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RESUMO 
 
 
SILVA, Antonio Carlos Mira. Análise do Impacto Decorrente da Adoção do Princípio de Destino 
na Repartição do Produto da Arrecadação do ICMS nas Operações Interestaduais.Salvador, 
2004. 05j. Monografia (Curso de Especialização em Técnicas Fazendárias ) UFBA, 2004. 
 
Este estudo analisou o impacto que os Estados da federação sofreriam caso a tributação do ICMS 
nas operações interestaduais fosse no Estado de destino, tomou-se como parâmetro à arrecadação 
do ICMS nas operações interestaduais do exercício de 2001.Foi adotado o método empírico apoiado 
pela fundamentação teórica. Nas coletas dos dados foram utilizadas as informações e relatórios de 
governo, disponibilizados pelas unidades federadas. Concluiu-se que nem todos os Estados que são 
considerados exportadores líquido de mercadorias e serviços tiveram redução de suas receitas, 
enquanto que alguns Estados ditos consumidores de mercadorias e serviços não tiveram incremento 
em suas receitas.  Observou-se que o ICMS  com a adoção do princípio de destino e a nível total 
Brasil apresenta um resultado negativo, que improcede do ponto de vista tributário. Sendo a 
diferenciação de alíquota nas operações interestaduais, mero instrumento de partilha de receita entre 
os Estados ditos “produtores” e “consumidores”, para o total Brasil o resultado teórico é nulo (zero), o 
que não ocorreu nos cálculos deste trabalho, que apontou um resultado do imposto 6,9% menor que 
o recolhido em 2001. Como causas principais desta diferença, podemos elencar a má qualidade das 
informações prestadas por alguns Estados da Federação, possíveis saídas interestaduais simuladas 
(operações internadas no próprio Estado remetente ou com alíquota interestadual maior) e possíveis 
entradas não registradas, de modo que o contribuinte não tenha que contabilizar o débito do ICMS na 
operação de saída subseqüente. Mas, inegavelmente, os estados mais pobres da federação terão 
aumento de suas receitas, o que é benéfico, pois  faz-se justiça, distribuindo melhor o produto da 
arrecadação deste imposto. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Tributo, Arrecadação, ICMS. 
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ABSTRACT 
 
 
SILVA, Antonio Carlos Mira. Analysis of the Decurrent impact of the Adoption of the Princípio of 
Destination in the Distribution of the Product of the Collection of the ICMS in the Interstate 
Operations. Salvador, 2004.05j Monograph (Course of Specialization in Financial Techniques) UFBA, 
2004. 
 
This paper evaluated the impact that it would have in the states, if the taxation inter-states were in the 
destination. The used parameter was the tax collection trhough the base year 2001. It was used an 
empirical method supported by the theoretical recital and the data collection used the government 
information and reports given by the Federate Units. As a conclusion, not all of the states considered 
as goods and services exporters had their income reduced. Also, it’s a fact that the results are 
negative using this new methodology. Being the differentiation of the aliquot in the intersate 
operations, mere instrument of prescription allotment between the producers and buyers. Counting on 
the total, the results showed are zero, what didn’t happen in this work which pointed a 6,9% result 
lower than the ones in 2001. As root causes of this difference, we can list the bad quality of the 
information given for some Federate Units, simulated interstate exits(operations interned in the poper 
aliquot shipper Federate Units or with interstate greater) and possible entered not registered, in way 
that the contributor does not have that to enter the debit of the ICMS in the operation of subsequent 
exit. But undeniably, the poor states of the federacy will have increase of its budgets, what beneficial, 
therefore become justice, distributing better the product of the collection of this.  
 
 
                                            
WOORDS – KEY:  Tribute, Collection, ICMS                                        
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contexto 

 

À época de sua criação, em 1967, o ICM tinha duas características básicas: 

primeira, ser um imposto nacional com alíquotas intra e interestaduais fixadas pelo 

Senado Federal, e, segunda, ser um imposto sobre produto, com presumida 

neutralidade fiscal. 

 

Entretanto, no decorrer de sua implementação, o ICM assumiu características e 

distorções em seu princípio básico de neutralidade fiscal e nos seus métodos de 

cobrança. Primeiro, ao isentar os bens de capital, o ICM passou a ser um imposto 

sobre o consumo. Segundo, o princípio de origem e destino passou a ter um 

tratamento ad hoc ao se tratar de transações internas interestaduais e operações de 

comércio exterior. Finalmente e em terceiro lugar, a base de incidência, que era 

fundamentalmente centrada no valor adicionado, passou a ser deteriorada ao 

permitir a exclusão de grande número de produtos e admitir excepcionalidades com 

caráter regional.  

 

No advento da Reforma Constitucional de 1988, as alterações no sistema tributário 

tiveram o objetivo de buscar a descentralização do sistema como um todo, 

proporcionando maior autonomia aos governos locais. No caso do ICM, a sua base 

de incidência foi ampliada com a incorporação dos impostos únicos preexistentes e 

dos tributos sobre serviços1, passando o imposto a se denominar ICMS. Ao Senado 

Federal, foi conservada a atribuição de determinar o teto e o piso das alíquotas 

interestaduais. 

 

                                                 
1 Imposto Único Sobre Serviço de Comunicação, Imposto Único Sobre Energia Elétrica, Imposto Único Sobre 
Combustíveis e Lubrificantes, Imposto Único Sobre Transportes (IST), Imposto Único Sobre Minerais (IUM). 

.   
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Com a reforma constitucional de 1988, Estados e Municípios tiveram substancial 

aumento na participação da arrecadação tributária da União, por meio do aumento 

dos coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Tal fato, acelerou o processo de 

redução do esforço fiscal da maioria dos Estados e incrementou as iniciativas na 

disputa fiscal entre os Estados para atração de investimentos e geração de 

empregos. Embora, anteriormente a 1988, vários Estados já utilizassem concessões 

fiscais por meio do ICM, tal mecanismo foi disseminado, de maneira generalizada, 

com a maior autonomia dos Estados obtida na nova Carta. 

 

No contexto dos atuais trabalhos de revisão constitucional, a proposta do governo 

federal, em relação à revisão do sistema tributário nacional, concentra-se mais em 

dirimir os conflitos fiscais, federativos e intersetoriais do que propriamente ampliar os 

mecanismos de descentralização, tal como ocorreu na reforma constitucional de 

1988. Para tanto, o intuito é propiciar ao Estado consumidor o encargo de cobrar 

seus próprios impostos, aumentando, desta forma, a sua base de arrecadação. 

 

Tal proposta de harmonização da política tributária, se eventualmente implantada, 

espera-se contribuir para reduzir as disparidades da distribuição de receita do ICMS, 

pois a adoção do princípio de destino tende a reduzir os atuais desequilíbrios 

regionais. 

 

1.2 Problema 
 

Os Estados brasileiros têm disputado entre si a recepção de novos 

empreendimentos. Tal disputa é travada mediante concessão, à revelia da lei 

(art.155, V, alínea a, da CF), de incentivos financeiro-fiscais relacionados ao ICMS, o 

que vem prejudicando suas já deterioradas condições financeiras. 

 

 Exemplo desta prática é o estado do Espírito Santo que para dinamizar a economia, 

criou no final da década de 60 o FUNDAP – Fundo de Desenvolvimento das 

Atividades Portuárias, que consistia em transformar os portos capixabas na principal 

.   
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porta de entrada no mercado brasileiro de uma série e produtos importados, 

mediante a possibilidade de retorno, na forma de financiamento, de boa parte do 

ICMS recolhido.  A empresa que importa mercadorias através do FUNDAP recolhe 

em média 12% de ICMS. Poderá, em seguida, se habilitar no Bandes (Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo) a financiamentos correspondentes a 66% do 

valor recolhido - dos 12% da alíquota pode obter 8% de financiamentos. Os 

municípios, por terem direito constitucional a 25% do ICMS apurado pelo Governo 

do Estado, recebem o equivalente a 3% dos 12%. 

 

O Estado, por sua vez, fica com apenas uma fatia de 1% da alíquota de 12%, que 

lança na conta corrente para a cobertura de despesas. Uma segunda vantagem para 

o empresário que optar pelo FUNDAP é o custo do financiamento. A taxa de juro é 

de apenas 1% ao ano e não há a incidência de correção monetária sobre o saldo 

devedor. O prazo para quitar o empréstimo é de 20 anos, além de mais cinco anos 

de carência. 

 

Segundo a Agência de Notícias de Santa Catarina de 23 de março de 2003, Goiás é 

o Estado com o maior nível de renúncia fiscal no País, equivalente a 60% de sua 

receita, ou R$ 1,8 bilhão, seguido de perto por Mato Grosso do Sul (53%), Mato 

Grosso (51%) e Bahia (49%).  São Paulo deixa de recolher cerca de R$ 4,2 bilhões 

(11% da receita) em função de benefícios fiscais, mas oficialmente o governo 

paulista reconhece apenas R$ 2,27 bilhões para 2003. 

 

O princípio de tributação na origem vigente minimiza a vantagem comparativa da 

dotação de fatores, reduz a mobilidade dos fatores de produção entre os Estados e, 

além disso, faz com que a capacidade arrecadadora dos Estados importadores 

líquidos seja menor que a dos Estados exportadores (produtores). 

 
A questão básica que aqui permeia, como objeto do estudo é: Caso a legislação do 

ICMS adotasse o princípio do destino  na repartição do produto da arrecadação das 

operações interestaduais, seriam eliminados os estímulos que induzem os Estados a 

atrair investimentos via incentivos fiscais? 

.   
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Para tanto, a fim de viabilizar a implantação da tributação do ICMS no Estado de 

destino, faz-se necessário mensurar quantitativamente, o impacto que os Estados 

sofreriam com a adoção deste princípio, para não inviabiliza-los financeiramente. 

 

1.3 Hipóteses 
 

Os Estados do sul e sudeste tendem a perder receitas, pois são Estados 

exportadores líquidos de mercadorias e serviços. Enquanto que, os Estados do 

norte/nordeste por serem consumidores de produtos, serão beneficiados com a nova 

sistemática de tributação do ICMS nas operações interestaduais. 

 

Ao perderem o benefício do diferencial de alíquota2, os Estados do norte, nordeste, 

centro oeste e também o Espírito Santo terão seus ganhos obtidos com a tributação 

no Estado de destino neutralizados. 

 

Há uma migração de receitas do ICMS, dos Estados mais ricos para os Estados 

mais pobres, reduzindo os atuais desequilíbrios regionais. 

 

1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Geral:  
 
Analisar o impacto decorrente da adoção do princípio de destino na repartição do 

produto da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais. 

 

1.4.2 Específicos: 
 

Mensurar as possíveis perdas ou ganhos de receitas pelos Estados,  quando o ICMS 

nas operações interestaduais for tributado no Estado de destino. 

 

                                                 
2 Artifício usado pelos legisladores com o intuito de melhor distribuir o produto da receita do ICMS, entre os 
Estados importadores e exportadores de mercadorias, minimizando as desigualdades via aplicação diferenciada 
de alíquota. 

.   



 17

Comparar  a arrecadação auferida no exercício de 2001, com os resultados obtidos 

da simulação do ICMS tributado no Estado de destino. 

 

Identificar quais os Estados que serão beneficiados  e prejudicados com a mudança 

da tributação do ICMS. 

 

1.5 Justificativa 
  
Quando se mensura as possíveis perdas ou ganhos que os Estados teriam com a 

implantação da cobrança do ICMS no destino, objetiva-se subsidiar os dirigentes e 

parlamentares dos Estados, para posicionar-se contra ou a favor dessas mudanças. 

  

A Reforma Tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional cogita que o 

ICMS, que é um imposto que incide sobre mercadorias e serviços, seja cobrado no 

Estado de destino, o que de certo modo inquieta todos os Estados, principalmente 

os Estados do sul e sudeste, pois sendo estes Estados exportadores líquido de 

mercadorias, temem que suas receitas sejam reduzidas, enquanto que os Estados 

do norte e nordeste esperam com esta mudança, um incremento em suas receitas. 

Este mecanismo de cobrança do ICMS no destino, em substituição a partilha do 

imposto entre os Estados  produtores e Estados consumidores em vigor, poderá por 

fim  um  dos grandes problemas das  Finanças Públicas dos Estados,  a Guerra 

Fiscal. 

 

O tema é de grande relevância para todos, pois os investimentos dos Estados são 

em função de suas receitas, que se devidamente mensuradas melhor poderão ser 

aplicadas. 

 

1.5 Limites 
 
Para a elaboração desta monografia, trabalhou-se com dados relativos aos 

exercícios de 2000 e 2001, são os mais recentes disponíveis na Comissão Técnica 

Permanente do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

.   
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Comunicação – COTEPE/ICMS. Entretanto, os efeitos podem ser considerados para 

exercícios anteriores e posteriores. 

 

1.7 Estrutura 
 
Este trabalho é composto de cinco capítulos que são introdução, a fundamentação 

teórica, a metodologia,  resultados e conclusões. 

 
O capítulo 1- Introdução apresenta a evolução do ICMS, caracterizando-o e 

contextualizando nos trabalhos de revisão constitucionais que transitam no 

Congresso Nacional, aborda os problemas existentes com a atual sistemática de 

cobrança desse imposto, e vislumbra a possibilidade de equacionar estes problemas 

através da implementação da tributação do ICMS no Estado de destino. A seguir são 

itenizados o objetivo geral e os objetivos específicos que consiste em mensurar 

perdas e ganhos com a sistemática de tributação no destino, comparando-a com o 

regime de tributação vigente, identificando quais os Estados que serão beneficiados 

e prejudicados com a mudança na tributação. As hipóteses questionam se os 

Estados do sul e sudeste, por serem exportadores líquidos de mercadorias, terão 

suas receitas reduzidas? Os Estados do norte, nordeste e centro-oeste terão suas 

receitas neutralizadas com a tributação no destino, em função da extinção do 

diferencial de alíquota? Se a migração de receita dos Estados ricos para os Estados 

pobres são suficientes para reduzir os atuais desequilíbrios regionais. Em seguida 

justifica a importância do trabalho e delimita o alcance da pesquisa. 

 
O capítulo 2 - Fundamentação Teórica apresenta um histórico do IVC, sua evolução 

para o ICM e posteriormente para o ICMS suas características, hipóteses de 

incidência, não incidência e benefícios fiscais. Define base de cálculo do imposto e 

as alíquotas aplicáveis nos diversos produtos e serviços abarcados pelo ICMS. 

 

O capítulo 3 - Metodologia consiste em especificar o objeto da pesquisa, o método 

empregado para alcançar os resultados procurados e o procedimento adotado para 

o êxito da pesquisa. 

 

.   
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O capítulo 4 - Resultado refere-se as dificuldades e limitações encontradas no 

decorrer da elaboração desta pesquisa, quais os entraves que direto ou 

indiretamente contribuíram para as distorções de alguns dados obtidos. 

 

O capítulo 5 - Conclusões é uma confrontação dos resultados obtidos com a 

simulação das receitas obtidas da tributação do ICMS no destino, com as receitas 

auferidas pela sistemática atual. Onde são tecidos comentários acerca dos números 

encontrados em função das hipóteses levantadas no presente trabalho. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   



 20

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS 

 
 

2.1.1 Introdução 
 
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apresenta-se como 

um tributo compulsório, atinente ao consumo que os Estados arrecadam para o 

custeio de suas atividades visando o bem comum: saúde pública, higiene, 

segurança, ordem, entre outras. 

 

2.1.2 Histórico 
 

Com  a  Primeira  Grande  Guerra,  a  história  presenciou  o  início  de  uma 

revolução na estrutura da tributação, que até então era constituída quase que em  

sua  totalidade por  impostos incidentes  sobre o  patrimônio. Nesse período foram 

instituídos os primeiros tributos incidentes sobre o consumo, na França e na 

Alemanha.  

 

O  Brasil  foi  também  um  dos  primeiros  países  a  tributar  o  consumo, mediante  

o Imposto  sobre  Vendas  Mercantis,  instituído  pela  lei  federal  nº 4.625,  de  31  

de  dezembro  de  1922,  de  competência  da  União,  era  imposto federal. A 

Constituição de 1934 estendeu a incidência do .Imposto sobre Vendas  Mercantis.  

às  operações  de  consignações  mercantis.  Estava  criado, então,  o Imposto  

sobre  Vendas  e  Consignações  -  IVC.,  que  passou  a  ser cobrado  a  partir  de  

1936,  quando  entrou  em  execução  a  discriminação  de rendas da Lei Maior de 

1934. Pela constituição de 1937, a arrecadação passou  a ser de competência dos 

Estados. 

 

Em  1965,  o  IVC  foi  substituído  pelo  Imposto  sobre  a  Circulação  de 

Mercadorias - ICM, incorporando a não cumulatividade das incidências, através da 

possibilidade  jurídica de abater-se em cada operação mercantil  o  valor  do tributo  

pago  na  operação  anterior  apurado  pela  confrontação  de  débitos  e créditos.  

.   
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Débitos quando da saída de mercadorias e créditos relativos a sua entrada no 

estabelecimento do contribuinte. 

  

Na  atual Constituição,  o  ICM  sofreu  alterações substanciais:  .com  uma 

importante ampliação do limite material deste imposto, passando a incidir sobre 

minerais,  lubrificantes,  combustíveis  líquidos  e  gasosos  e  energia  elétrica. 

(RESENDE, 1995), e mudou o nome do imposto de ICM para ICMS, ou seja, 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

  

O  ICMS  apresenta-se  como  principal  fonte  de  receita  dos  Estados.  O Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é competência dos Estados e do 

Distrito Federal, tem sua base legal no art. 155, I, b, da Constituição Federal de 

1988, que também estabeleceu limitações a essa competência, fixando os princípios 

norteadores da atividade tributária.  

 

2.1.3 Incidência do ICMS 
 
O  imposto  incide  no  momento  da  saída  da  mercadoria  do estabelecimento ou 

no ato da prestação do serviço, sendo não cumulativo, isto é,  podendo  ser 

compensado  através  do  crédito  obtido  quando  da  entrada de bens de produção 

e/ou produtos destinados à comercialização. 

  

O princípio da não-cumulatividade consiste em, para efeito de apuração do tributo 

devido,  deduzir-se  do  imposto  incidente  sobre  a  saída  de mercadorias  o  

imposto  já  cobrado  nas  operações  anteriores  relativamente  à circulação 

daquelas mesmas mercadorias ou às matérias-primas necessárias à sua 

industrialização. 

  

A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre as  normas  

gerais  do  ICMS,  considera  que  qualquer  movimentação  de  bens, 

independentemente da relação comercial que exista, implica na ocorrência de um  

fato  gerador,  desde  que  o  agente  possa  ser  considerado  contribuinte  do 

imposto. 
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 Assim, várias operações realizadas por estes contribuintes podem ser tributadas, 

mesmo que não estejam vinculadas a transações comerciais. O art. 2º,  da  referida 

Lei,  trata  de explicitar as  situações necessárias e suficientes para autorizar a 

cobrança do imposto, enquadrando nos tipos legais previsto. O princípio da 

tipicidade cerrada no Direito Tributário exige não só a descrição legal do fato, mas 

também a subsunção do fato, do seu conceito, ao conceito legal previsto  na  norma  

de  incidência  para  que  possa  surgir  a obrigação jurídica concreta. 

 

 As principais incidências são:  

 

(a) Operações relativas à circulação de mercadorias; 

 

(b)  Recebimento de mercadorias, destinadas ao consumo  ou  integração ao 

ativo permanente, oriundas de outra Unidade da Federação;  

 

(c) Sobre mercadorias importadas do exterior;  

 

(d) Sobre  a  entrada,  no  território  do  Estado  destinatário,  de  petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e  

energia  elétrica,  quando  não  destinados  à  comercialização  ou  a 

industrialização,  decorrentes  de  operações  interestaduais,  cabendo  o 

imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente;  

 

(e) No caso de  serviços  ele  incide:  .prestação  de  serviços  de  transporte 

interestadual  e intermunicipal  [...] na  prestação onerosa de serviços de 

comunicação [...] e no fornecimento de energia elétrica. (VARSANO, 1995). 

 

2.1.4 Base de cálculo e alíquotas do ICMS 
 
As alíquotas apresentam-se como o percentual de carga específica que se lançará 

sobre o valor (base de cálculo); que tem relação com o ato/fato que gerou a 

obrigação tributária. O ICMS é um  tributo  que  possui  uma  razoável  diferenciação  
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de alíquotas.  No  antigo  ICM,  existia  um  sistema  de  alíquotas  que  variavam  de 

acordo com a destinação dos bens, relativamente aos Estados da Federação. A  

operação  sofria  incidência  diversa,  se  fosse  realizada  dentro  do  mesmo Estado  

ou  efetuada  com  contribuinte  localizado  em  outra  Unidade  da Federação (UF).  

 

Com o novo tributo,  redefinido  pelas  novas  regras  constitucionais,  foi 

acrescentada a seletividade, isto é, a possibilidade de onerar diferencialmente os 

produtos e serviços, em função de sua essencialidade. Existe um grupo de produtos 

e serviços que suporta uma alíquota mais elevada,  e  tomando  alguns  exemplos  

pode-se  verificar  que  se  tratam  de situações  onde  os  bens  são  considerados  

como  supérfluos  ou  de  serviços concedidos  para  consumidores  finais:  jóias,  

perfumes,  bebidas,  serviços  de telecomunicação,  entre  outros.  De outro  lado,  

encontram-se  produtos  e serviços de primeira necessidade (cesta básica), energia 

elétrica rural, e, ainda outros  casos,  onde  por  interesse  político  se  busca  

incentivar  setores  ou produtos - informática, biotecnologia. 

 

Algumas  outras  situações  merecem  destaque  -  as  operações  e prestações  

provenientes  do  exterior  são  oneradas  com  a  alíquota  interna.  O mesmo ocorre 

quando o destinatário dos bens ou serviços se localiza em outra UF e pode ser 

classificado como consumidor final não contribuinte do ICMS.  

 

A  parcela  do  imposto  a  ser  paga  terá  como  base  o  valor  da  operação 

comercial ou o preço da prestação do serviço. Conforme DAIN (1995): .A base  de  

cálculo  do  imposto  corresponde  à  totalidade  dos  elementos econômicos  ínsitos 

à  operação  de  circulação  de  mercadoria ou  prestação  de serviços e 

representáveis em moeda..  

 

A alíquota será de: 

  

• 17 % - para operações internas e prestação de serviços de comunicação 

realizadas no Estado, energia elétrica, urbana e rural; 

 

• 13% - nas operações ou prestações que destinem mercadorias ao exterior; 
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• 12% - nas operações interestaduais, transportes interestaduais e intermunicipais, 

energia elétrica a produtor rural e outros, e nas operações com produtos da cesta 

básica; 

  

• 25%  -  Operações  com  energia  elétrica,  prestação  de  serviço  de 

comunicação,  operações  com  gasolina  automotiva  e  álcool  carburante. 

Operações internas, inclusive importações e outros materiais classificados na 

NBM (Nomenclatura Brasileira de Mercadorias), como armas e munições, 

bebidas alcoólicas, fumo, jóias, entre outros. 

 

2.1.5 Não Incidência do ICMS 
  
Existem diversas situações nas quais mesmo ocorrendo comercialização de 

mercadorias  ou  prestação  de  serviços, não  haverá  incidência  do  imposto. DAIN  

(1995),  distingue  a  não-incidência  em  duas  espécies:  uma constitucional  e  

outra  legal.  A  constitucional  conhecida  como  imunidade  tem sentido amplo [...] 

com casos previstos na constituição. A não-incidência legal compreende aquelas  

criadas  através de normas  infraconstitucionais..  O  autor ainda coloca que: As não-

incidências explicitadas nas  leis  tributárias devem  ser entendidas  

necessariamente  como  meramente exemplificativas em  razão  do  princípio  

tributário da  tipicidade cerrada  (art.  150,  I,  da  CF).  Não  havendo  previsão  legal  

de todos  os  elementos  de  incidência  da  norma  tributária  sobre determinado  

fato  ou  situação,  este,  configura-se  como  uma  não-incidência  cuja  explicitação  

na  norma  tributária  é dispensável.  

 

As principais não-incidências: 

 

(a) Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

 

(b) Operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior; 

 

( c) Operações com ouro, quando definido em Lei como ativo financeiro; 
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(d) Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo; 

 

(e) Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a 

serem utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída; 

 

(f) Operações de qualquer natureza que decorra a transferência de propriedade de 

estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie; 

 

(g) Operações de arrendamento mercantil.  

 

2.1.6 Benefícios fiscais no ICMS 
 
Os  benefícios  fiscais  no  ICMS  são  concedidos  de  acordo  com  acertos 

realizados entre as unidades federativas. São situações onde o pagamento do 

imposto  fica  dispensado,  diminuído,  postergado  ou  suspenso.  Para cada 

respectivo caso apresentam-se as figuras tributárias das isenções, das reduções da 

base de cálculo, dos diferimentos e das suspensões. Os setores beneficiados  são  

muitos,  destacando-se  o  setor  primário  e  outros  que  se tornam objeto de 

políticas econômicas e sociais.  

 

A  figura  tributária  da  isenção  apresenta-se  como  o  tratamento  mais benéfico e 

em  sua maioria  se  destinam aos  setores  e mercadorias de cunho social. 

Geralmente são vigentes apenas para as operações que ocorram dentro do  próprio  

Estado e  são  concedidas  para  as  operações  de  consumo  final  ou para  toda  a  

cadeia  de  comercialização,  de  forma  a  evitar  que  a  tributação normal em 

etapas posteriores anule o tratamento isencional. 

  

O  benefício  da  suspensão  é  uma  simples  dispensa  de  pagamento  do imposto 

numa operação intermediária. Neste tratamento se pressupõe sempre que a 

mercadoria ou bem retornará ao local de saída, para ser posteriormente 

comercializada  efetivamente.  As  suspensões,  ao  contrário  dos  demais 

benefícios,  ocorrem  muitas  vezes  também  no  caso  de  operações 

interestaduais. 
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No  caso  do  diferimento,  o  pagamento  do  imposto  apenas  fica postergado para 

o momento em que ocorrer uma saída posterior da mercadoria beneficiada.  O  

imposto  é  então  recolhido  integralmente  de  forma  englobada com o da operação 

seguinte. 

 

2.2 O ICMS  e o Comércio Eletrônico 

  

2.2.1 Comércio eletrônico impróprio ou indireto 

 

A delimitação do sentido da expressão "comércio eletrônico". Seria o conjunto de 

operações de compra e venda de mercadorias ou prestações de serviços por meio 

eletrônico ou, em outras palavras, as transações com conteúdo econômico 

realizadas por intermédio de meios digitais. Nesta linha, o comércio eletrônico 

envolve a venda de bens tangíveis (comércio eletrônico impróprio ou indireto) e de 

bens intangíveis (comércio eletrônico próprio ou direto). Assim, são exemplos do 

primeiro tipo de operações: a venda de livros, brinquedos, CDs de música, 

equipamentos eletrônicos, entre outros. Já no segundo tipo de transações podemos 

ter a venda de softwares, música, utilidades. No primeiro caso, temos um 

desdobramento físico da operação, um bem corpóreo sairá do estabelecimento do 

vendedor e será entregue ao comprador. Já no segundo caso, a operação começa, 

se desenvolve e termina nos meios eletrônicos, normalmente a Internet. 

 

No fundamental, o comércio eletrônico impróprio ou indireto (de bens tangíveis ou 

corpóreos), com crescimento exponencial no Brasil e no mundo, não apresenta 

dificuldades maiores em termos de tributação. Temos o pedido, a rigor, a própria 

operação de compra e venda, realizado por meio eletrônico (e-mail ou formulário 

eletrônico) como poderia ser feito por carta, fax ou telefone. Quando as mercadorias 

saírem dos estabelecimentos vendedores serão devidos os tributos pertinentes. 

Atente-se para o fato de que a forma ou meio do pedido, ou do contrato de compra e 

venda, conduz ao mesmo resultado: saída física ou material da mercadoria do 

estabelecimento ("fato gerador" do ICMS no viés clássico). 
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Portanto, estaremos diante de uma típica operação sujeita à incidência das normas 

tributárias tradicionais. Eventualmente, será conveniente algum regramento 

relacionado com os entes tributantes, com os procedimentos de fiscalização e outras 

matérias correlatas. 

  

2.2.2 Comércio eletrônico próprio ou direto 

 

Já o chamado comércio eletrônico próprio ou direto (de bens intangíveis ou de 

serviços realizados eletronicamente), ainda extremamente limitado em termos de 

quantidade, mas com perspectivas de agigantamento num futuro relativamente 

próximo, gera as maiores preocupações jurídico-tributárias. Atualmente, com as 

regras constitucionais e legais vigentes, sustenta que estas operações estão fora do 

campo da tributação. 

 

Não se encontra obstáculos intransponíveis na delimitação constitucional de 

competência tributária ou na idéia de estabelecimento.  Advoga-se que o desenho 

constitucional das competências tributárias, assim como as normas uniformizadoras 

dos tributos incidentes sobre o comércio de bens e serviços, entendidos e aplicados 

segundo as necessidades de um novo momento histórico e seus paradigmas 

estruturantes, viabilizam a ação institucional do legislador tributário no sentido de 

fixar novas hipóteses de incidência ajustadas aos tempos modernos.  

 

Salienta-se, no entanto, como algo imprescindível para a viabilidade jurídica da 

tributação do comércio eletrônico próprio ou direto, a veiculação de um conjunto de 

normas tributárias voltadas para especificidade deste novo campo de atividades. 

Não se trata de mera questão de conveniência ou adequação. Trata-se de um 

imperativo jurídico inafastável. 

 

Com efeito, segundo as mais abalizadas construções tributárias, a regra-matriz de 

incidência possui critérios ou aspectos que, sob o influxo do princípio constitucional 
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da legalidade estrita, reclamam escolha específica, determinada ou fechada. No lado 

da hipótese, os critérios ou aspectos material (o fato em si), espacial (condições de 

lugar) e temporal (condições de tempo) devem ser estabelecidos pelo legislador 

captando as especificidades e as novidades do mundo eletrônico. Da mesma forma, 

na parte do conseqüente normativo, os critérios ou aspectos pessoal (a quem pagar 

e quem deve pagar) e quantitativo (quanto pagar) também exigem os "ajustes" 

devidos.  

 

Tome-se um exemplo para destaque dos aspectos ou critérios antes referidos. 

Imaginemos uma operação de compra e venda de uma música (arquivo em formato 

WAV, WMA, MP3 ou outro apropriado) realizada pela Internet. O download  do 

arquivo em questão, do servidor do vendedor (próprio ou de terceiro) para o 

computador do comprador, momento em que a operação jurídica de compra e venda 

produz o resultado esperado, não ser enquadra na fórmula lingüística "saída de 

mercadoria de estabelecimento", conforme a previsão da legislação em vigor. O 

lugar da operação, também intimamente ligado ao comando normativo antes 

referido, também reclama nítida especificação. A existência, ou não, do 

"estabelecimento virtual" como elemento de operacionalização do universo jurídico-

tributário pode implicar em soluções radicalmente distintas, mormente pelos 

possíveis conflitos de competência que enseja. No concernente ao contribuinte latu 

sensu, ao sujeito passivo da obrigação tributária, temos uma intensa discussão 

acerca dos "intermediários" (provedores, administradoras de cartões de crédito, 

entre outros) como possíveis ocupantes desta posição na relação jurídica formada 

com o Fisco.  

 

Em suma, os conceitos estruturais em matéria tributária, constitucionais ou não, 

viabilizadores da incidência fiscal sobre as manifestações econômicas de 

capacidade contributiva exigem, em nome do atendimento das necessidades de 

financiamento das ações estatais de interesse público, a pertinente adequação aos 

novos paradigmas históricos, notadamente quando estes apontam claramente para 

a substituição dos anteriores. Já as hipóteses de incidência, os fatos geradores, em 

todos os seus aspectos componentes, reclamam precisa especificação legal. Neste 

patamar, a legalidade estrita, como garantia do contribuinte, impõe a 

.   



 29

operacionalização da tributação, a efetiva incidência da norma de subtração do 

patrimônio particular, cercada de todos as cautelas possíveis, principalmente a 

definição fechada, determinada e restrita dos fatos imponíveis.  

  

2.2.3 Estabelecimento Virtual 

 

Quando o assunto é tributação e meios eletrônicos a seguinte pergunta é inevitável: 

o site que realiza atividades caracterizadas como comércio eletrônico pode ser 

considerado um estabelecimento virtual? 

 

Encontra-se no art. 11, §3o da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, 

a definição de estabelecimento para fins do ICMS. Deve-se então, cotejar os termos 

da conceituação legal com a realidade observada nos sites da Internet. 

 

Primeiro, precisa-se analisar se o site pode ser entendido como um local. Entre as 

acepções aceitas para o termo local identificamos a noção de ponto. Este não 

necessariamente exige uma localização física ou geográfica, principalmente quando 

constatamos que cada site possui um endereço próprio na rede mundial de 

computadores. De outro giro,  as definições de índole material ou física devem ser 

aceitas e adaptadas ao novo mundo virtual, sempre que possível. Neste particular, 

não observa-se óbices insuperáveis na medida que cada site pode ser encontrado e 

identificado por meio de um endereço eletrônico.  

 

Os traços seguintes da definição legal não oferecem maiores dificuldades. Ser 

"privado ou público", "edificado ou não" e "próprio ou de terceiro" abarca as 

situações e discussões realizadas em torno da Grande Rede.  

 

O cerne da definição legal ("onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas 

atividades em caráter temporário ou permanente") requer, para as operações de 

circulação, a realização de contratos de compra e venda (pelo menos o recebimento 
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de pedido e sua confirmação). Inúmeros sites são habilitados tecnicamente para 

efetuar estas ações. 

A cláusula "bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias", admitida a 

validade jurídica atual da idéia de "mercadoria virtual", conduz a aceitação da noção 

de estabelecimento virtual quando possível o download ou baixa de arquivos 

(utilitários, música, jogos, entre outros) "hospedados no site".  

 

A rápida análise empreendida até aqui não permite, no entanto, considerar que os 

sites atualmente existentes já são estabelecimentos virtuais. Para tanto, seria 

preciso ainda a edição de toda uma legislação regulando as peculiaridades dos 

mesmos, os aspectos relacionados com registro fiscal, procedimentos de 

fiscalização, solução de eventuais conflitos de competência, entre outros. Os sites 

devem ser considerados meras extensões dos estabelecimentos físicos já 

registrados perante as autoridades fiscais.  

  

Atualmente, as perguntas são muito mais numerosas que as respostas no campo da 

tributação dos meios eletrônicos. Estamos na fase de perplexidade, de aproximação, 

de problematização. Portanto, as considerações aqui realizadas são precárias e 

parciais e devem ser ponderadas levando em conta a complexidade, a novidade e a 

vertiginosa velocidade das mudanças. 

 

A "Revolução da Informação", ora em curso, não significa o surgimento da 

informação. Vivemos, isto sim, profundas mudanças nas formas de existência, 

produção, posse, propriedade e transmissão da informação. Os aspectos mais 

relevantes das transformações em andamento são: a) a interatividade generalizada 

e b) como principal, a separação entre a informação e seu substrato material. 

 

O conhecimento científico, inclusive o jurídico, foi construído, nos últimos milênios, a 

partir do paradigma da existência e relações entre realidades tangíveis, palpáveis, 

concretas. A crescente presença social e econômica das chamadas "realidades 

virtuais" impõe a adequação do universo jurídico, inclusive tributário. O direito 
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precisa, cada vez com mais intensidade, sob pena de não cumprir suas finalidades, 

regular as novas situações tecnológicas. 

 

Os fatos com conteúdo econômico (bases econômicas da tributação) estão 

assumindo, de modo crescente, formas eletrônicas ou virtuais, reclamando previsão 

ou regulamentação tributária. A previsão ou regulamentação de natureza tributária 

viabilizará a arrecadação dos recursos necessários para fazer face às despesas de 

interesses público realizadas pelo Estado. 

 

O tratamento jurídico ou normativo dos fatos econômicos com feição eletrônica ou 

virtual apresenta dificuldades específicas próprias da ordem jurídica brasileira. Não 

pode ocorrer validamente a pura e simples previsão ou tributação pelo legislador 

estadual ou municipal dos fatos antes mencionados. 

 

A expressão "comércio eletrônico" é utilizada para designar o conjunto de operações 

de compra e venda de mercadorias ou prestações de serviços por meio eletrônico 

ou, em outras palavras, as transações com conteúdo econômico realizadas por 

intermédio de meios digitais. A tributação do comércio eletrônico no Brasil deve 

considerar uma série de aspectos próprios do nosso sistema tributário. 

 

O chamado "software de prateleira" (conjunto de instruções de programação 

padronizadas) deve ser tributado pelo ICMS. Já o "software sob encomenda" 

(conjunto de instruções de programação elaboradas especificamente para o cliente) 

deve ser tributado pelo ISS. A evolução tecnológica impõe a adequação da idéia de 

mercadoria. A "mercadoria virtual", ente não palpável, pode e deve ser aceita como 

objeto do chamado comércio eletrônico para efeitos de tributação. 

 

O meio ou canal de comunicação (no acesso à Internet), mais precisamente o 

endereço lógico temporário para viabilizar a visita aos sites desejados , não é 

fornecido pela empresas de telecomunicações, e sim, pelo provedor de acesso. 
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Nesta linha, o serviço prestado pelo provedor de acesso qualifica-se como de 

comunicação sujeito ao ICMS. 

 

Comércio eletrônico impróprio ou indireto é aquele que envolve bens tangíveis, onde 

a operação realizada apresenta um desdobramento físico. Não envolve dificuldades 

em termos de tributação. Quando as mercadorias saírem dos estabelecimentos 

vendedores serão devidos os tributos pertinentes. 

 

Comércio eletrônico próprio ou direto é aquele que não envolve bens tangíveis, onde 

a operação começa, se desenvolve e termina nos meios eletrônicos, normalmente a 

Internet. Atualmente, estas operações estão fora do campo da tributação. É 

absolutamente imprescindível, para a tributação válida destas transações, a edição 

de um conjunto de normas voltadas para especificadade deste novo campo de 

atividades econômicas. Existe a necessidade de definição clara, precisa, 

determinada, pelo menos, dos aspectos material, espacial e pessoal da regra-matriz 

de incidência. 

 

Atualmente, os sites não podem ser qualificados como estabelecimentos virtuais. 

Para tanto, seria preciso ainda a edição de toda uma legislação regulando as 

peculiaridades dos mesmos, os aspectos relacionados com o registro fiscal, 

procedimentos de fiscalização, solução de conflitos de competência, etc. Ausente a 

legislação referida, os sites devem ser considerados meras extensões dos 

estabelecimentos físicos. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Objeto 
 
O objeto do estudo é o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Serviços ICMS,  que é um imposto de competência estadual, 

incidente sobre operações relativa a circulação de mercadorias e sobre a prestação 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É um imposto não 

cumulativo, seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, é 

o imposto mais importante para as Finanças Pública dos Estado, face sua 

contribuição no total de receitas dos Estado. 

 

3.2  Método 
 
Para elaboração deste trabalho, foi adotado o método empírico apoiado pela 

fundamentação teórica, será feito um levantamento bibliográfico, para embasamento  

das rotinas de tributação do ICMS e também inerente a Finanças Públicas. 

Considerando que o tema é relativamente recente e pouco difundido, surgido com o 

advento da  Reforma Tributária proposta pelo Governo Petista, que recentemente foi 

aprovada pelo Congresso Nacional, esta pesquisa pode ser considerada 

exploratória, pois a finalidade principal enquadra-se no conceito de Serra Negra 

(2003,p.43): “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, 

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. “Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso” Serra Negra ( 2003, p.43), técnicas 

essas que estão presentes na pesquisa. 

 

É uma pesquisa de natureza aplicada pois “objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos” (Silva e Menezes, 

200, p.20). Apresenta à partir de dados coletados dos diversos Estados da 

Federação, qual o comportamento distribuitivo da Receita do ICMS, caso fosse 

tributado no Estado de destino. De acordo com Ferrari(1982, p.180), pode ser 
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também classificada como de finalidade prática “pelas múltiplas aplicações que 

recebe [...] de encontrar soluções às necessidades coletivas dos grupos, ou em 

função dos interesses de certas instituições ou organizações formais”. 

 

Do ponto de vista da abordagem do problema pode-se considerá-la uma pesquisa 

qualitativa, enquadrando-se nas principais características citadas por Silva e 

Menezes (2000,  p.20): 

 
A interpretações dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no processo... Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a 

coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. É descritiva. Os pesquisadores 

tendem a analisar os dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais da abordagem.   

 
 Os dados foram colhidos de fonte secundária quantitativo, fornecidos pelos Estados 

da Federação, onde iremos desonerar todas as mercadorias e serviços, nas saídas 

interestaduais, e as tributaremos nos Estados de destino, aplicando alíquotas 

uniformes. 

 

Foi feita a comparação da receita auferida pelos Estados no exercício de 2001, pela 

tributação em vigor, ou seja: partilhada entre Estado produtor e Estado consumidor, 

com os resultados obtidos da simulação da incidência do ICMS no Estado de 

destino.  

 

3.3 –Procedimento 
 
A pesquisa está dividida em três fases a seguir: 
 
 
3.3.1 - 1ª Fase – A primeira fase, preparação dos dados, está dividida em três 

etapas. 
 
ETAPA 1 - Coleta de  dados 
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Sugere-se a utilização das seguintes informações, que foram  disponibilizadas 

pelas unidades federadas: 

 

• Guia de Informação das Operações Interestaduais do ICMS (artigo 82 do 

Convênio s/n, de 15.12.70) – GI ICMS; 

 

• Guia de Apuração Mensal do ICMS; 

 

• Guia de Informação da Substituição Tributária – GIA ST; 

 

• ICMS recolhido por substituição tributária nas operações interestaduais. 
 
ETAPA 2 - Tratamento dos dados 
 

• Após a construção de um banco de dados padronizado das informações, 
procedeu-se a alguns ajustes com o objetivo de obter uma base de dados 
mais consistente. 

 
ETAPA 3 - Ajuste dos dados  
  

• Confrontou-se os dados da GI com os dados da Guia mensal, em virtude de 

que, regra geral, os dados da Guia mensal são mais consistentes. Embora a 

Guia mensal não tenha todos os detalhes para o cálculo do princípio de 

destino, pois as saídas para contribuintes e não contribuintes estão 

agregadas, e os valores de base de cálculo não estão detalhados por 

unidades federadas, é de conhecimento que os dados da guia mensal são 

mais corretos do que os da GI, pois dão suporte para a apuração, lançamento 

e cobrança do ICMS. Deste modo, os dados da GI foram ajustados pelos 

dados da Guia mensal, mantida a mesma proporcionalidade das entradas e 

saídas discriminadas por UF de origem e destino da GI. O ajuste nos valores 

de saídas foi feito na mesma proporção, quer fosse nas saídas para 

contribuintes, quer fosse nas saídas para não contribuintes da GI. 

 

1.3.2 – 2ª  Fase  - Construção de um banco de dados 
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Consiste em uma etapa, e tem o objetivo de construir um banco de dados, a 

partir das informações fornecidas pelas UF,  que possa subsidiar a 

elaboração deste trabalho 

 
ETAPA 1 -  Consolidação dos Dados 

 
TABELA 1: VALORES BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS SAÍDAS 

INTERESTADUAIS PARA CONTRIBUINTES – CÁLCULO DOS DÉBITOS DO ICMS 

POR SAÍDAS PARA CONTRIBUINTES 

 
A planilha foi consolidada com as informações prestadas pela própria UF. Para as 

UF's que prestaram a informação no valor base de cálculo das saídas para 

contribuintes foi efetuada somente a adaptação dos dados de Guia Mensal com a 

GI, não necessitando de outros ajustes, porque o valor declarado pelos contribuintes 

já contém: 

 

• A base de cálculo própria do contribuinte remetente relativa às operações 

interestaduais sujeitas ao regime de Substituição Tributária; 

 

• A base de cálculo das saídas para não contribuintes; 

 

• As saídas para microempresas. 

 

Os débitos de ICMS foram calculados aplicando-se as alíquotas de 7% e 12%, 

vigentes nas operações interestaduais conforme o caso específico de cada UF. 

 

TABELA 2: VALORES BASE DE CÁLCULO DAS ENTRADAS INTERESTADUAIS 

PARA CONTRIBUINTES – CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO ICMS POR ENTRADAS 

PARA CONTRIBUINTES. 

 

Os valores Base de Cálculo das entradas (seja na GI, seja na Guia mensal) são 

subestimados, pois não contém a Base de Cálculo e os ICMS próprios do remetente, 

relativo às operações interestaduais sujeitas ao regime de Substituição Tributária-
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ST, cujos procedimentos metodológicos para especificá-los estão descritos na 

Tabela 6. 

 

A planilha foi consolidada com as informações prestadas pela própria UF. Para o 

valor base de cálculo das entradas para contribuintes nessa tabela foi efetuada 

somente a adaptação dos dados de Guia Mensal com a GI, não realizando outros 

ajustes, que serão efetuados em separado, no caso: 

 

• A base de cálculo própria do contribuinte remetente relativa às operações 

interestaduais sujeitas ao regime de Substituição Tributária, como dito acima 

consta da tabela 6; 

 

• A base de cálculo das entradas para não contribuintes, consta da Tabela 3; 

 
TABELA 3: VALORES BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS SAÍDAS 

INTERESTADUAIS PARA NÃO CONTRIBUINTES – CÁLCULO DOS DÉBITOS E 

CRÉDITOS DO ICMS DAS OPERAÇÕES PARA NÃO CONTRIBUINTES. 
  

A planilha foi consolidada com as informações de saída prestadas pela própria UF.  

A metodologia utilizada para estimar as saídas para não contribuintes das unidades 

federadas que não apresentaram GI, ou não especificaram as saídas para não 

contribuintes, ou os valores das saídas para não contribuintes foram considerados 

superestimados, encontram-se descritos na tabela 5. 

 

As saídas para não-contribuintes informadas pelas UF's são tributadas com a 

alíquota interna do Estado de origem. 

 

TABELA 4: CÁLCULO DA ALÍQUOTA MÉDIA PONDERADA APLICADA ÀS 

ENTRADAS PARA NÃO CONTRIBUINTES A PARTIR DAS INFORMAÇÕES DOS 

ESTADOS REMETENTES. 

 
Esta tabela é suporte para a elaboração da tabela 3. Para o cálculo do ICMS relativo 

às entradas para não contribuintes utilizou-se a alíquota média ponderada aplicada 

às entradas para não contribuintes, levando-se em consideração a alíquota 
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praticada pela UF de aquisição. Observa-se que a alíquota média ponderada para 

todas as UF's é maior que 17%, isto acontece porque algumas UF's como SP, PR 

possuem alíquota interna de 18%. 

 

TABELA 5: ESTIMATIVA E AJUSTE DOS VALORES DAS SAÍDAS PARA NÃO 

CONTRIBUINTES DAS UF´s ESPECIFICADAS. 

 
Esta tabela é suporte para a elaboração da tabela 3. Nela está contido o 

procedimento metodológico para estimar as saídas para não-contribuintes das UF´s 

que não entregaram GI (AC, AP, MA, RN, RO E RR), cujo tratamento consistiu no 

cálculo da estimativa destes valores com base na média da proporção das saídas 

para não-contribuintes nas saídas para contribuintes das UF´s com informação 

consistente, que resultou em 4,28%. Para distribuir por UF de destino, este valor 

estimado, pressupôs-se que ocorre na mesma proporção do destino das saídas para 

contribuintes.  

 

TABELA 6: BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DO REMETENTE E DO ICMS DO 

REMETENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SUJEITAS AO REGIME DA 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

 
Esta tabela foi elaborada para complementar os valores de ICMS decorrentes de 

entradas de outras UF´s (créditos por entradas para contribuintes), de operações 

sujeitas ao regime de substituição tributária - ST. Face ao volume que as operações 

interestaduais sujeitas ao regime ST representam, bem como ao fato de que tais 

valores não integram os valores Base de Cálculo do ICMS das Entradas da GI, é 

necessário complementar mediante estimativa ou através dos dados da Guia 

Nacional de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária -GIA-ST, de 

modo que os créditos de ICMS, advindos de outras UF´s, não fiquem subestimados. 

 

Procurou-se obter as informações junto às UF´s, dos valores declarados em GIA - 

ST. Doze UF´s prestaram a informação, as quais foram muito úteis para verificar a 

consistência ou não do modelo de estimativa de referidos valores quando 

necessário, para o caso das demais UF´s, conforme explicitado. Todavia, além de 

que apenas 12 UF´s prestarem a informação, para o caso da Bahia há indicação de 
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que os valores estão superestimados e para o caso do Paraná e Rio de Janeiro de 

que estão subestimados. A planilha de cada uma destas UF´s contém 

esclarecimentos a respeito do procedimento que julgou-se mais adequado adotar 

para retificar as informações. 
 

As entradas para não-contribuintes referem-se ao que as UF's de origem informam 

que remeteram para as respectivas UF's de destino, ou seja, as entradas para não-

contribuintes desta tabela são as saídas para não-contribuintes informadas pelas 

UF's remetentes. Os procedimentos metodológicos para o cálculo do ICMS relativo 

às entradas para não contribuintes encontram-se descritos na tabela 4. 

 

TABELA 7: VALORES BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS ENTRADAS E SAÍDAS 

– MEMÓRIA DE DOS VALORES DA GI INFORMADOS PELAS UF`s E VALORES 

DA GI AJUSTADOS PELOS VALORES DA GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO 

DO ICMS (GUIA MENSAL). 

 
Esta tabela apresenta os ajustes dos valores de base de cálculo das entradas e 

saídas (operações tributadas) obtidos através da utilização dos valores globais de 

base de cálculo constante da Guia de Apuração do ICMS com os valores constantes 

da GI.  

 

Guia mensal de apuração do ICMS não possui todos os detalhes para o cálculo do 

princípio de destino, pois as saídas para contribuintes e não contribuintes estão 

agregadas, não estão especificadas, e os valores de base de cálculo não estão 

detalhados por unidades federadas, é de conhecimento que os dados da guia 

mensal são mais corretos do que os da GI, pois dão suporte para a apuração, 

lançamento e cobrança do ICMS. Para complementar a base de dados e se obter os 

detalhes para o cálculo do princípio do destino utilizou-se dados da GI ( proporção 

entre as saídas para contribuintes e as saídas para não-contribuintes e identificação 

da UF de entradas e saídas). 

 

3.3.3. – 3ª Fase  consiste em uma etapa, cujo objetivo é elaborar e analisar a 

tabela nº 8, à partir dos dados obtidos das tabelas de nº 1 ao nº 7. 
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ETAPA 1 - Análise do Impacto 
 

Para que fosse possível analisar o impacto decorrente da adoção do princípio de 

destino na repartição do produto da arrecadação do ICMS das operações 

interestaduais, elaborou-se  a tabela nº 8 à partir dos dados coletados das diversas 

UF’s, que por sua vez, sofreu tabulações e ajustes, posteriormente estes dados 

foram consolidados em tabelas conforme, explicitado acima.  

 

A tabela nº 8 calcula a arrecadação do ICMS nas operações interestaduais de todas 

as UF’s pelo regime tributário vigente, que consiste em somar os débitos por saídas 

para contribuinte com os débitos por saídas para não contribuinte subtraindo dos 

créditos por entradas para contribuintes (não inclui operações sujeitas a substituição 

tributária) e também os créditos por entrada para contribuintes sujeitos  ao regime de 

substituição tributária). 

 

 Para se obter o montante arrecadado pelo princípio de tributação no destino tomou-

se os saldos de ICMS obtidos pelo regime vigente (com sinal invertido) e somou-se 

aos ganhos obtidos em decorrência de débitos por entradas para não contribuintes . 

O resultado desta adição corresponde  em valores nominais  aos ganhos ou perdas 

das UF’s anualmente. 

 

Criou-se uma coluna na tabela nº 8, em que os resultados obtidos são expostos em 

termos percentuais, com o objetivo de facilitar a análise do trabalho. 

 

Para uma melhor visualização mostra-se o fluxograma dos procedimentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 - 1ª Fase – Processamento dos Dados 
 

Coleta de  dados 

 
Trabalhou-se com os dados relativos aos exercícios de 2000 e 2001, contudo, por 

ora, está se disponibilizando os resultados relativos a 2001, pelas razões que segue: 

 

a) Como o objetivo mais imediato é calcular o impacto de hipótese de adoção 

do princípio de destino, o ano de 2001 é o mais recente de que se dispõe. 

Todavia, informa-se que as informações de 2000 também serão 

consolidadas; 

 

b) Dispõe-se de informações de mais UF´s para 2001 do que para 2000; 

 

c) A GIA-ST, informação relevante para o trabalho, só está disponível com 

menor grau de omissão a partir de julho/2000, de modo que apenas a partir 

de 2001 os valores correspondem aos 12 meses do exercício; 

 
d) Para o ano de 2001 dispõe-se de valores da Guia de Apuração Mensal do 

ICMS para praticamente todas as UF´s, sendo que para o ano de 2000, 

dispõe-se de apenas 12 UF´s (a Guia mensal foi utilizada para ajustar e 

consistir os valores da GI). 

 

Para o cálculo do impacto decorrente da adoção do princípio do destino na 

repartição do produto da arrecadação das operações interestaduais, levou-se em 

consideração a base de informações de saídas e entradas prestadas pelas próprias 

UF´s. 
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Tratamento dos dados 

 

Não entregaram GI as seguintes UF´s: AC, AP, MA, RN (entregou apenas 

valores contábeis), RO e RR. Para estas UF´s suas entradas por origem e saídas 

por destino foram obtidas a partir das informações prestadas pelas demais UF´s. 

Suas entradas são as saídas informadas pelos Estados remetentes e suas saídas 

são as entradas informadas pelos Estados adquirentes. Deste modo foi possível 

realizar o trabalho para as 27 UF´s. 

 
Ajuste dos dados 

 
 
Observou-se que para a maioria das UF's que prestaram ambas as informações, os 

valores entre GI e Guia mensal resultam bastante próximos. Para o RS o ajuste não 

foi necessário em virtude de que é o único Estado em que o universo da GI é mais 

completo do que o da GIA. As UF´s com maior discrepância entre os valores de GI e 

GIA são: GO, MT (entradas), PA, PI, SC (entradas) e SE. No caso de MG o universo 

de contribuintes que entregaram a Guia Mensal estão contempladas as informações 

das microempresas.  

 

Para o caso das UF's que não entregaram GI e nem a Guia Mensal (Acre e 

Rondônia) ou entregaram apenas Guia mensal mas a informação revela 

inconsistência (Amapá e Roraima), o ajuste GI/GIA não foi possível. Para o caso de 

MA e RN, os quais prestaram informação da Guia Mensal e não entregaram a GI, foi 

possível ajustar os valores de GI (indiretamente obtidos, conforme explicitado) pelos 

valores de GIA. 

 

Obtenção Valores de Entradas Interestaduais Para Não Contribuintes 
 
Os valores Base de Cálculo das entradas tanto da GI quanto da Guia Mensal não 

contém as entradas para não contribuintes. Como esta informação é necessária para 

calcular o impacto do princípio de destino, estabeleceu-se que as entradas para não 

contribuintes trata-se do que as UF´s remetentes informam que enviaram para não 

contribuintes às respectivas UF´s de destino, ou seja, as entradas para não 
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contribuintes são as saídas para não contribuintes informadas pelas UF´s 

remetentes. 

  

Complementação dos Valores de Entradas Para Contribuintes da GI de Modo a 
Incluir as Operações Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária 
 

Os valores Base de Cálculo das entradas (seja na GI, seja na Guia mensal) são 

subestimados, pois não contêm a Base de Cálculo e o ICMS próprios do remetente, 

relativos às operações interestaduais sujeitas ao regime de Substituição Tributária-

ST. Face ao volume que as operações interestaduais sujeitas ao regime ST 

representam, bem como ao fato de que tais valores não integram os valores Base de 

Cálculo do ICMS das Entradas da GI, é necessário complementar mediante 

estimativa ou através dos dados da Guia Nacional de Informação e Apuração do 

ICMS - Substituição Tributária -GIA-ST, de modo que os créditos de ICMS, advindos 

de outras UF´s, não fiquem subestimados. 

 

Esta informação deve ser obtida preferencialmente na GIA-ST ou mediante 

estimativa, conforme explicitado na tabela 6. Para todas as UF´s de que se dispunha 

de informação, procurou-se comparar os valores da GIA-ST com os estimados 

mediante modelo explicitado na tabela 6. Para o caso das UF´s que não 

disponibilizaram informação da GIA-ST trabalhou-se com os valores estimados da 

base de cálculo própria do ICMS do remetente e do ICMS nas operações 

interestaduais sujeitas ao regime de ST. 

 

4.2 – 2ª  Fase -  Construção do Banco de Dados 

 
Consolidação dos Dados 

 
TABELA 1: VALORES BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS SAÍDAS 

INTERESTADUAIS PARA CONTRIBUINTES – CÁLCULO DOS DÉBITOS DO ICMS 

POR SAÍDAS PARA CONTRIBUINTES 

 

Algumas UF's não entregaram GI e nem a Guia Mensal: Acre, e Rondônia. Ou 

entregaram Guia mensal, mas as informações se mostraram inconsistentes: Amapá 
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e Roraima, as saídas a nível de total Brasil resultam subestimadas e foi preciso, pelo 

menos em parte, ajustar. Isto foi possível considerando que as saídas para 

contribuintes destas UF's que não dispúnhamos de informação, trata-se do que cada 

UF que entregou GI informa que remeteu.  

 

Os Estados do Maranhão e Rio Grande do Norte prestaram a informação da Guia 

Mensal e não entregaram a GI, optamos por trabalhar com suas informações da 

Guia mensal que foram detalhadas utilizando-se o que cada UF que entregou GI 

informa que adquiriu destas 2 UF's. 

 

Após todos estes ajustes, os débitos do ICMS foram calculados aplicando-se as 

alíquotas de 7% e 12%, vigentes nas operações interestaduais, conforme o caso 

específico de cada UF. 

 

No exame da tabela, as saídas para não contribuintes são as informações 

identificadas na vertical. 

 

TABELA 3: VALORES BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS SAÍDAS 

INTERESTADUAIS PARA NÃO CONTRIBUINTES – CÁLCULO DOS DÉBITOS E 

CRÉDITOS DO ICMS DAS OPERAÇÕES PARA NÃO CONTRIBUINTES.  
 
Para interpretar esta tabela lê-se as saídas para não contribuintes são as 

informações na vertical e as entradas são as informações na horizontal. 

 
TABELA 4: CÁLCULO DA ALÍQUOTA MÉDIA PONDERADA APLICADA ÀS 

ENTRADAS PARA NÃO CONTRIBUINTES A PARTIR DAS INFORMAÇÕES DOS 

ESTADOS REMETENTES. 

 
As entradas para não-contribuintes referem-se ao que as UF's de origem informam 

que remeteram para as respectivas UF's de destino, ou seja, as entradas para não-

contribuintes desta tabela são as saídas para não-contribuintes informadas pelas 

UF's remetentes. 
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TABELA 5: ESTIMATIVA E AJUSTE DOS VALORES DAS SAÍDAS PARA NÃO 

CONTRIBUINTES DAS UF´s ESPECIFICADAS. 
 
No caso do Estado do Pará, que não estão separou as saídas para contribuintes e 

para não-contribuintes, foi adotado o tratamento acima de forma a separar a 

informação. O valor subtraído das saídas para não-contribuintes foi alocado nas 

saídas para contribuintes. 

 

As saídas para não-contribuintes de MG e PI foram ajustadas pela média das UF´s 

"consistentes", tendo em vista que a proporção das saídas para não contribuintes de 

MG e PI encontravam-se superestimadas. O valor subtraído das saídas para não-

contribuintes foi alocado nas saídas para contribuintes.  

 

TABELA 6: BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DO REMETENTE E DO ICMS DO 

REMETENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SUJEITAS AO REGIME DA 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

 
Paralelamente, para todas as UF´s que prestaram informação do ICMS recolhido ao 

Estado, pelas demais UF´s, a título de ICMS do substituído, estimou-se a Base de 

Cálculo Própria e ICMS Próprio do Remetente nas Operações Interestaduais sujeitas 

ao regime de ST. Este cálculo visa tanto obter a informação para o caso das UF´s 

que não prestaram informação relativa a GIA-ST, como para confrontar o resultado 

da GIA-ST com os estimados, para o caso das UF´s que prestaram ambas as 

informações, verificando assim a consistência dos dados. Maiores detalhes 

metodológicos estão contidos no corpo da tabela 6. 

 

TABELA 7: VALORES BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS ENTRADAS E SAÍDAS 

– MEMÓRIA DE DOS VALORES DA GI INFORMADOS PELAS UF`s E VALORES 

DA GI AJUSTADOS PELOS VALORES DA GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO 

DO ICMS (GUIA MENSAL). 

 
Observou-se que para a maioria das UF's que entregaram os dados, os valores 

entre GI e Guia mensal resultam extremamente próximos, o que evidencia que a 

utilização dos valores contidos na Guia mensal aperfeiçoa o resultado obtido. 
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Porém, para os Estados de GO, RJ, PI, PA onde o confronto entre os valores da GI 

e guia mensal apresentam maiores divergências acredita-se que tal fato aconteça 

porque a GI deve apresentar elevado índice de omissão por parte dos contribuintes 

que estão obrigados a prestar declaração. 

 

As tabelas foram construídas com as informações prestadas pela própria UF. 

 

Mas como algumas UF's não entregaram GI e nem a Guia Mensal: Acre, e 

Rondônia. Ou entregaram Guia mensal, mas as informações se mostraram 

inconsistentes: Amapá e Roraima, as entradas e saídas em nível de total Brasil 

resultam subestimadas e foi preciso, pelo menos em parte, ajustar. Isto foi possível 

considerando que as entradas e saídas para contribuintes destas UF's que não 

dispúnhamos de informação, trata-se do que cada UF que entregou GI informa que 

remeteu e adquiriu. 

 

Os Estados do Maranhão e Rio Grande do Norte prestaram a informação da Guia 

Mensal e não entregaram a GI, optamos por trabalhar com suas informações da 

Guia mensal que foram detalhadas utilizando-se o que cada UF que entregou GI 

informa que remeteu e adquiriu destas 2 UF's. 

 

Após todos estes ajustes, os débitos e os créditos de ICMS foram calculados 

aplicando-se as alíquotas de 7% e 12%, vigentes nas operações interestaduais, 

conforme o caso específico de cada UF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

.   



 48

5. CONCLUSÃO 
 
O cálculo do impacto referido com as informações da própria UF, tanto de entradas 

quanto de saídas, ajustadas conforme antes referido. A primeira consideração a ser 

feita, é que mesmo com os ajustes procedidos, as entradas a nível total Brasil, 

resultam inferiores às saídas, de modo os débitos de ICMS a nível total Brasil 

resultam superiores aos créditos, o que não procede do ponto de vista tributário. 

Sendo a diferenciação de alíquota nas operações interestaduais mero instrumento 

de partilha de receita entre os Estados ditos “produtores” e ditos “consumidores”, 

para o total Brasil o resultado da mudança na regra de repartição é 

matematicamente neutro, o que não ocorre nos cálculos deste trabalho. Os números 

obtidos para o embasamento da conclusão do presente trabalho, encontram-se na 

tabela nº 8.  

 

Utilizando-se esta metodologia e calculando-se o impacto decorrente da adoção do 

princípio do destino para o ICMS observa-se que para o total Brasil o resultado não é 

zero mas que resulta em um imposto 6,9% menor do que o recolhido em 2001. Uma 

das causas desta diferença reside no fato de que as microempresas não entregarem 

GI na maioria das UF's. Embora sua representatividade não seja grande, elas 

adquirem bastante em outras UF's. A diferença também está a indicar sonegação 

nas operações interestaduais, mediante dois fatores principais: saídas interestaduais 

simuladas (operações internadas na própria UF remetente); entradas não 

registradas, de modo que o contribuinte não tenha que contabilizar o débito do ICMS 

na operação de saída subseqüente. 

  

O estudo levou em consideração a situação atual com relação aos benefícios fiscais 

concedidos. Vale salientar que os benefícios concedidos que afetam diretamente o 

imposto a recolher, tipo crédito presumido, outorgado, financiamento do imposto não 

estão espelhados nos resultados apresentado nas tabelas. 

 

Chama a atenção o resultado do Estado do Amazonas, que atualmente possui 

tratamento diferenciado (isenção) nas operações destinadas à Zona Franca de 

Manaus. O resultado de perda encontrado (- 102,2%) não reflete a realidade, pois os 
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valores tributados de entrada - a base de cálculo dos créditos para contribuintes - 

não são registrados em função do benefício concedido, logo os créditos advindos 

das entradas das operações interestaduais que representariam ganho no princípio 

do destino estão subestimados.  

 

Em virtude da diferença a nível total Brasil entre débitos e créditos do ICMS advindo 

das operações interestaduais, e o fato que a diferença reside  possívelmente na 

sonegação, tem-se como conseqüência  que as perdas estão superestimadas e os 

ganhos subestimados. 

 
A adoção do princípio de destino tem as vantagens: 

 

(1) Elimina a injusta redistribuição de receita entre Estados que hoje existe 

quando uma saída tributada de mercadoria para outro Estado é 

seguida de uma saída isenta (ou de nenhuma), caso em que um 

Estado arrecada e outro concede o crédito de imposto; 

 

(2) Possibilita a isenção (ou redução da alíquota) de produtos cujo 

consumo tem peso importante nos orçamentos das famílias mais 

pobres, sem causar danos maiores à arrecadação de Estados que 

tenham produção fortemente concentrada naqueles bens; 

 

(3)  Promove profunda alteração na distribuição dos recursos fiscais 

estaduais em favor dos Estados importadores líquidos em comércio 

interestadual, que vêm a ser os mais pobres.  

 

A última das vantagens mencionadas é também uma das dificuldades que se 

apresentam para a implantação do princípio de destino. Os Estados exportadores 

líquidos no comércio interestadual são numericamente poucos, mas são importantes 

tanto em termos de movimento econômico quanto politicamente. A solução óbvia 

para contornar essa dificuldade é a implantação gradual, reduzindo-se 

paulatinamente a alíquota estadual até zero. 
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Outra dificuldade, também contornável, é a necessidade de reestruturação das 

administrações fazendárias estaduais, principalmente nos Estados menos 

desenvolvidos. A arrecadação está atualmente concentrada em um número 

relativamente pequeno de contribuintes, o que leva a administração a focalizar nelas 

o controle. Com o princípio de destino, ocorre diluição da arrecadação, o que requer 

alteração nos métodos de fiscalização. 

 

A última das dificuldades é o aumento do estímulo à sonegação. A diferença entre 

as alíquotas interestadual e interna estimula o mau contribuinte a simular uma 

operação interestadual e entregar a mercadoria no próprio Estado, dando início a 

uma cadeia de evasão, o problema, que já é grave, seria ampliado com a eliminação 

da alíquota aplicável a operações interestaduais. 

 

Quanto a hipótese 1 no que concerne a perda de receita pelos Estados do 

sul/sudeste e o incremento de receitas pelos Estados do norte/nordeste e centro-

oeste analisou-se que: 

 

O impacto sofrido pelos Estados das regiões Norte/Nordeste,  a primeira hipótese 

procede, exceções são os Estados da Bahia que perde 13,2%, ou seja, 

R$561.730.081,00 de sua receita com ICMS, o Estado possui uma balança de 

mercadorias equilibrada, no entanto, o princípio de destino acaba com a vantagem 

do diferencial de alíquota, o que é maléfico para as finanças públicas do Estado da 

Bahia. 

 

 O Estado de Pernambuco também tem suas receitas reduzidas pela adoção de 

tributação no destino em 0,4%, ou seja, R$8.624.731,00 perda esta também em 

função da extinção do diferencial de alíquota. O Estado da Amazônia apresenta um 

resultado anômalo, em função das isenções que goza quando da entrada de 

mercadorias na Zona Franca de Manaus, conforme comentado anteriormente. 

 

Os Estados que compreendem a região Sul/Sudeste, por serem superavitário na 

balança de mercadorias tiveram, como esperado, suas receitas reduzidas. As 

exceções foram os Estados do Rio Grande do Sul que se detectou um incremento 

na receita com ICMS de 1,3% o que representa R$90.378.654,00. Isto porque os 
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gaúchos têm atividade voltada para a agricultura e pecuária, que tem reduzido valor 

agregado, some-se a este fato, que o Estado compra muito do que consome. 

 

 E para surpresa, o Estado do Rio de Janeiro apresenta incremento em sua receita 

no ICMS interestadual em 11,2%, que representa R$1.047.449.714,00. Os cariocas 

beneficiaram-se com a extinção do diferencial de alíquota, existente na adoção do 

principio de tributação no destino, some-se a isto, o fato de ser um Estado com 

densidade populacional relativamente alta, e, portanto altamente consumista, é 

provável que as indústrias estabelecidas no Estado, atendam ao mercado interno, 

ou tenha seus produtos voltados para a exportação que são desonerados de 

impostos, não alterando em nada, a arrecadação do Estado nas operações 

interestaduais, seja pela sistemática atual ou pela adoção da cobrança do imposto 

no destino. 

 

Merece comentário, a perda acentuada de receita sofrida pelo Estado do Espírito 

Santo 23,1%, que representa R$575.736.533,00. Percentual este que inviabiliza a 

administração do Estado, face à insuficiência de recursos para sua gestão, uma vez 

que, é grande o comprometimento das receitas do Estado, para pagamento da folha 

de pessoal. Esta perda deve-se precipuamente, pela falta de atratividade e 

conseqüências sofridas pelo Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, 

FUNDAP.  

 

Quanto aos Estados da região Centro Oeste, tiveram incremento de receita o Distrito 

Federal, por ter alta densidade populacional, com reduzida exportação de produtos 

para outros Estados, e beneficiando-se da tributação do ICMS, quando da entrada 

em seu território. Tocantins e Mato Grosso também beneficiaram-se da adoção do 

princípio de destino na repartição do produto da arrecadação das operações 

interestaduais com ICMS. Atribue-se a este incremento na arrecadação, o fato de 

serem Estados que embora tenha baixa densidade populacional, suas balanças 

comerciais são desfavoráveis, pois compram quase todos os produtos 

industrializados que necessitam, e por serem grandes produtores agrícolas, cujos 

produtos são desonerados de impostos quando destinados ao exterior, não 

exercendo nenhuma influência no presente estudo.  
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Os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul tiveram redução em suas receitas, isto 

porque Goiás é o Estado com o maior nível de renúncia fiscal no País, equivalente a 

60% de sua receita, ou R$ 1,8 bilhão, seguido de perto por Mato Grosso do Sul 

(53%), Ao perderem a vantagem do diferencial de alíquota, e a impossibilidade de 

reverter às renúncias concedidas, os Estados respectivamente terão decrescido 

19,9% e 28,0% respectivamente suas receitas. 

 

Quanto a segunda hipótese, conclui-se que  os Estados de Pernambuco e Bahia , 

em função de suas balanças comerciais serem equilibradas e os Estados do  

Espírito Santo, Mato G. do Sul e Goiás provavelmente em função da elevada carga 

de renúncia fiscal,  tiveram suas receitas reduzidas, e a extinção do diferencial de 

alíquota foram prejudiciais a estes Estados. 

 

Quanto a terceira hipótese, com exceção dos Estados mencionados no parágrafo 

anterior, houve migração de receitas dos Estados mais ricos para os Estados mais 

pobres, o que é um forte indício para reduzir a pobreza e as desigualdades 

existentes na federação. 
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2001 - EM R$ MIL CORRENTES

PIB 2000 Valor Considerado

BC Própria do 

Remetente na Oper. 

Interestadual

ICMS Próprio do 
Remetente na 

Oper. 
Interestadual 

BC Própria do 

Remetente na Oper. 

Interestadual

ICMS Próprio do 
Remetente na 

Oper. 
Interestadual 

BC Própria do 
Remetente na 

Oper. 
Interestadual

ICMS Próprio 
do Remetente 

na Oper. 
Interestadual 

(parâmetro 
para estimar 

MA, MT, PA E 
PI )

ICMS Próprio do 

Remetente na Oper. 

Interestadual 
ACRE -                                    
ALAGOAS 388.577.476               34.049.900       34.049.900                      
AMAPÁ 106.241.908               8.215.281         -                                    
AMAZONAS 214.066.199               15.615.418       350.881.322              23.363.156         63,91% 49,62% 18.873           23.363.156                      
BAHIA 1.706.960.440            140.877.036     2.943.525.316           286.552.087       72,44% 103,41% 286.552.087                    
CEARÁ 832.439.177               72.691.604       867.925.688              82.279.355         4,26% 13,19% 20.800           82.279.355                      
DISTR. FEDERAL 991.389.046               74.533.205       74.533.205                      
ESPÍRITO SANTO 635.161.714               46.340.306       116.436.227       116.436.227                    
GOIÁS 1.165.605.059            93.923.676       1.857.244.403           113.322.533       59,34% 20,65% 113.322.533                    
MARANHÃO 9.207             36.420.482                      
MATO GROSSO 433.659.008               34.316.635       13.428           54.061.244                      
MATO GR. SUL 623.670.980               47.752.488       11.861           47.752.488                      
MINAS GERAIS 3.038.246.211            364.589.545     3.226.614.903           382.490.558       6,20% 4,91% 382.490.558                    
PARÁ 18.914           23.413.911                      
PARAÍBA 434.001.586               42.705.055       42.705.055                      
PARANÁ 3.079.035.487            369.484.258     2.129.983.064           254.170.621       -30,82% -31,21% 369.484.258                    
PERNAMBUCO 1.320.825.072            114.096.565     1.413.798.283           131.124.912       7,04% 14,92% 131.124.912                    
PIAUÍ 5.330             21.084.085                      
RIO GR. NORTE 510.167.872               48.454.082       534.102.269              52.038.699         4,69% 7,40% 52.038.699                      
RIO GR. SUL 2.641.882.663            317.025.920     2.694.171.001           320.199.041       1,98% 1,00% 320.199.041                    
RIO JANEIRO 3.596.428.451           422.010.160       422.010.160                    
RONDÔNIA -                                    
RORAIMA -                                    
SANTA CATARINA 2.459.586.474            295.150.377     295.150.377                    
SÃO PAULO 7.283.584.137            874.030.096     874.030.096                    
SERGIPE 391.075.157               34.401.786       870.671.764              116.646.145       122,64% 239,07% 34.401.786                      
TOCANTINS 127.874.096               12.680.440       230.944.555              18.583.093         80,60% 46,55% 18.583.093                      

TOTAL BRASIL 3.855.486.707                   

TABELA 6-A -(RESUMO TAB. 6) - BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DO REMETENTE E DO ICMS DO REMETENTE NAS OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS SUJEITAS AO REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidades Federadas Valores Estimados (ver memória de 

cálculo)

Valores Declarados em GIA-ST (Ajustes 

na BA e RJ; ver memória de cálculo)

Participação Valores GIA-ST 

Sobre Valores Estimados

 


	Salvador – Bahia 
	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
	Reitor: Prof. Naomar Monteiro de Almeida Filho 
	Faculdade de Ciências Contábeis 
	Diretor – Prof. Sudário de Aguiar Cunha 
	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

	Coordenador do curso 
	Prof. João Vicente Costa Neto 
	 ANTONIO CARLOS MIRA SILVA 
	Salvador, Bahia, ______ de ________________de 2004 
	 
	Prof. João Vicente Costa Neto 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RESUMO 
	 
	ABSTRACT 




	LISTA DE TABELAS
	Tabela l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LISTA DE ABREVIAÇÕES 
	 
	 
	 
	FPE

	 
	 
	ETAPA 1 - Coleta de  dados 



	ETAPA 2 - Tratamento dos dados 
	ETAPA 3 - Ajuste dos dados  
	  
	TABELA 2: VALORES BASE DE CÁLCULO DAS ENTRADAS INTERESTADUAIS PARA CONTRIBUINTES – CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO ICMS POR ENTRADAS PARA CONTRIBUINTES. 
	Coleta de  dados 


	Tratamento dos dados 
	Ajuste dos dados 

	Complementação dos Valores de Entradas Para Contribuintes da GI de Modo a Incluir as Operações Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária 
	ANEXOS 



