na sua 

operação e na operação anterior. 

A legislação a ser aplicada quando do recolhimento de imposto referente ao 

substituído, será a legislação em vigor na data da ocorrência da circulação ou 

prestação por parte do substituído. Se o fato gerador ocorreu ali, não poderia ser 

diferente. 

O substituto não terá direito a crédito. Caberá aqui uma restrita aplicação ao 

principio da não cumulatividade. Serve para dar, serve para vedar. Sem custo-

imposto, sem crédito. Não é possível analisar o efeito tributário sem levar em 

consideração o econômico. Os tributos são meios, o social-econômico é fim. 

Quanto à aplicação da supletividade, não seria possível, só sendo permitido ao 



sujeito ativo exigir o crédito pelo surgimento da obrigação tributária principal 

do substituto. O substituído não pôde repercutir o imposto. Seria um enorme 

desrespeito a capacidade contributiva. 

Quanto à possibilidade deste mesmo sujeito exigir o pagamento do imposto em 

futuro próximo, mesmo tendo ocorrido sua perda, extravio ou deterioração, será 

perfeitamente legal já que o fato gerador ocorreu quando da primeira saída da 

mercadoria tributada. 

Quando o termo final do diferimento for a entrada no estabelecimento do 

adquirente ou destinatário, e o substituto for recolher o ICMS em documento de 

arrecadação em separado conforme determinação infralegal, este deverá utilizar 

um dos pilares básicos deste imposto, que é aquela determinada pelo artigo 13 § 

1º inciso I da lei complementar 87/96, que o imposto integrará a sua própria 

base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de 

controle. Tal regramento já é aplicado inclusive nas importações. Se o 

substituído fosse responsável legal para lançar e recolher o imposto, não o faria 

considerando o ICMS por dentro! O substituto então há de fazer o mesmo. 

Chegamos finalmente nas obrigações acessórias, nos preocupando aqui 

unicamente com a habilitação para operar no regime do diferimento. As demais, 

não revelam maiores pretensões, apenas meras indicações nos documentos 

fiscais. A habilitação não. Ela é ambiciosa. Não só determina o responsável 

pelo recolhimento do tributo, se será o remetente ou destinatário, mas também 

altera o momento do pagamento do mesmo. Se o adquirente não for habilitado a 

operar no regime do diferimento, o sujeito passivo será o vendedor, como 



também a mercadoria já deverá seguir com o certificado de crédito ou 

documento de arrecadação anexado ao documento fiscal, comprovando seu 

recolhimento. Se o adquirente for habilitado, ele será o responsável pelo 

recolhimento do imposto no prazo determinado pelo termo de encerramento do 

diferimento. 

Na primeira situação acima, não teríamos a substituição de um sujeito por 

outro. Na segunda, sim. Ter ou não a habilitação para operar no regime do 

diferimento, altera o sujeito passivo da relação tributária. Tal previsão deve ser 

legal. A lei deve expressamente exigir que o contribuinte que promoveu a ação 

descrita na regra matriz de incidência deva se submeter a habilitações especiais 

para proporcionar ao fisco maiores controles destas operações. Não sendo essa 

exigência que altera o sujeito passivo e o prazo para recolhimento, prevista em 

lei, entendemos ser desprovida de legitimidade. 
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