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RESUMO 
 
 

 
MORGADO, Vladimir e outros. Antecipação do  ICMS na entrada do malte: uma 
alternativa de tributação para o segmento cervejeiro. 2002. 116 f. Monografia (Pós-
graduação em Gestão Tributária), Universidade Salvador, Salvador. 
 
 
Palavras-chave: Cerveja, ICMS, Substituição Tributária, Malte. 
 
 
Sugestão de nova técnica de antecipação tributária do ICMS para o segmento cervejeiro, 
cobrada na entrada do malte no estabelecimento industrial. Abordagem do contexto jurídico, 
do processo produtivo e do mercado no qual o modelo se insere, detalhando-o ponto a ponto, 
desde a sua consistência legal, passando pelo prazo para pagamento, adoção de regime 
especial e tratamento fiscal das operações realizadas pelas cervejarias, indo até os controles de 
fiscalização. Apresentação das vantagens e desvantagens. Adaptação do modelo conforme seu 
alcance nacional, regional, estadual ou individual. Proposta final de implementação para 
2004. 



SUMÁRIO 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ..................................................................................................07 

RESUMO ............................................................................................................................04  

 
1.  INTRODUÇÃO ...................................................................................................08 
  
2.  ASPECTOS JURÍDICOS  ..................................................................................11  
2.1.  A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA NO ICMS ..........................11 
2.1.1.  Conceito  ..............................................................................................................11 
2.1.2.  Objetivos  .............................................................................................................12 
2.1.3. Substituição Tributária Versus Antecipação Tributária ..................................13 
2.2.  A CONSTITUCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA ..............14 
2.2.1.  Constitucionalidade do Próprio Instituto  .........................................................14 
2.2.2.  Constitucionalidade da Base de Cálculo Presumida .........................................17 
2.3.  NOVOS RUMOS DA SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA ...................................19 
2.3.1.  Conhecimento Profundo do Segmento ..............................................................24 
2.3.2.  Técnica Estatística ..............................................................................................25 
2.3.3.  Colaboração do Contribuinte no Processo de Estimação .................................26 
2.3.4.  Envolvimento do Contribuinte no Processo de Estimação ...............................27 
2.3.5.  Proporcionalização das Margens .......................................................................28 
2.3.6.  Revisão Periódica das Margens ..........................................................................33 
2.3.7.  Ritos de Fixação e Atualização da Base Presumida ..........................................34 
 
3.  ASPECTOS DA PRODUÇÃO ............................................................................37 
3.1.  MATÉRIAS-PRIMAS ..........................................................................................37 
3.2.  PROCESSO PRODUTIVO ...................................................................................40 
 
4.  ASPECTOS MERCADOLÓGICOS ..................................................................47 
4.1.  PERSPECTIVAS DO MERCADO .......................................................................47 
4.2.  REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE .........................49 
 
5.  APRESENTAÇÃO DO MODELO .....................................................................54 
5.1.  SÍNTESE ..............................................................................................................54 
5.2.  DETALHAMENTO ..............................................................................................55 
5.2.1.  A Escolha da Antecipação com Substituição Tributária ..................................55 
5.2.2.  A Escolha do Malte como Referência para Tributação ....................................57 
5.2.3.  A Definição da Base Presumida .........................................................................61 
5.2.4.  Prazo para Pagamento e Giro do Estoque  .......................................................66 
5.2.5.  Regime Especial  .................................................................................................68 
5.2.6.  Tratamento Fiscal das Operações Relacionadas com a Cervejaria .................... 69 
5.2.7.  Tributação dos Estoques ....................................................................................72 
5.2.8.  Controles de Fiscalização ...................................................................................72 
5.2.8.1.  Entradas de Malte  ...............................................................................................73 
5.2.8.2.  Registro dos Lotes ................................................................................................74 
5.2.8.3.  Passe Fiscal ..........................................................................................................75 
5.2.8.4.  Prova no Registro de Entradas do Destinatário ...................................................76 



5.2.8.5.  Visto do Estado de Destino ...................................................................................76 
5.2.8.6.  Apresentação da Guia de Recolhimento ...............................................................77 
5.2.8.7.  Medidores de Vazão .............................................................................................78 
5.3.  VANTAGENS E DESVANTAGENS ...................................................................79 
5.3.1.  Vantagens ............................................................................................................80 
5.3.2.  Desvantagens .......................................................................................................87 
5.4.  ALCANCE ...........................................................................................................93 
5.4.1.  Nacional ...............................................................................................................93 
5.4.2.  Regional ...............................................................................................................95 
5.4.3.  Estadual ...............................................................................................................96 
5.4.4.  Individual  ...........................................................................................................96 
 
6.  PROPOSTA FINAL ............................................................................................ 97 
 
7.  CONCLUSÃO ..................................................................................................... 99 
 
8.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 101 
 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO ....................................................................................... 103 
 
ANEXO B – QUADRO DAS OPERAÇÕES DAS CERVEJARIAS .......................... 112 113 
 

ANEXO C – ESQUEMA DO PROCESSO PRODUTIVO .................................................. 114 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Gráficos 

Gráfico 1 - Maiores Consumidores de Cerveja – bilhões de litros.................................... 48 
Gráfico 2 - Situação Atual do Mercado de Embalagens................................................... 52 
 
 
Quadro 

Quadro 1 - Consumo de Cerveja per capita



 8

1.   INTRODUÇÃO 

Seguramente, o ICMS se mostra como um dos tributos mais complexos do sistema 

jurídico nacional, haja vista as particularidades de ser ele um imposto que incide sobre 

cada parcela de riqueza produzida com a movimentação econômica de mercadorias. Em 

vista disso, traz em seu bojo um sistema de compensação para evitar a incidência em 

cascata e por ser um imposto de competência estadual, cada uma sendo exercida ao 

talante de cada unidade federada, dificulta a compreensão legislativa por parte dos 

contribuintes. 

 

Não foi à toa que o legislador constitucional tracejou a maior parte das normas 

dedicadas ao capítulo da tributação - muitas das quais instaladas via emenda 

constitucional -, na tentativa de eliminar embates entre fisco e contribuinte. 

 

Talvez em função da alta carga tributária infligida à sociedade, hoje acima da marca de 

30% do PIB, há um reclame geral no intuito de se promover uma ampla reforma na 

estrutura de tributos, tornando-os, a reboque, muito mais simples do que são. 

 

Enquanto esta reivindicação não é atendida pelas autoridades governamentais, o 

presente trabalho pretende oferecer uma nova forma de tributação para o segmento 

cervejeiro, à luz da atual estrutura do ICMS, tendo em mira a possibilidade de expansão 

deste mercado e a inserção de agentes econômicos de duvidosa retidão no cumprimento 

das obrigações tributárias. 

 

Dividimos o trabalho em cinco grandes capítulos, afora a introdução, conclusão e 

anexos. 

 

A abordagem inicial é a jurídica, na qual são traçados o conceito da substituição 

tributária progressiva e seus objetivos, é feito um contraponto entre antecipação e 

substituição tributárias, a constitucionalidade do instituto e da base de cálculo 

presumida, desfechando-se nos novos rumos tomados para a fixação da margem de 

valor agregado, com ênfase no posicionamento firmado pelo STF. Incursões na doutrina 

e na jurisprudência se fizeram necessárias para dar sustentação a esta parte; quanto à 
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nova postura para a fixação da margem de valor agregado (MVA), noções estatísticas 

precisaram ser rememoradas. 

 

O encadeamento lógico do raciocínio reclamou uma análise da produção da cerveja. 

Empreendeu-se um estudo detalhado dos insumos ministrados na fabricação do produto, 

além de se conhecer mais de perto o processo produtivo propriamente dito, etapa a 

etapa, e, dentro dele, as perdas verificadas. Para aprimoramento do modelo de tributação 

ora proposto, visitamos uma grande indústria localizada na Bahia e lá tivemos a 

oportunidade de colher preciosas informações sobre o tema; em complementação, 

consultamos manuais especializados no assunto. 

 

Em seguida, alguns aspectos do mercado cervejeiro foram realçados. Apontamos as 

perspectivas de mercado e sinalizamos características da rede de distribuição e logística 

para fazer chegar a bebida ao consumo final. Publicações especializadas foram 

compulsadas neste particular, inclusive com auxílio de sites da INTERNET. 

 

Deixar de excursionar sobre estes aspectos, mesmo sucintamente, fatalmente levaria o 

trabalho ao fracasso metodológico, pois se ficássemos no terreno da apresentação 

superficial, jungidos apenas à estrutura fiscal da proposta, certamente o leitor perderia a 

visão sistêmica de toda a matéria. 

 

O fulcro central da discussão reside no penúltimo capítulo. Trata-se da apresentação do 

modelo, começando com uma síntese do seu funcionamento, vindo logo depois o seu 

desdobramento, detalhando-se os motivos da escolha da técnica da antecipação com 

substituição, do malte como referencial para tributação e do tipo da base presumida; 

apontamos os critérios para delimitação do prazo para pagamento com base no giro de 

estoque e oferecemos um ensaio no tratamento dado nas operações relacionadas com a 

produção, industrialização e comercialização da cerveja - inclusive quanto aos estoques 

existentes na época da implantação do modelo – e os controles de fiscalização a serem 

criados ou aprimorados; para dar isenção ao seu conteúdo, além de enumerarmos as 

vantagens do modelo, acusamos as desvantagens, confrontadas com a sistemática atual 

de tributação nas saídas da cerveja. Prosseguimos o capítulo compatibilizando o modelo 

acaso seja ele adotado em todo o país, na Região Nordeste, exclusivamente na Bahia ou 

até mesmo para uma única cervejaria, nesta última hipótese com a roupagem de regime 
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especial de fiscalização. O entendimento da legislação vigente foi o suporte para 

desenvolvermos o conteúdo. 

 

E, por derradeiro, apresentamos uma proposta final para a implementação do modelo. 

Publicações especializadas em gestão pública foram primordiais para o 

desenvolvimento de todo este trecho. 

 

Advirta-se de logo que o modelo agora defendido necessita de aperfeiçoamento. Não 

tivemos a empáfia de querer esgotar a matéria, até porque a nossa proposta delineia um 

novo esquadro de tributação - até agora inédito no Brasil – tendente a extrair a dimensão 

tributária adequada para o setor de cervejas. 

 

O nosso objetivo foi apenas oferecer uma nova alternativa de tributação e, com isso, 

chamar a atenção do administrador fazendário para a escalada de um segmento 

possuidor de grande potencial de crescimento na economia que, uma vez detonado, 

poderá arrastar para o limbo quantidades expressivas de imposto que poderiam estar 

sendo revertidas em obras sociais e alocadas para o bem-estar da população brasileira. 
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2.   ASPECTOS JURÍDICOS 

 

2.1   A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA NO ICMS 

 

2.1.1   Conceito 

 

Para facilitar a compreensão do instituto e como ele funciona no ICMS, relembre-se que 

a principal área de atuação deste imposto é incidir nas operações de circulação de 

determinada mercadoria ao longo de todas as suas etapas de produção, industrialização 

e comercialização, impulsionando-a para o consumo final. Logo, em cada movimento 

da mercadoria dentro da cadeia, do produtor primário para o industrial, deste para o 

atacadista e assim sucessivamente até chegar ao consumidor final, há a exigência do 

ICMS, respeitada a não cumulatividade, isto é, compensando-se do imposto devido na 

operação realizada o valor pago nas operações anteriores1. 

 

Entende-se por substituição tributária progressiva ou para a frente o mecanismo jurídico 

aplicável a uma mercadoria através do qual uma pessoa assume a responsabilidade pelo 

pagamento do tributo devido por sujeitos passivos posicionados adiante da cadeia 

produção/consumo, em razão das operações a serem efetivadas posteriormente. 

 

Traga-se como exemplo a cerveja. Sobre ela os Estados costumam adotar a substituição 

tributária, porquanto o fabricante (substituto) é responsabilizado pelo pagamento do 

imposto devido pelo atacadista e varejista (substituídos). 

 

Ainda aproveitando o exemplo, como no momento da cobrança do imposto devido por 

substituição tributária – saída do produto do industrial - não se sabe qual será o valor da 

operação praticado pelos sujeitos passivos substituídos – atacadista e varejista – a lei 

complementar, sabiamente, autorizou ser construída uma base de cálculo estimada, 

presumida, para de antemão se saber o montante a ser recolhido. 
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2.1.2   Objetivos 

 

Neste diapasão, as administrações fazendárias aproveitaram o expediente da 

substituição progressiva pautadas nas seguintes diretrizes: 

 

• Facilidade no controle, fiscalização e cobrança do imposto, com diminuição 

dos custos operacionais por parte dos fiscos estaduais; 

• Afetação em mercadorias que fossem comercializadas num mercado 

varejista muito pulverizado, com a presença de um grande número de 

contribuintes; 

• Abrangência em mercadorias cuja industrialização fosse efetuada por poucas 

empresas, racionalizando a auditoria do imposto; 

• Eleição de contribuinte substituto que gozasse de idoneidade e capacidade 

financeira para pagar o tributo, trazendo segurança nos recolhimentos ou na 

recuperação de eventuais créditos tributários; 

• Contenção sonegatória, instauração da justiça fiscal – todos pagando o 

tributo – e ganhos na arrecadação; 

• Simplificação da legislação infraconstitucional, menos casuísmos 

legislativos e menos questionamentos judiciais, se comparado com o sistema 

normal de débitos e créditos fiscais. 

 

Tais diretrizes ecoam o princípio da praticidade, reconhecido pelos juristas, donde ressai 

a necessidade da entidade tributante otimizar a captação de recursos financeiros criando 

mecanismos jurídicos facilitadores desta tarefa sem violar, é óbvio, os postulados 

constitucionais. Assim preconiza Mizabel Derzi (1998, p. 639): 

 

“Para tornar a lei exeqüível, cômoda e viável, a serviço da praticidade, a lei ou o regulamento 
muitas vezes se utiliza de abstrações generalizantes fechadas (presunções, ficções, enumerações 
taxativas, somatórios e quantificações) denominadas por alguns autores de tipificações ou modo 
de raciocinar tipificante. A principal razão dessa acentuada expressão da praticidade reside no 
fato de que o Direito Tributário enseja aplicação em massa de suas normas, a cargo da 
administração, ex officio, e de forma contínua ou fiscalização em massa da aplicação dessas 
normas”. 

 

                                                                                                                                                                   
1 Conforme art. 155, II, c/c §2º, I, do mesmo dispositivo, ambos da CF/88. 
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Repita-se que a base de cálculo presumida deve estar bem sopesada. Se ela estiver 

superdimensionada, não se terá justiça fiscal, pois o ônus tributário hipertrofiado agride 

a ordem jurídica, precisamente os direitos fundamentais do contribuinte; se ela estiver 

subdimensionada, incorrer-se-á na chamada auto-evasão, pois é a própria entidade 

tributante quem involuntariamente toma a iniciativa de não exigir o quinhão tributário 

cabível na operação sem querer com isso conceder qualquer tipo de benefício. 

 

De outra sorte, uma base equivocada também pode fazer vistas grossas para o princípio 

da neutralidade, na medida em que interferirá gravosamente na política de preços de 

uma determinada mercadoria. 

 

2.1.3   Substituição Tributária versus Antecipação Tributária 

 

Não se pode confundir substituição tributária com antecipação tributária. São institutos 

jurídicos distintos embora possam conviver um com o outro. Enquanto a substituição 

tributária se compromete em determinar quem deve pagar o tributo no lugar de outrem, 

a antecipação se volta para o momento da exigência do tributo, porque fixado num 

instante anterior àquele em que normalmente se dá o nascimento da obrigação tributária. 

Assim, pode haver antecipação com substituição, antecipação sem substituição, 

substituição tributária sem antecipação ou até mesmo substituição postecipada. 

 

Se a refinaria de petróleo é quem se responsabiliza pelo pagamento do ICMS devido 

pelas distribuidoras de combustíveis e os postos de revenda, estamos diante de uma 

antecipação com substituição pois o responsável substituto pelo imposto devido  pela 

distribuidora e pelo posto será a refinaria e a exigência tributária se dará 

antecipadamente, ou seja, na saída desta última e não quando a distribuidora vende para 

o varejista e este vende para o consumidor final. 

 

Por seu turno, se a lei assim determinar, um varejista, ao comprar uma mercadoria, 

deverá pagar o ICMS respectivo antes mesmo dele vender para o consumidor final, 

momento em que normalmente ocorreria a exigência tributária; observe-se que não há 

substituição porque o varejista não ocupa o lugar de ninguém no pólo passivo, é ele o 

próprio contribuinte; apenas adianta-se a exigência, logo no ato da compra, ao invés de 
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recair quando a mercadoria for vendida; haverá, neste caso, a cobrança antecipada sem 

substituição. 

 

Teremos substituição sem antecipação quando no momento ordinariamente previsto 

para a incidência do tributo – na venda da mercadoria ou no início da prestação do 

serviço – o contribuinte apontado na lei como devedor for substituído por outra pessoa. 

Caso muito comum é o da empresa comercial contratar uma transportadora para 

continuadamente entregar aos clientes as mercadorias; a legislação pode determinar que, 

quanto ao ICMS sobre o serviço de transporte, a própria empresa comercial substitui a 

transportadora no dever de efetuar o recolhimento do imposto devido por esta. 

 

Por seu turno, na substituição postecipada ou diferimento, verifica-se que houve a 

operação de circulação de mercadorias – instante em que ordinariamente nasce a 

obrigação tributária – mas o momento da exigência ocorre ulteriormente, mais adiante 

na cadeia de produção, por parte de outro agente que dela faça parte. Tal mecanismo é 

muito utilizado nas vendas de produtos primários, in natura, promovidas por produtores 

rurais com destino a estabelecimento industrial; este último, por ter muito mais lastro 

financeiro, substitui os primeiros na responsabilidade pelo cumprimento da obrigação 

tributária, a ser efetivado depois ou concomitantemente à compra da mercadoria. 

 

Centraremos as atenções para a antecipação com e sem substituição tributária, 

porquanto em ambas as hipóteses será necessário projetar uma base de cálculo bem 

próxima do valor constatado nas operações subseqüentes. 

 

2.2   A CONSTITUCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA 

 

2.2.1   Constitucionalidade do próprio instituto 

 

No cenário jurídico nacional, desde 1999, conforme decisão do Pleno do STF2, não há 

mais dúvidas a respeito da constitucionalidade da substituição progressiva, quedando-se 

o argumento de que não se pode tributar em momento anterior um fato jurídico que 

ainda não ocorreu, posto faltar-lhe elementos essenciais – materialização da hipótese de 

                                                        
2 RE 213.396/SP, DJU de 01/12/2000. 
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incidência, individualização do sujeito passivo, base de cálculo identificável - ao 

nascimento da obrigação tributária. 

 

Teve o acórdão total inspiração na lição de GRECO (1997, pp. 40 e segs.) que, assim se 

pronunciou: 

 

"A Constituição, como moldura, comporta todas as situações jurídicas subjetivas que se 
apresentem funcionalmente adequadas para viabilizar a entrega de dinheiro em razão daquela 
parcela da realidade. A espinha dorsal da competência tributária não é um certo tipo de 
situação jurídica (obrigação), mas sim a manutenção do vínculo entre aquela realidade e a 
entrega de dinheiro (...). A Constituição autoriza que o legislador conecte àquela determinada 
realidade a conduta de entregar dinheiro aos cofres públicos. Esta autorização é restrita àquela 
realidade, mas não está restrita a um único 'modo'. O modo pelo qual realidade e conduta irão 
se vincular está no campo da liberdade do legislador. Se por intermédio de um modelo 
obrigacional ... ou de um modelo em que a entrega de dinheiro se posicione antes da ocorrência 
do fato previsto na Constituição ... isto será opção do legislador, sendo ambas, em princípio, 
constitucionalmente válidas, se a realidade circunscrita pela norma de competência e o modo 
adotado forem compatíveis”. 

“Em suma, lembrando as palavras do saudoso Prof. Gian Antonio Micheli proferidas há trinta 
anos, 'cumpre afastar a premissa direi psicológica antes do que cientifica, de que o tributo é 
aplicado, a prestação é pretendida, em todos os casos através do mesmo mecanismo”. 

“Isto não significa que o chamado 'fato gerador' como evento indicado na lei como 
indispensável para dar fundamento à exigência tributária tenha perdido importância, passando 
a um plano secundário. Ao contrário, 'o fato gerador' continua sendo um elemento indispensável 
para a operação do modelo. Continua sendo o núcleo do fenômeno impositivo, assumindo ora a 
posição de gerador da obrigação (se antecede a ela), ora a posição de legitimador do 
recolhimento antecipado (se posterior a ele). Mas sempre deverá existir o fato previsto na lei. 
Daí preferir a denominação de 'fato tributável' e não de 'fato gerador', pois este será um dos 
modelos possíveis e não o único." (grifo nosso). 
 

 

Pelo fato do processo tratar sobre a substituição tributária progressiva aplicável nas 

operações com veículos automotores, arrematou o Ministro Relator Ilmar Galvão: 

 

"Não é difícil perceber que a substituição tributária, em operações subseqüentes, como é o caso 
dos autos, convém às partes envolvidas na operação tributada: ao Fisco, por simplificar o 
trabalho de fiscalização, reduzido que fica ao pequeno número de empresas montadoras de 
veículos existentes no país; à montadora, por permitir um controle do preço final pelo qual os 
seus produtos são entregues ao consumidor final, preço esse de ordinário sugerido ao 
revendedor pelo fabricante; ao concessionário revendedor, por exonera-lo de toda preocupação 
de ordem tributaria, desobrigado que fica do recolhimento do ICMS sobre os veículos 
comercializados; e, por fim, ao consumidor, por dar-lhe a certeza de que o preço pago 
corresponde ao recomendado pelo fabricante." 
 

 

Em respeito à linha de defesa sepultada pela Corte Máxima, cumpre trazer à tona as 

afirmativas de Jackson Borges de Araújo (2001, p. 85): 
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"Por isso, vê-se de logo que o Estado não tem competência para instituir imposto sobre 
'operações' e 'prestações' (de serviços) presumidas ou fictas. Presunção ou ficção de um fato 
físico não se confunde com o fato em si mesmo, considerado como realidade autônoma. 
Presunção não é um fato físico ou social; ficção não é fato do mundo empírico. Ainda que 
vertidas em norma jurídica e, por isso, juridicizadas (transformadas em realidades jurídicas), 
nem por tal façanha tecnológica do direito positivo, elas (presunção e ficção) conseguem 
modificar a realidade, ou seja, fazer existir algo (objeto ou coisa) onde não existe de fato ou, 
por outra, fazer com que deixe de existir algo, quando na realidade esse 'algo' existe”. 
 

 

Afastadas neste memorável julgamento as afirmativas de violência aos princípios de 

vedação de confisco, tipicidade cerrada, capacidade contributiva e não cumulatividade, 

preponderou a tese de que a concretização da hipótese de incidência com todos os seus 

elementos não é a única forma jurídica prevista na Constituição Federal a autorizar à 

entidade tributante carrear recursos aos cofres públicos, sendo a substituição para a 

frente uma alternativa, desde que atendidos os seguintes pressupostos: 

 

q Necessidade – traduz a idéia de que o momento indicado para a substituição 

progressiva será necessário para que as operações subseqüentes ocorram; 

terá validade jurídica antecipar o imposto devido nas operações subseqüentes 

no momento em que o veículo sair da montadora, pois para que a 

concessionária venda o automóvel para o cidadão é indispensável que antes 

este seja vendido pelo industrial; 

 

q Adequação – firma o conceito de que, no momento indicado para a 

substituição progressiva, já devem estar reunidos os elementos – sujeito 

passivo, substituídos, alíquota, base de cálculo, dentre outros - que confiram 

com certo grau de certeza os elementos caracterizadores do fato gerador que 

será realizado; escolhida a saída do industrial como este momento e tendo a 

mercadoria preço fixado pelo governo para venda a consumidor final, 

notamos, neste caso, a presença deste pressuposto; 

 

q Proporcionalidade – significa tolerar que a dimensão pecuniária imposta no 

momento da antecipação deve ser aceitável, proporcional à dimensão final 

verificada quando o fato gerador foi realizado; se, para a exigência 

antecipada, a legislação tomar como único parâmetro o preço do refrigerante 

praticado em boates e casas noturnas, notoriamente adeptas de preços 

exorbitantes, não teremos neste caso o atendimento à proporcionalidade. 
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2.2.2   Constitucionalidade da base de cálculo presumida 

 

Restava então uma outra questão que atormentava os doutrinadores quanto à 

interpretação do § 7o do art. 150, qual seja, a de ser cabível a restituição caso a base de 

cálculo presumida estivesse destoante da base de cálculo efetiva. 

 

Eis a redação do dispositivo: 

“A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de impostos 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.” 

Duas linhas antagônicas de pensamento foram desenvolvidas. 

 

A primeira, em favor do sujeito passivo, defendia que a expressão fato gerador 

presumido irrealizado abrangia o seu aspecto quantitativo, pois se a base de cálculo 

efetiva fosse menor do que a presumida, tinha-se como não realizado o fato gerador 

sendo, portanto, cabível a devolução do recolhido em excesso. 

 

Nesse diapasão, MACHADO E MACHADO SEGUNDO (2001, p.152): 

 

"A simples previsão do fato gerador do imposto não cria a respectiva obrigação tributária. 
Cria, é certo, a obrigação de antecipar, mas a antecipação ocorre tendo em conta a dimensão 
prevista, ou dimensão do fato gerador previsto. O ICMS recolhido antecipadamente pelo 
contribuinte substituto e cobrado do contribuinte substituído juntamente com o preço das 
mercadorias tem por base de cálculo uma grandeza apenas prevista. 

A operação de venda posterior, praticada pelo contribuinte substituído, é que concretiza o fato 
gerador do imposto, e tem uma expressão econômica real. Tem-se, então, de considerar a 
diferença entre a dimensão econômica do fato gerador previsto e a dimensão econômica do fato 
gerador realizado. E como o imposto somente é efetivamente devido sobre o fato gerador 
realizado, é a grandeza ou expressão econômica deste que há de prevalecer. Em outras 
palavras, o imposto há de ser afinal calculado tendo-se em vista a alíquota e a base de cálculo a 
estas concernentes”. 
 

 

A segunda, em favor do sujeito ativo, traduzia a idéia de que o fato gerador presumido 

irrealizado envolve apenas o seu aspecto material, pois a devolução do tributo só caberia 

se este não acontecesse, por motivos excepcionais. Se determinada mercadoria, após se 

submeter à substituição progressiva, rumo ao consumo final, tiver depois disso seu ciclo 
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normal de vida interrompido por um evento futuro e incerto, perecer por exemplo, aí 

sim, nascerá o direito à restituição, na medida em que os fatos geradores alcançados 

pela substituição tributária não serão concretizados. 

 

A essa corrente se filia MELO (2001, p. 32), ao externar as seguintes conclusões: 

 

"Em suma, o raciocínio até aqui exposto pode ser resumido da seguinte forma: a hipótese de 
incidência da substituição progressiva é composta por um elemento real e elemento(s) 
presumido(s); a presunção estabelecida é absoluta, por ser pertinente à regra de direito 
material; havendo a realização fática do elemento real ocorre a incidência da norma de 
substituição; daí resulta o fato jurídico; deste decorre a carga eficacial (direito, dever, 
pretensão etc.); só uma base de cálculo presumida pode confirmar o elemento presumido, pois 
uma base de cálculo real não permitiria a quantificação do débito no momento da incidência, 
mas apenas no futuro, em momento ulterior ao próprio pagamento, pelo que infirmaria o 
elemento material; a própria CF estabelece uma condição legal resolutiva caso o fato 
presumido não se realize no futuro, mas isso diz respeito apenas ao plano da eficácia, 
inexistindo qualquer disposição legal expressa ou implícita que autorize a devolução ou 
complementação devido a diferenças entre o preço presumido e o preço real."  
 

 

Sem querer entrar no mérito das duas correntes doutrinárias, ambas construídas em cima 

de argumentos pertinentes, o embate foi levado ao STF que optou pela tese pró 

entidades tributantes. 

 

Também nesta ocasião figurou como relator o Ministro Ilmar Galvão, cujo 

entendimento assim se cristalizou: 

"O fato gerador do ICMS e a respectiva base de cálculo, em regime de substituição tributária, 
de outra parte, conquanto presumidos, não se revestem do caráter da provisoriedade, sendo de 
ser considerados definitivos, salvo se, eventualmente, não vier a realizar-se o fato gerador 
presumido. Assim, não há falar em tributo pago a maior, ou a menor, em face do preço pago 
pelo consumidor final do produto ou do serviço, para fim de compensação ou ressarcimento, 
quer da parte do Fisco, quer da parte do contribuinte substituído. Se a base de cálculo é 
previamente definida em lei, não resta nenhum interesse jurídico em apurar se correspondeu ela 
à realidade" (grifo nosso). 
 
 

Em outras palavras, o que nós temos hoje como pacificado pela mais alta Corte deste 

país é que a substituição tributária para a frente é admitida e deve prevalecer a base de 

cálculo estimada para tal fim, independente da base efetiva ter sido superior ou inferior 

àquela. 

 

 

 



 19

2.3   NOVOS RUMOS DA SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA 

 

Em resumo, podemos dizer que a substituição tributária progressiva é instituto dotado 

de alicerces constitucionais. E mais, no seu aspecto quantitativo, prevalece a base de 

cálculo estimada, mesmo se verificado posteriormente que a base de cálculo praticada 

pelo contribuinte substituído ficou além ou aquém daquele montante presumido, sendo 

incabível, a pretexto disso, qualquer restituição ou complementação de tributo. 

 

É exatamente neste ponto que reside o ponto central da temática que se pretende 

explorar: se a decisão do STF trouxe tranqüilidade para as entidades tributantes 

manterem ou até ampliarem as hipóteses de enquadramento na substituição tributária, 

trouxe, ao mesmo tempo, grande responsabilidade para os gestores públicos em se 

aperfeiçoarem na técnica de estabelecimento da base presumida, na medida em que 

grandes distorções podem e devem ser coibidas pelo Poder Judiciário. 

 

Os parâmetros para fixação da base estimada encontram-se na Lei Complementar 87, de 

13/9/1996, instituidora das linhas mestras do ICMS, dentre as quais estão aquelas 

relativas à base de cálculo na substituição progressiva. 

 

A base de cálculo na substituição progressiva será composta do valor da operação ou 

prestação própria realizada pelo substituto ou substituído intermediário, mais frete, 

seguro e outros encargos cobrados dos adquirentes, adicionado da margem de valor 

agregado (MVA), computada com base em preços usualmente praticados no mercado, 

obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou através de informações 

fornecidas pelas entidades representativas dos respectivos setores. 

 

Mais especificamente, veja-se o conteúdo do art. 8º do referido diploma: 

 

 

 

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

I- (‘omissis’) 

II- em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas 
seguintes: 
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a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo 
substituído intermediário; 

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou 
transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

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

 
§ 1º (‘omissis’) 

 
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, 
seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de 
substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 
 
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei 
estabelecer como base de cálculo este preço. 
 
§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em 
preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que 
por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades 
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, 
devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei ” (grifo nosso). 
 

 

Queremos focar a atenção para a inteligência do §4º do art. 8º da LC 87/96. Apesar de 

ser admitida a base de cálculo presumida como a única aplicável na substituição 

progressiva, deve o fisco, a fim de quantificá-la, seguir rigorosamente as condições 

apontadas neste dispositivo legal. Desviar-se destes comandos, involuntária ou 

deliberadamente, poderá acarretar em tributação errônea, passível - repita-se - de 

nulificação pelo Poder Judiciário. 

 

Assim, necessário discorrermos sobre o sentido pragmático das normas transcritas retro. 

 

Quanto à elaboração da base presumida, três raciocínios devem ser desenvolvidos, a 

saber: 

 

q Será considerado o valor da transação adotado pelo substituto na operação 

presente que ele próprio pratica, chamado pelo legislador de valor da 

operação própria, na qual há incidência do ICMS mesmo que se substituição 

não existisse; 

 

q A esse valor serão acrescidos os montantes de seguro, frete e outros encargos 

cobrados ou transferíveis aos adquirentes substituídos; 
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q Somados os dois valores anteriores, haverá a incidência da margem de valor 

agregado, aí incluído o lucro; grosso modo, caso a substituição recaia no 

industrial, a margem corresponderá à diferença do preço praticado por este e 

o preço praticado para o consumidor final. 

 

Imagine-se uma empresa situada em SP que venda para uma empresa na Bahia uma 

mercadoria a R$ 200,00, sujeita à ST progressiva e com frete de R$ 10,00, seguro de  

R$ 20,00 e outros encargos de R$ 30,00, cuja MVA a ser aplicada será de 70%. 

Considerando a alíquota interestadual de 7% e a interna adotada pela BA de 17%, 

chegaremos aos seguintes valores: 

 

• ICMS devido a SP. 

 

O imposto da operação própria devido ao erário paulista será obtido pela 

expressão: 

 

200,00 + 10,00 + 20,00 + 30,00 = 260,00 (base de cálculo da operação  

própria) 

multiplicado por 7%    (alíquota interestadual) 

será igual a R$ 18,20    (imposto apurado em favor de SP) 

 

• ICMS devido a BA 

 

O imposto devido por substituição tributária a ser pago para a Bahia terá como 

cálculo: 

 

200,00 + 10,00 + 20,00 + 30,00 = 260,00 (base de cálculo da operação 

própria) 

acrescido de 70% (MVA aplicável) 

será igual a R$ 442,00 (base de cálculo para substituição 

tributária) 

multiplicado por 17% (alíquota interna adotada pela BA) 
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será igual a R$ 75,14 (imposto antes de abater o valor 

pago a SP) 

deduzido de R$ 18,20 (imposto apurado em favor de SP) 

será igual a R$ 56,94 (imposto devido por substituição 

pago a BA) 

 

Uma vez demonstrado o cálculo da base presumida, partamos para o exame da 

estipulação da margem de valor agregado (MVA), detalhada no §4º da norma já 

transcrita. 

 

A margem será encontrada com base em preços usualmente praticados no mercado 

considerado, afastada a anomalia do subfaturamento; assim, entenda-se como preços 

usuais aqueles verificados em situações normais de mercado, desprezados os extremos, 

a exemplo dos preços promocionais ou os preços exorbitantes em função das 

características especialíssimas de nichos de comercialização; por outro lado, se a 

margem a ser implementada tiver validade em todo o país, todo o mercado nacional 

deverá ser pesquisado; se um Estado irá desenvolver as pesquisas, apenas o mercado 

regional será abrangido. 

 

Duas opções foram oferecidas pelo legislador para se levantar os preços: ou eles serão 

obtidos por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos pelas 

entidades representativas  dos respectivos setores. Constitui a amostragem uma técnica 

estatística por meio da qual um subconjunto dos elementos de um todo, se bem 

selecionado, representará o comportamento do conjunto total dos elementos. Mas, para 

fins de reforço, pode-se lançar mão de informações disponibilizadas pela entidade 

representativa do setor, assim entendida como aquela pessoa jurídica que represente 

legitimamente os interesses do contribuinte dentro de uma área territorial delimitada, a 

teor do que dispõe o inciso XXI do art. 5º da Constituição federal de 1988, verbis: “as 

entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 

representarem seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 

 

Brota aqui uma questão interessante. Não obstante o §4º do art. 8º da LC 87/96 

comportar a interpretação de que o fisco poderá efetuar a mudança unilateral da base de 
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cálculo na tributação antecipada, há quem defenda ser a fixação ou atualização da base 

presumida um processo administrativo e, como tal, sujeito ao princípio constitucional 

do contraditório no contencioso administrativo. Assim, em respeito a esta linha de 

pensamento e em função do Convênio ICMS 70/97 – adiante comentado - envolver a 

participação do segmento, pensamos ser melhor para as relações jurídico-tributárias 

tornar o debate o mais transparente possível, até porque quanto mais o procedimento se 

revestir de legitimidade e de ampla discussão, menores serão as probabilidades de 

impugnação pelo Poder Judiciário. 

 

Na coleta de preços que servirá para a fixação da margem, deve-se adotar o critério da 

média ponderada que consiste em encontrar o valor de acordo com o preço praticado 

por tipo de agente econômico e quanto cada um participa no mercado. Isto será 

demonstrado aritmeticamente no capítulo adequado; por ora basta saber que haverá o 

sopesamento do preço em função da importância que cada agente econômico assume no 

mercado. 

 

Pela parte final do dispositivo, os critérios para fixação da margem de valor adicionado 

devem estar previstos em lei estadual no sentido estrito3. Atualmente, na Bahia, a Lei 

7014/96 passa ao largo desta matéria, apenas reproduzindo os dispositivos da lei 

complementar, mas os Estados fizeram publicar o Convênio ICMS 70/97, donde se 

extraem algumas regras de fixação, a exemplo do parágrafo único da cláusula quinta, 

agora reproduzido: "A margem de valor agregado será nacional, podendo ser 

individualizada por unidade federada ou, ainda, regionalizada, para atender as 

peculiaridades na comercialização do produto". 

 

Sem querer entrar na seara de se o Convênio4 pode fazer às vezes da lei, o fato é que os 

estados hoje têm como guia aquelas normas; com efeito, harmonizou-se o 

procedimento, de sorte a evitar que cada unidade federada adotasse seus critérios e o 

contribuinte substituto tivesse dificuldades em se adaptar a cada regime estadual. 

 

Veja-se a lição de GRECO (2001, p. 116): 

                                                        
3 Embora possa se questionar pela leitura da norma que os critérios a serem criados aludem à fixação da 
média ponderada e não da margem. 
4 Acordo interestadual aprovado pelos Estados. 
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“Trata-se, sem dúvida, de um grande desafio construir um modelo aplicativo desta relevância, 
que a Lei Complementar 87, de 1996, exige tenha seus critérios fixados em lei estadual em 
sentido formal e não apenas em legislação de cada Estado. Desafio de construir um modelo 
justo e equilibrado que permita assegurar que o ICMS onere, efetivamente, as operações tal 
como praticadas com o consumidor final. E para que a arrecadação do imposto coincida, 
dentro do possível, com a realidade das negociações no final do ciclo econômico. Este é um 
grande desafio para todo os operadores do Direito Tributário”. (grifos nossos) 
 

 

Dentro desta nova ótica, há de se levar em consideração alguns atributos técnicos a 

serem preenchidos por quem se responsabilizar pelo processo de fixação ou atualização 

das margens, a saber: 

 

2.3.1   Conhecimento profundo do segmento 

 

No instante em que se decide incluir determinada mercadoria na substituição 

progressiva, é preciso fixar qual a margem de valor agregado a ser adotada. O mesmo 

raciocínio se aplica quando a mercadoria já está sujeita à tributação antecipada mas a 

margem está defasada e precisa ser atualizada. 

 

Para isso, é preciso que o fisco conheça profundamente o segmento respectivo. Devem 

os técnicos fazendários se cercar de todas as informações a respeito do mercado, vale 

dizer, que tipos de embalagem o produto se apresenta para a venda e os seus respectivos 

preços, quais os agentes econômicos integrantes do setor, o lucro médio auferido por 

eles, os custos agregados em cada etapa, as nuances de cada operação, a logística de 

distribuição, quanto cada canal de distribuição participa, as influências colaterais nos 

setores que interagem com o segmento em estudo, dentre outros aspectos importantes. 

 

Este será um lado do conhecimento. O outro dirá respeito ao conhecimento do processo 

produtivo pelo qual passa a mercadoria objeto da tributação antecipada, pois assim 

serão avaliados convenientemente os custos de produção que servirão, via de regra, 

como marcação do ponto de partida para cálculo do imposto devido pela antecipação 

com substituição. 

 

Partamos do pressuposto de que se queira inserir a água mineral dentro da substituição 

progressiva. Torna-se indispensável saber as suas diversas formas de apresentação (20 
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litros, 5 litros, 500 mililitros etc.), os preços praticados correspondentes (R$ 0,50 na 

fabricação, R$ 0,70 no atacado, R$ 1,00 na comercialização), quais os agentes 

econômicos participantes (fabricante, distribuidor, revendedor), o lucro e os custos de 

cada um deles (20% da indústria para o atacado, 30% do atacado para o varejista), as 

possíveis exceções de fluxo da mercadoria (se o industrial pode vender direto para o 

varejista), a logística de distribuição (qual o meio de transporte, se carga fracionada, 

serviço sob cláusula CIF ou FOB, frota própria), ponderação com base no canal (os 

supermercados respondem por 70% do total da vendas, os restaurantes, bares, lojas de 

conveniência respondem por 30%)5. Enfim, uma gama de informações poderá ser 

coletada. 

 

Decerto se o sujeito ativo não tiver noção exata das peculiaridades do mercado no qual 

se insere a mercadoria em estudo, a tendência será criar seríssimas distorções, 

subdimensionando ou superdimensionando a margem de valor agregado. 

 

2.3.2   Técnica Estatística 

 

O conhecimento abalizado do mercado não será suficiente para que o trabalho de 

quantificação ou atualização da margem de valor agregado esteja correto. Ao lado disso, 

técnicas estatísticas devem ser aplicadas. 

 

Como há autorização legal para se trabalhar com amostragem, necessário que se colha 

uma amostra representativa do universo. Não estará bem equacionada uma MVA que só 

leve em consideração os preços praticados num solitário ponto de mercado; os demais 

centros de comercialização podem ter um peso significativo na ponderação dos preços, 

sobretudo se a diferença encontrada entre eles for muito grande. 

 

A técnica de amostragem tem as suas benesses. Pode trazer resultados mais profícuos do 

que o exame completo do universo. Veja-se o que leciona SOARES (1991, p. 234): 

 

“É errôneo pensar que, caso tivéssemos acesso a todos os elementos da população, seríamos 
mais precisos. Os erros de coleta e manuseio de um grande número de dados são maiores do 
que as imprecisões a que estamos sujeitos quando generalizamos, via inferência, as conclusões 
de uma amostra bem solucionada”. 

                                                        
5 Os dados são fictícios, trazidos apenas para efeitos didáticos. 
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Colhida uma amostra representativa do universo, faz-se um trabalho de inferência 

estatística, de modo a se afirmar com intenso grau de certeza que se um certo 

comportamento da margem foi verificado na amostra, certamente este mesmo 

comportamento será notado no universo. É o que acontece com as pesquisas eleitorais, 

atualmente em voga, nas quais se cidadãos e respectivos perfis e preferências forem 

pinçados de locais bem escolhidos, com uma pequena margem de erro a tendência 

universal  do eleitorado será a mesma. Justamente por isso que os institutos de pesquisa 

costumam acertar nas suas previsões. 

 

Investigar a margem de valor agregado na amostra significa saber quais são os preços 

praticados para uma determinada mercadoria, quem os pratica e em que proporção estes 

agentes participam no mercado. Enfim, dependerá do estabelecimento da média 

aritmética ponderada que, no dizer, do autor estatístico antes citado, é usada quando “os 

números que queremos sintetizar têm graus de importância diferentes.” (1991, p. 22). 

 

Assim, se no trabalho de levantamento se verifica que o agente econômico A, dono de 

80% do mercado, usa o preço de R$ 2,00 e o agente econômico B, com participação dos 

20% restantes, usa o preço de R$ 1,00, a média ponderada de preços será resultante da 

expressão {[80 x 2,00] + [20 x 1,00]} / 100 = R$ 1,80. 

 

Desse modo, retirada cientificamente a amostra, se chega à quase absoluta certeza de 

que a margem de valor agregado a ela aplicada será a mesma para todo o segmento 

econômico.  

 

2.3.3   Colaboração do contribuinte no processo de estimação 

 

Para que a margem de valor adicionado espelhe a realidade, mister que os próprios 

contribuintes nutram os técnicos fazendários de informações. São as empresas do setor 

que dispõem dos dados de produção, de venda, preços praticados e participação 

individual no mercado, essenciais ao estabelecimento da carga tributária correta. 
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Será a entidade representativa dos interesses da categoria econômica quem intermediará 

este fornecimento de informações. Note-se que neste processo de estimação há uma 

conjunção de objetivos, o fisco buscando aquilatar a base presumida que transpire 

justiça fiscal, o setor vigilante em emprestar a dimensão exata da tributação. 

 

Não será interessante para os empresários darem as costas para o processo de estimação, 

na vã esperança de que posteriormente a Justiça retificará os equívocos. Uma recusa 

forçará a estipulação unilateral da base presumida, provavelmente mal mensurada, mas 

será essa que valerá até que haja determinação judicial para que seja revisada, talvez 

com efeitos retroativos, talvez não. Até lá, o desgaste financeiro será vultoso, além da 

prestação jurisdicional poder demorar muito, pelo menos até o trânsito em julgado da 

decisão. 

 

Por conseguinte, o bom senso recomenda que o espírito seja de colaboração, até porque 

o clima de diálogo desanuvia animosidades, desarma preconceitos, encoraja iniciativas e 

favorece a atividade científica. 

 

2.3.4   Envolvimento do contribuinte no processo de estimação 

 

Como se disse, o processo de acertamento da margem envolve mobilização das partes 

integrantes do vínculo tributário. Quanto mais democratizada for a discussão, menos 

arbítrio teremos de ambos os lados. O sentimento de oposição vivenciado pelo fisco e 

pelo contribuinte cederá lugar a uma relação de parceria. Decidido enquadrar-se um 

segmento econômico na substituição progressiva, nascerá aí um clima de colaboração 

entre os sujeitos da relação tributária, com vistas a minimizar os erros na quantificação 

da base presumida. 

 

A começar pela atitude de uma parte dar à outra conhecimento de todos os passos 

dados, neste esforço de estimação da MVA. O sujeito passivo tomará induvidosamente 

ciência dos estudos efetivados pelo fisco e vice-versa, dos levantamentos de preços, da 

metodologia estatística e as bases para a fixação ou atualização da margem. 

Induvidosamente porque o veículo de comunicação a ser usado fará nascer a presunção 

jurídica de que a parte foi cientificada do ato. 
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Por isso mesmo, a publicação do ato no Diário Oficial se constitui na melhor maneira de 

se ter a certeza de que o sujeito passivo foi notificado de um procedimento ou foi 

chamado para participar do processo de discussão. 

 

Afora este expediente, nada impede que o sujeito ativo lance mão de outros meios 

comunicativos informais para garantir que o representante do setor indubitavelmente 

tomou ciência de um ato importante, a exemplo do fax ou e-mail, inobstante tais 

recursos não contarem ainda com a chancela do Judiciário. 

 

Um outro expediente formal seria o uso do correio convencional, com aviso de 

recebimento (AR). Porém, a adoção desta alternativa traria inconvenientes insuperáveis 

para tornar o processo de estimação dinâmico, célere e eficaz, na medida em que um ato 

encaminhado por via postal poderia demorar meses para que chegasse às mãos do 

contribuinte. 

 

Enfim, a simples colaboração do sujeito passivo, só sendo chamado a prestar 

informações quando o fisco bem entender, não será suficiente para que o processo 

chegue a bom termo. É preciso que o contribuinte não apenas coopere quando 

convocado, mas que seja proativo, se envolva verdadeiramente neste processo. E mais, 

necessário será que o rito de estimação seja absolutamente transparente, de tal forma 

que o contribuinte seja notificado de todas as etapas de discussão, franqueando-se a ele 

a oportunidade de argumentar toda vez que um argumento do fisco não estiver 

condizente com a realidade. 

 

2.3.5   Proporcionalização das margens 

 

Cada etapa do ciclo econômico tem uma agregação de valor. Assim, pelas contingências 

de mercado, é possível acontecer que uma determinada mercadoria não siga 

naturalmente o caminho que normalmente deveria percorrer. Por ser uma situação 

atípica, a MVA fixada levando em conta os passos normais não deve ser aplicada. 

 

Há quem defenda o contrário, mormente depois do STF advertir que prepondera a base 

presumida em qualquer situação, a não ser que o fato gerador esperado não aconteça, 

em consonância com o disposto no §7º do art. 150 da Constituição Federal de 1988. 
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Não vemos qualquer violação à ordem legal-constitucional admitir-se o ressarcimento 

de tributo pago por força de antecipação com substituição quando inocorrer um dos 

fatos geradores previstos. 

 

Imagine-se uma mercadoria cujo ciclo atravesse normalmente o industrial, atacadista, 

varejista chegando ao consumidor final. Todavia, eventualmente, pode acontecer que 

ela, ao invés de sair do atacadista para o varejista, saia daquele diretamente para 

consumo final. Neste caso, não contradiz, pelo contrário confirma a sistemática da base 

presumida se a legislação já contemplar para estes casos MVA’s diferenciadas, 

evidentemente menores, na medida em que houve o abortamento de um agente 

econômico dentro daquela cadeia  operacional. 

 

Embora referido raciocínio se aplique a toda e qualquer segmento cuja mercadoria 

excepcionalmente tiver seu curso normal alterado pela supressão de um ou mais fatos 

geradores, nos valhamos para clarear do mandamento disposto na cláusula nona do 

Convênio ICMS 03/99, na qual está previsto o ressarcimento do tributo na operação 

interestadual caso um atacadista de combustíveis venda as mercadorias diretamente para 

o consumidor final (uma fazenda, uma indústria), ao invés de repassá-la para um posto 

de revenda. 

 

O que se verifica no caso em tela é o desaparecimento de um dos fatos geradores 

previstos, qual seja, a operação de venda do distribuidor de combustíveis para o posto 

de revenda, na medida em que aquele transacionou diretamente com o consumidor final. 

A margem de valor agregado (MVA) projetada julgava que todas as etapas de produção 

e comercialização fossem percorridas; se uma delas foi suprimida, é claro que a 

agregação prevista estará excessiva, em virtude da não concretização de uma das 

hipóteses de incidência, repita-se, a venda do atacadista para o posto de gasolina. 

 

Logo, em não havendo a realização do fato gerador, nasce instantaneamente o direito à 

restituição, aqui reafirmado através do ressarcimento dos valores pagos a maior. Se a 

margem agregativa prevê a presença de várias etapas de produção e comercialização e 

uma delas não se efetiva, a adoção da margem estimada na sua inteireza eqüivale a 

superdimensionamento injurídico da base tributável. 
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E não se argumente que estas mercadorias cujo ciclo de produção e comercialização foi 

abreviado pela eliminação de um dos fatos geradores previstos poderiam ter seu valor 

de agregação ponderado juntamente com as demais mercadorias. Deixando de existir 

uma etapa e sua respectiva agregação, estaremos diante de uma realidade totalmente 

diferente daquela em que todas as etapas se concretizam na plenitude; são, num só 

fôlego, realidades incompatíveis estatisticamente, de modo a – com a licença da 

expressão – misturar no mesmo cesto maçãs com laranjas. 

 

Se optarmos por esta miscelânea, acabaremos punindo o consumidor final que comprar 

da distribuidora, injustamente obrigado a suportar uma carga tributária quase igual 

àquela suportada por quem a compra para revender, na medida em que tais operações de 

venda direta constituem casos muito pouco freqüentes perante o universo total das 

operações com combustíveis que acompanham a lógica comercial 

refinaria/distribuidora/posto de revenda/consumidor final. 

 

Utilizemos uma demonstração numérica apenas para ilustrar quão injusto seria se a 

ponderação da média abarcasse também estas situações excepcionais: Imagine-se que 

originariamente a MVA estimada seja de 50% para a cadeia operacional que preveja a 

realização de todas as etapas de produção e comercialização e que ela represente 98% 

de todas as ocorrências relacionadas com o ciclo da mercadoria; imagine-se agora que 

os 2% restantes representem a cadeia abreviada, com supressão da etapa 

distribuidor/posto de revenda e que neste caso a MVA verificada seja de 40%; se 

adotarmos a média ponderada, teremos uma MVA final de 49,8%, ou seja,  

[(50 x 0,98) + (40 x 0,02)]. Isto significa dizer que aquele consumidor final que comprar 

diretamente da distribuidora assumirá de fato um ônus tributário bem próximo do 

revendedor, o que se afigura como um absurdo! 

 

Veja-se que isto nem de longe se assemelha com a constatação de uma base imponível 

inferior àquela prevista, desde que efetivados todos os fatos geradores aguardados. 

Neste caso, toante com o recente julgamento do STF, se a MVA imaginada difere da 

agregação verificada, deve prevalecer a primeira, a não ser que a descalibragem seja 

gritante, aberrantemente desproporcional, pelo que, no mínimo, devem as partes da 

relação tributária cuidar de revisá-la imediatamente. 
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Logo, o argumento desenvolvido não se choca com o novíssimo pensamento do STF. O 

que se estar a tratar aqui é que um dos fatos presumidos materiais não ocorreu. Se todos 

eles não ocorressem, aplicar-se-ia a parte final do §7o do art. 150 CF, isto é, a devolução 

preferencial e imediata da integralidade do tributo cobrado antecipadamente. Se um ou 

mais fatos supervenientes não aconteceram, é preciso que a margem, para estes casos, 

seja rebalanceada, como uma forma de amortecer os impactos de uma agregação 

inexistente, desde que respeitado o princípio da praticidade e que se tenha o cuidado de 

não tornar a técnica da substituição com antecipação de impossível operatividade. 

 

Há uma respeitável tese no sentido da substituição progressiva alcançar um complexo 

de fatos, vale dizer, o fato real, caracterizado pela operação de circulação da mercadoria 

promovida pelo substituto e um ou mais presumidos, quais sejam, as saídas 

subseqüentes, ainda não ocorridas. Tal complexo de fatos, vistos conjuntamente, e não 

cada um deles, vistos isoladamente, é que terá relevância para o direito, porque ele é 

quem traduz o fato jurídico. Nesse sentido, MELLO (1995, p. 50): "O fato jurídico há 

de ser considerado conceptualmente como uma unidade, embora possa ser constituído 

por vários fatos. Já o suporte fáctico, ao contrário, mantém a sua estrutura complexa 

de conjunto de fatos, sem que se tenha necessidade de considerá-lo, mesmo 

conceptualmente como unidade". 

 

Igualmente pensa LIMA NETO (2000, p. 60), ao asseverar que "a lei pode prescrever 

mais de um fato (no sentido físico ou presumido) para compor o suporte fáctico da 

norma de tributação. O fato jurídico tributário (da substituição estará configurado com 

a concretização deles, mediante o acionamento do fenômeno da juridicização" (grifos 

nossos). 

 

Para uma mercadoria que não percorreu todas as etapas com vistas ao consumo, o fato 

jurídico, visto unicamente, será formado do fato real e dos fatos presumidos que 

efetivamente aconteceram, jamais se admitindo na sua composição fatos presumidos 

que não se concretizaram. Isto é totalmente diferente do raciocínio de se aceitar a base 

verificada em detrimento da presumida num fato presumido que se realizou ... 
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Um caminho para fazer realizar o princípio da justiça fiscal será criar duas MVA’s 

distintas, uma aplicável para aquela mercadoria que ultrapassou todas as etapas (no 

exemplo, 50%) e outra aplicável para aquela mercadoria que não venceu todas as etapas 

(no exemplo, 40%), de modo a se coadunar com o raciocínio empreendido pelos 

Ministros da Corte Máxima. Em outras palavras, a fim de se harmonizar com o 

posicionamento do STF – o de que nenhuma base efetiva poderá ser empregada na 

substituição progressiva – pode-se adotar paralelamente uma MVA extraordinária, 

exatamente para atender a estas situações. 

 

Todavia, o mais ponderado para atender ao princípio da praticidade será conceder um 

abatimento percentual na MVA aplicável para toda e qualquer situação em que se 

constatar a supressão de uma ou mais etapas da cadeia e, ao mesmo tempo, tal situação 

seja excepcional, forçosamente segregada das ocorrências normais, posto que a média 

ponderada não terá condições de diluir tal diferença no seu cálculo sem sobrecarregar o 

contribuinte que se enquadre nesta situação extraordinária, conforme já numericamente 

demonstrado. 

 

De qualquer sorte, enquanto isto não for ajustado nas legislações internas e acordos 

interestaduais, não vemos qualquer desrespeito à ordem legal-constitucional permitir-se 

o ressarcimento calcado na diferença entre a MVA cheia e a operação direta para 

consumo final, vez que, insista-se, um fato gerador imaginado não ocorreu, sendo 

cabível a reparação financeira, não importa qual seja o mecanismo fiscal que se utilize, 

repetição do indébito, ressarcimento ou uso compensatório de crédito fiscal. 

 

Assim, mesmo admitindo-se uma adaptação legislativa para aproximá-la do espírito 

jurisprudencial recém-expressado, entendemos preservados os direitos do contribuinte 

se for restabelecida uma carga tributária proporcional ao conjunto de agregações sentido 

por uma determinada mercadoria, ao completar seu ciclo de produção, passando pela 

comercialização e chegando ao consumo final. 

 

Insistimos numa advertência final: O uso de MVAs distintas vem fazer justiça para 

tratar uma situação especialíssima, incomum, que se ponderada em conjunto com as 

situações normais, trará condenáveis distorções. Contudo, se na cadeia operacional a 

supressão de um ou mais fatos geradores deixa de ser rara, convivendo em idêntica 
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intensidade com situações que preenchem todos os fatos esperados, a ponderação da 

margem não só pode como deve englobar ambos os casos, posto não se verificarem 

grandes distorções no percentual final e se distribuir eqüitativamente toda carga 

tributária imaginada para o ciclo da mercadoria. 

 

2.3.6   Revisão periódica das margens 

 

Uma projeção adequada da base presumida passa por uma revisão constante das 

margens de valor adicionado. Inclusive o fisco deve ter um cronograma especial para 

tanto - atentando-se para a sazonalidade - embora seja ele flexibilizado para atender 

situações graves e emergenciais de mercado alertadas pelo próprio setor econômico. 

 

A economia é dinâmica e as agregações de valor podem variar em função da situação 

pontual de mercado; se, em decorrência de vicissitudes contingenciais, um atacadista é 

obrigado a reduzir o seu lucro, imediatamente a MVA que antes englobava um lucro 

maior deve ser recalibrada. 

 

Não obstante, é preciso cuidado neste trabalho de atualização. Se a todo o momento 

fisco e sujeito passivo, por menor que seja a variação de mercado, queira implementar 

modificações, correr-se-á o risco de construirmos uma babel de MVA’s, cada uma 

sendo aplicável em períodos curto de tempo. 

 

Por outro lado, não poderemos ficar imóveis diante das variações mercadológicas 

relevantes. Se abruptamente um produto sofreu grandiosa queda ou elevação de preço, 

causando grande impacto na agregação final projetada, deve a margem ser ajustada para 

esta nova realidade. 

 

Vê-se, portanto que será preciso equilíbrio neste trabalho de atualização. E devem as 

partes ter a isenção de ânimo de eventualmente assumir pequenos prejuízos no 

balanceamento das margens 
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2.3.7   Ritos de fixação e atualização da base presumida 

 

Inspirados nestes preceitos, podemos apresentar o seguinte rito para fixação ou 

atualização das margens de valor agregado: 

 

1.  Definição da classe de produtos a ser pesquisada. Rotinas: 

 

1.1 -  Levantar a legislação concernente (inclusive Convênios, Protocolos 

etc). 

1.1- Listar os produtos a serem pesquisados, com respectivas marcas e 

apresentações. 

 

2. Levantamento dos preços dentro do cronograma previsto. 

 

3. Tabulação estatística dos resultados. Rotinas: 

3.1- Obter a média de preços / MVA’s,  assim como o valor mínimo (menos 

1 desvio padrão). 

3.2- Realizar a simulação sobre o impacto da alteração da Pauta / MVA’s 

na arrecadação estadual. 

3.3- Analisar a conveniência econômica (subfaturamento, internação 

clandestina, concorrência desleal etc.) de implementar a mudança na 

legislação estadual ou propor a mudança em nível nacional. 

3.4- Decidir sobre a técnica mais adequada (se MVA ou pauta). 

 

4. Convocação do setor por escrito (com confirmação induvidosa de 

recebimento) para que este apresente os estudos fixando, mantendo ou 

alterando a MVA respectiva, fazendo constar a advertência de que o silêncio 

implicará na aceitação dos estudos feitos pelo Estado. 

 

5. Apresentação do intervalo de preços à administração superior com os 

reflexos correspondentes na arrecadação. 

 

6. Decisão da administração superior para: 
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6.1- Implementar mudança em nível estadual ou propor mudança nacional. 

6.2- Se opção for pela mudança estadual, definir qual será  a margem a ser 

discutida com o setor. 

 

7. Realização de reunião para confronto dos resultados e proposição das 

mudanças, com registro dos acontecimentos em ata e assinatura em lista de 

presença. 

 

8. Envio da ata ao setor com confirmação induvidosa de recebimento para: 

8.1- Obter a manifestação expressa nos casos de aceitação dos estudos 

apresentados; 

8.2- Em caso de discordância, analisar os argumentos contrários e 

reestruturar o trabalho estatístico, se for o caso; no caso de haver novo 

levantamento, repetir etapas 2 a 8. 

 

9. Não havendo aceitação dos argumentos do setor dentro de um prazo 

estabelecido, adoção dos seguintes procedimentos: 

9.1- Comunicar ao setor (com confirmação válida de recebimento) que 

serão mantidos os estudos e parâmetros, apontar os motivos da recusa 

aos argumentos oferecidos e reiterar os termos da alteração legislativa 

(nova MVA/pauta etc.) a ser efetivada; 

9.2- Propor a mudança legislativa junto à administração superior e posterior 

encaminhamento para publicação, com efeitos dentro do prazo mínimo 

de 5 dias para adaptação do setor e do fisco. 

 

10. Divulgação da mudança legislativa entre os órgãos internos fazendários. 

 

Observações: 

 

• Será montado um cronograma anual de atualização das bases de cálculo; 

• Haverá o esforço em cumprir dentro de 30 dias os passos acima elencados; 
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• As informações encaminhadas pelo representante do setor também deverão 

ser recebidas induvidosamente pelo fisco; 

• Serão estabelecidos prazos para cumprimento das rotinas (inclusive para o 

setor), obedecidos aqueles já estipulados pelo Convênio ICMS 70/97; 

• Os estudos estatísticos serão disponibilizados para o setor; 

• Os comunicados para o setor serão formalizados através de publicação de ato 

convocatório publicado no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da 

utilização de outros meios de comunicação não oficiais para reforçar o 

procedimento. 

 

A propósito, abra-se o debate a respeito da margem adicionada relativa ao ICMS ser 

majorada dentro do mesmo exercício, considerando a anterioridade. Para uma linha de 

pensamento, a margem, por ser um componente da base de cálculo, não poderia ser 

aumentada dentro do mesmo ano, pois do contrário haveria violação do princípio 

constitucional referido; sob outro viés, não se trata a revisão da margem em oneração da 

base de cálculo, mas de simples ajuste da base presumida mal dimensionada à realidade 

econômica verificada num certo momento. 

De todo o modo, a prevalecer o primeiro pensamento, as entidades tributantes, para não 

perderem arrecadação, ficariam tentadas a superdimensionarem a carga tributária 

somente para se livrarem da anterioridade, para só depois admitirem paulatinamente 

reduções dentro do mesmo exercício. 

 

Por fim, estas rotinas são indispensáveis para o correto balanceamento da base 

presumida, inclusive para o modelo que propugnamos no presente trabalho. Arriscamos 

dizer até que atualmente as entidades tributantes incorrem mais em auto-evasão do que 

em superexigência tributárias, tendo em vista a carência de profissionalização do fisco 

no particular. 
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3.   ASPECTOS DA PRODUÇÃO 

 

3.1   MATÉRIAS-PRIMAS 

 

O processo produtivo do produto cerveja envolve, basicamente, cinco insumos básicos, 

sobre os quais teceremos algumas considerações, quais sejam: malte, adjuntos, água 

potável puríssima (água nobre), lúpulo e fermento selecionado e puro (levedura). Como 

o malte se constitui no principal destes insumos, sob a ótica da sua representatividade 

no custo do produto e junto ao qual desenvolvemos os fundamentos do modelo de 

tributação proposto, comentaremos, de forma um pouco mais aprofundada, acerca das 

suas propriedades e características. 

 

Teoricamente, é possível produzir cerveja sem a utilização do malte, mas todos os 

ensaios de reconstituição artificial do mosto (caldo denso amarelado obtido através do 

cozimento do malte moído com água), a partir de outras matérias-primas, seguido de 

fermentação, conduziram a bebidas com sabor bem diferente da cerveja hoje 

consumida. 

 

ü Malte. 

 

O malte é a cevada que passa por um processo de germinação controlada, denominado 

de malteação, se constituindo numa das principais matérias-primas na fabricação da 

cerveja. A qualidade da cevada e, conseqüentemente do malte, depende primeiramente 

das suas próprias características, visto que existem inúmeras variedades de cevada. 

Entretanto, considerando uma mesma variedade de cevada, a determinação de sua 

qualidade tem relação estreita com as condições do solo, do clima típico da região, 

inclusive, das condições climáticas no momento da colheita, isto é, da safra.  

 

Neste contexto, considerando a significativa melhor qualidade do produto importado 

frente ao nacional, oitenta por cento da cevada consumida pelas cervejarias nacionais 

são oriundas de outros países, tais como: Bélgica, França, Alemanha, Espanha e 

Argentina. O nosso clima e solo não têm se mostrado favorável à produção de cevada de 

boa qualidade. Visando reverter tal situação, o grupo AMBEV em parceria com a 
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Cervejaria Kaiser, sob a coordenação da EMBRAPA, vem desenvolvendo um projeto 

experimental com estudos na área, cujos resultados somente devem surtir efeito, se 

viáveis, no médio e longo prazos.  

 

As especificações tecnológicas para a aquisição deste insumo somente visualizam os 

dados possíveis de analisar quimicamente, melhor dizendo, tecnicamente mensuráveis. 

Em razão da importância técnica e econômica desta matéria-prima na fabricação da 

cerveja, as questões relacionadas a este assunto são tratadas, no nível internacional, por 

inúmeras entidades de caráter permanente. O malte produzido a partir da cevada, como 

produto agrícola que é, não possibilita a sua perfeita padronização. Para minimizar as 

conseqüências das variações dos maltes, as cervejarias normalmente não trabalham com 

apenas um malte de cada vez, mas sim com dosagens preestabelecidas de vários maltes 

simultaneamente. Assim procedendo, se consegue certa homogeneidade ao longo do 

tempo, eliminando-se diferenças mais relevantes. 

 

Na fabricação da cerveja, é comum a utilização, em escalas diferenciadas, de outros 

produtos considerados adjuntos, como: gritz de milho, arroz, xarope de milho etc. Cerca 

de noventa por cento das cervejas produzidas no mundo utilizam, além do malte, algum 

adjunto de fabricação, objetivando: diminuir os custos de produção, produzir cervejas 

mais leves do que as produzidas com malte puro e melhorar a estabilidade coloidal 

(turvação e floculação). Nos EUA, a utilização de adjuntos atinge, em certos casos, até 

cerca de cinqüenta por cento da dosagem de matérias-primas na fabricação6. No Brasil, 

a legislação não limita este percentual.  

 

As cervejarias situadas no estado da Bahia somente produzem cerveja do tipo pilsen 

(cerca de noventa e oito por cento da cerveja consumida no Brasil é deste tipo7), que é 

fabricada a partir da utilização do malte não torrado, também conhecido como malte 

pilsen (posição NCM 1107.10).  

 

                                                        
6 Lange Thomas, CERVEJAS 1999, Editora Nobel, p. 19 
 
7 cervejeiro.hpg.ig.com.br – 14/10/2002, 19:04 horas. 
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No Brasil, até então, não há cerveja fabricada sem ser através da utilização do malte 

como matéria prima essencial, até porque a alteração substancial do seu sabor resultante 

desta substituição dificilmente seria assimilada pelo mercado consumidor. 

 

ü Água. 

 

A água é insumo fundamental na composição da cerveja, considerando que representa 

cerca de 84% a 88% da sua composição, devendo, para este fim, ser essencialmente 

pura (água nobre). A qualidade da água é de suma importância no processo de 

fabricação do produto, pois nela se encontram diversos sais que servem para 

solubilizarmos componentes do grão da cevada maltada, tais quais o sódio, magnésio, 

cálcio, nitratos e cloretos.  

 

A quantidade e qualidade dos sais dissolvidos influenciam diretamente os processos 

químicos e enzimáticos que ocorrem numa cervejaria, com influência direta, também, 

na qualidade da cerveja. Anos atrás, antes das evoluções tecnológicas de ciências como 

a química, a influência da origem da água na qualidade deste produto era bastante 

significativa. Desta forma, a qualidade de algumas cervejas era atribuída à água da 

região. Atualmente, permanece a influência da água para a qualidade da cerveja, 

contudo a importância das características originais deste insumo deixa de ter a 

relevância anterior, visto que a tecnologia moderna permite corrigir qualquer 

característica que se queira.  

 

A diferença a ser considerada é que esses tratamentos implicam em custos adicionais 

para se atingir o estágio de água nobre. Ou seja, quem não tem água apropriada para a 

fabricação da cerveja necessita de investimentos adicionais em equipamentos e arcará 

com custos mais elevados, decorrentes das operações de tratamento e de controle da 

qualidade da água utilizada. 

 

ü Lúpulo. 

 

O lúpulo é uma planta trepadeira da família das moráceas, originária das regiões 

temperadas do norte da Europa, Ásia e Américas, de cuja flor é extraída a lupilina, 

substância responsável pelo sabor amargo e aroma característico da cerveja, auxiliando, 
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também, na formação da espuma. Atualmente, utilizam-se os lúpulos industrializados na 

forma de pallets e extratos. Neste contexto, a lupulagem (processo de adição dos 

lúpulos, durante a fervura do mosto) das cervejas é parte importante nas formulações 

técnicas, visto que afetam, diretamente, as características qualitativas do produto final. 

 

ü Levedura (Fermento Selecionado e Puro). 

 

As leveduras, também conhecidas com fermentos, são responsáveis pelo processo de 

fermentação da cerveja, transformando o mosto em álcool e gás carbônico, sob 

condições anaeróbicas. As leveduras usadas nas cervejarias podem ser classificadas em: 

 

a)  de fermentação  alta; e 

b)  de fermentação baixa, estas sim, produtoras de cervejas tipo pilsen. A 

nomenclatura científica das leveduras utilizadas pela indústria cervejeira é 

Saccharomyces Cerevisiae. 

 

A diferenciação entre alta e baixa fermentação ocorre em função de que as primeiras 

vão se direcionando para a superfície do mosto, enquanto fermentam e, no final deste 

processo, ficam flutuando na superfície da cerveja; enquanto que as segundas, ao 

contrário, afundam no mosto, permanecendo no fundo do tanque após o processo de 

fermentação. 

 

3.2   PROCESSO PRODUTIVO 

 

As considerações acerca do processo produtivo em causa referem-se, basicamente, à 

fabricação de cerveja clara, de fermentação baixa, que é a mais produzida em todo o 

mundo, inclusive, englobando a do tipo pilsen, única produzida no estado da Bahia, 

conhecida pelo seu sabor delicado, tonalidade clara e baixo teor alcoólico (entre 3% a 

5%). 

 

Houve, nos últimos 25 anos, grande evolução tecnológica na indústria cervejeira, cujo 

trabalho físico foi substituído pela automatização dos processos, apesar da operação 

permanecer sendo descontínua, ou seja, por batelada ou fabrico. Isto quer dizer que não 
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há um fluxo contínuo de produção, ou seja, para cada carga de malte haverá uma 

produção de cerveja. As tentativas para operacionalizar processos contínuos de 

produção não lograram o êxito esperado, nem do ponto de vista qualitativo, nem do 

econômico. 

 

Estes significativos avanços tecnológicos implicaram no enorme salto de produtividade, 

passando de cerca de 1.000 hl / homem para aproximadamente 15.000 hl / homem8.   

 

Podemos dividir o processo de fabricação da cerveja em oito operações básicas, quais 

sejam: moagem do malte, brassagem, filtração do mosto, fervura do mosto, tratamento 

do mosto (remoção do trub9, resfriamento e aeração), fermentação, maturação e 

filtração. A seguir, teceremos comentários básicos acerca de cada etapa do processo 

produtivo. 

 

Dado as suas peculiaridades e problemas específicos, a etapa de envasamento da cerveja 

(colocação do produto na sua embalagem: latas, garrafas ou barris) tem sido tratado 

como um setor próprio, separado das outras operações do processo produtivo. 

 

ü Moagem do Malte. 

 

A operação de moagem tem influência decisiva no rendimento da próxima etapa do 

processo, ou seja, da brassagem, isto é, a solubilização máxima do conteúdo do grão de 

malte. Para atingir um processo de moagem eficaz, se torna necessária a correta 

regulagem dos moinhos e controle contínuo dos seus rolos. 

 

Existem duas tecnologias básicas de moagem: a seca e a úmida. Atualmente, a maioria 

das cervejarias utiliza o sistema de moagem seca, tendo em vista terem se mostrado 

mais eficiente, do ponto de vista da qualidade e de custos. 

 

ü Brassagem. 

 

                                                        
8 Lange, Thomas, CERVEJAS 1999, Editora Nobel, p. 27 
 
9 Material sólido em suspensão no mosto. 
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Conforme comentado anteriormente, o objetivo da operação de brassagem é de 

solubilizar a maior quantidade possível de matérias hidrossolúveis do malte e dos 

adjuntos de fabricação empregados. Também denominada de mosturação, se constitui 

na junção do malte de cevada, já devidamente triturado, com água em temperaturas 

determinadas, onde se procede a formação do mosto. 

 

Assim sendo, o mosto é o líquido resultante desta operação, constituído de um 

complexo conjunto de substâncias em solução e em suspensão, originadas das matérias-

primas empregadas até então, vale dizer, malte, adjuntos de fabricação e água. 

 

Até os anos 70, as caldeiras de mostura, equipamento básico de qualquer sala de 

brassagem,  eram construídas em cobre, sendo que, nos dias atuais, elas são feitas de 

aço inoxidável. 

 

Muitos fatores podem influenciar a qualidade da brassagem, como: a qualidade do malte 

e adjuntos utilizados, a composição química da água, a relação água/matéria sólida 

(malte e adjuntos), temperatura das caldeiras, dentre outros. De fato, podemos afirmar 

que o número de métodos de brassagens é igual ao número de cervejarias existentes.  

Ou seja, apesar de ter que ser respeitado um certo número de regras básicas para se 

alcançar os resultados esperados (tipo da cerveja que se espera produzir), cada 

cervejaria acaba tendo o seu método de brassagem. 

 

ü Filtração do Mosto. 

 

O objetivo desta operação consiste na separação entre o bagaço do malte (parte sólida) e 

o mosto líquido, observando-se a qualidade do mosto (límpido com baixa turbidez), 

bem como a eficácia econômica do processo, medida pela obtenção do máximo de 

extrato e rapidez da operação (número de brassagens em 24 horas).  

 

A parte sólida (bagaço do malte), obtida com esta filtração, é usada para alimentação 

animal, se constituindo, desta forma, num subproduto do processo de fabricação.   

 

ü Fervura do Mosto. 
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A fervura do mosto representa ação prolongada da temperatura sobre o mosto já 

filtrado, tendo como principais objetivos: promover floculação do excesso de proteínas 

oriundas do malte; remover compostos sulfurosos presentes no mosto; provocar a 

inversão do lúpulo; eliminar substâncias voláteis prejudiciais ao aroma da cerveja; bem 

como esterilizar o mosto, visto que o processo de fervura destrói todas as bactérias, 

leveduras e demais microorganismos provenientes das matérias primas e das próprias 

operações de brassagem e filtragem, já descritas.  

 

É na fervura do mosto que se adicionam o insumo lúpulo, o qual, conforme já 

comentado anteriormente, confere à cerveja o sabor amargo e aroma característico. A 

adição do lúpulo na hora da fervura também auxilia na formação dos coágulos das 

proteínas, razão pela qual é importante adicionar uma quantidade razoável de lúpulo no 

início da fervura. 

 

A fervura do mosto é influenciada pela sua intensidade, ou seja, vigor da fervura, 

medido e controlado pela taxa de evaporação horária, assim como pela duração da 

operação, a qual deve ser determinada para cada tipo de caldeira e de cerveja. 

 

Contudo, tendo em vista que o processo de fervura envolve grandes volumes de mosto, 

existe um consumo substancial de energia nesta operação, o que implica em dizer que 

qualquer prolongamento desnecessário no tempo de fervura afetará o custo de 

fabricação do produto. 

 

ü Tratamento do Mosto. 

 

Os objetivos das operações de tratamento e resfriamento do mosto são, basicamente: 

separar o trub (material sólido em suspensão no mosto), resfriar o mosto até a 

temperatura adequada para o início da fermentação, aerar (introduzir ar puro) o mosto 

de maneira estéril e com o conteúdo correto de oxigênio. 

 

A etapa de tratamento se constitui numa fase delicada do processo produtivo, 

considerando as suas conseqüências nas demais operações subseqüentes, 

particularmente, sob os aspectos microbiológicos envolvidos.   
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ü Fermentação. 

 

Podemos atribuir dois conceitos básicos a esta etapa do processo produtivo denominado 

fermentação, a saber: 

 

a)  fase de fabricação da cerveja quando se adiciona um microrganismo 

conhecido como levedura, responsável por transformar o mosto em cerveja, 

cuja conversão se dá com liberação de calor ou, em outras palavras; 

b)  conversão de glucose em etanol e gás carbônico, processada pela levedura 

sob condições anaeróbicas, cujo procedimento causa o aquecimento do meio. 

 

A fermentação ocorre pela influência de numerosas enzimas e co-enzimas, responsáveis 

pelas reações que se constituem neste processo de conversão. Inúmeros sub produtos se 

desenvolvem durante a fermentação, com a permanência de diversos produtos 

intermediários no líquido e a assimilação de componentes do mosto pela levedura. 

Todas estas reações químicas e bioquímicas influenciam o aroma, o paladar e as 

características finais do produto acabado. 

 

Vale ressaltar ser essencial que a fermentação ocorra com levedura pura, livre de 

quaisquer contaminantes microbiológicos. A levedura recolhida, terminado o ciclo de 

fermentação, é estocada até que, por sua vez, seja substituída por levedura recém-

propagada. Esta estocagem precisa se submeter a rígidas condições, pois a levedura, 

como ser vivo que é, sofre influências diretas do meio ambiente.  

 

Em resumo, os objetivos principais desta etapa crucial do processo são: transformar o 

açúcar fermentável em álcool e gás carbônico, bem como produzir as diversas 

substâncias que compõem a cerveja. 

 

No que tange a cerveja tipo pilsen, única atualmente produzida na Bahia, o tempo de 

fermentação ocorre em torno de quinze dias, já considerada a segunda fermentação. 

    

ü Maturação. 
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A maturação, também conhecida como segunda fermentação, é a etapa de estabilização 

da cerveja através da ação de baixas temperaturas, próximas à 0ºC. O seu objetivo 

principal é o aprimoramento do aroma e paladar da cerveja. Uma cerveja não maturada 

fica com aromas e sabores adstringentes (odor de enxofre), ou seja, o produto torna-se 

intragável. 

 

Além dos objetivos acima citados, a maturação serve ainda para: 

a)  promover a liberação de aminoácidos, melhorando o corpo da cerveja; 

b)  precipitar complexos protéicos e promover a floculação da levedura através 

do resfriamento. Neste contexto, na fase de maturação, é efetuada a retirada 

do levedo precipitante, o qual precipita no decorrer da operação.  

 

Na busca de obtenção de uma cerveja para ser servida com o mesmo paladar para o 

cliente (homogeneização da qualidade) sem que ele perceba pequenas variações em face 

de variações na maturação, é muito comum misturar cervejas de diferentes produções, 

provenientes de diversos tanques (blending).     

 

ü Filtração. 

 

A filtração é a etapa do processo que termina a fabricação da cerveja propriamente dita. 

Depois de maturada, a cerveja passa pelo processo de filtração que visa eliminar 

partículas em suspensão, principalmente células de fermento, deixando a bebida 

transparente e brilhante. A filtração não altera a composição e o sabor da cerveja, mas é 

fundamental sob a ótica de apresentação, conferindo-lhe um aspecto cristalino. 

 

Assim, os objetivos principais da filtração são o alcance de excelente limpidez, obtendo-

se, ao mesmo tempo, estabilidade coloidal adequada, melhorando o corpo da cerveja. 

 

A indústria cervejeira utiliza diversas técnicas de filtração, com a utilização de variados 

equipamentos, dentre os quais, citamos os principais: centrífugas, filtros de cartão, 

filtros de terra diatomácea e filtros de cerâmica. 

 

ü Envasamento. 
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O eficiente processo de envasamento em barris, latas ou garrafas, é fundamental para 

que se conserve intacto o sabor da cerveja e, além disso, se tenha uma boa apresentação 

do produto. No que tange ao engarrafamento, é necessário haver estrito controle sobre a 

qualidade das garrafas e acessórios (rolhas metálicas, rótulos, colas, engradados, dentre 

outros), cujos itens, nos tempos atuais, são objeto de contratos de Qualidade Assegurada 

com fornecedores. 

 

O monitoramento sobre uma linha de engarrafamento tem como objetivos básicos: 

evitar as paralisações que, além de afetarem os níveis de produção, podem ter 

conseqüências qualitativas; garantir a qualidade do produto envasado (baixo teor de 

oxigênio, ausência de impurezas no líquido etc); fornecer cerveja estabilizada sob a 

ótica microbiológica através, por exemplo, do emprego de pasteurizadores. A lavagem 

das garrafas é feita com soda cáustica, a concentrações e temperaturas bem definidas, 

mediante sucessivos banhos, implicando num expressivo consumo de energia.  

 

Quanto ao enlatamento, processo cada vez mais utilizado, principalmente nos Estados 

Unidos da América, a grande questão é a compatibilidade entre a composição do verniz 

interno da lata e a composição química do próprio produto. Esta dificuldade pode gerar 

problemas relacionados a baixa estabilidade coloidal, menor estabilidade de espuma, 

dentre outros. Contudo, em termos práticos, as linhas de enlatamento têm se mostrado 

superiores às linhas de engarrafamento, considerando que possibilitam maior produção 

horária, menores custos de operação e são mais automatizáveis.    
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4.   ASPECTOS MERCADOLÓGICOS 

 

Buscamos neste capítulo abordar os diversos fatores que influenciam o empresário na 

escolha, desde o local de instalação da fábrica até o tipo de embalagem a ser utilizada 

para envasamento do produto; deste modo, estaremos aptos a entender um pouco 

melhor o funcionamento e características do mercado cervejeiro. 

  

4.1   PERSPECTIVAS DO MERCADO 

 

Como todo produto, o consumo de cerveja depende diretamente do seu preço e da renda 

do mercado consumidor. Como uma enorme parcela da população brasileira possui um 

nível de renda muito baixo, o consumidor de cerveja, em sua maior parte, é muito 

sensível à variação de preço, migrando, quando ocorre qualquer alta, para um bem 

substituto, neste caso a aguardente de cana ou outra bebida similar. 

 

Veja-se, no quadro a seguir, os maiores consumidores mundiais de cerveja, per capita e 

em volume: 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 
Fonte: Sindcerv   
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QUADRO 1 

 
CONSUMO DE CERVEJA  per capita 

                  

 
PAÍS 

CONSUMO – ano 2000 
  (litros/ano/habitante) 

Alemanha 131 
Reino Unido 103 
EUA 85 
Espanha 66 
Japão 57 
México 52 
Brasil 50 
Argentina 33 
China 15 

   Fonte: Brewers Association of Canadá, Alaface e Sindcerv 

 

 

Nesta última década, excetuando-se o biênio 1994-1995, quando se observa um grande 

incremento no consumo per capita (de 38 para 50 litros/ano/habitante), o Brasil 

apresentou um baixo índice de crescimento da renda nacional, o que justifica a 

estagnação verificada na produção de cervejas. Porém, segundo analistas do setor, a 

tendência do mercado é a expansão, face ao crescimento da renda que se espera 

verificar nos próximos anos, expectativa comprovada pelos investimentos em novas 

plantas, além de ampliações e modernizações das já existentes. 

 

Ainda assim, consoante quadros apresentados anteriormente, temos um baixo consumo 

por habitante, apesar de sermos o quarto mercado de cerveja do mundo em volume 

consumido. 

 

Nesta perspectiva de expansão, o espaço poderá ser ocupado pelas grandes cervejarias 

ou por pequenas e médias indústrias, ou ainda pelos dois grupos, ao tempo em que as 

Fazendas Estaduais devem estar atentas às mudanças de mercado para não perderem 

receita tributária. 

 

Registre-se o que diz a revista Exame sobre o fenômeno:  

 

“É possível sobreviver sozinha num mercado cada vez mais competitivo e internacionalizado? A 
AmBev é uma das maiores empresas de bebida do mundo, tem ações cotadas na Bolsa de Nova 
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York e expande seus domínios para outros países. A canadense Molson planeja uma injeção de 
ânimo em suas marcas – Bavaria, Kaiser, Santa Cerva e Xingu. A portuguesa Cintra, instalada 
no país desde 1997, negocia com fundos de investimento internacionais a venda de 20% de suas 
operações no Brasil. No caso da Schincariol, resta saber até quando ter ou não um sócio será 
uma questão de opção”  MANO.( 2002, p. 68). 
 

 

O segmento cervejeiro é marcado pela agressividade na conquista por nacos de 

mercado, beirando à guerrilha empresarial. Cite-se o exemplo da Schincariol, outrora 

um fabricante de tubaínas e há treze anos disputando palmo a palmo com as marcas 

Antartica e Kaiser a terceira posição no ranking nacional. 

 

Prossegue MANO dentro da mesma matéria: 

 

“Em junho e julho deste ano, segundo o instituto de pesquisa ACNielsen, a Schincariol alcançou 
pela primeira vez a marca de 10% de participação no mercado de cervejas do país. É um gole 
quando comparado aos canecos da líder AmBev, dona de quase 70% do mercado. Mas a 
Schincariol vem ganhado pontos valiosos – em especial no mercado nordestino, em que a 
Kaiser, controlada pela canadense Molson, desde o início deste ano, registra uma presença 
pouco expressiva. Nos estados da Bahia e Sergipe, a fatia da Schincariol chega a 19% - atrás 
apenas da Skol e Brahma.”. 
 

 

4.2   REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

 

Por exigir grandes investimentos e necessitar de redes de distribuição complexas, para 

não citar o gasto em publicidade, não se instala uma fábrica de cerveja da noite para o 

dia, portanto, o mercado tende ao oligopólio. No entanto, nada impede o surgimento de 

fabricantes regionais, que procuram preencher um nicho de mercado não ocupado pelos 

grandes conglomerados. 

 

A Bahia conta com quatro fábricas de cerveja, sendo uma delas de produção regional 

(D’Ávila Beer).  A Cervejaria Kaiser produz para atender a demanda deste estado e dos 

estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A Ambev atende o consumo local, e a 

Schincariol além do consumo local, abastece outros estados nordestinos. 

 

Um dos principais requisitos, ou melhor, um fator decisivo na escolha do local de 

instalação de uma fábrica de cerveja é a proximidade de um ou mais grandes centros 

consumidores do produto. Tal preocupação advém de quatro motivos, quais sejam: 
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• Custo de transporte dos insumos; 

• Custo de transporte dos produtos acabados; 

• Logística da distribuição; 

• Preservação na qualidade do produto. 

 

O custo do transporte é um fator de vital importância na composição do preço do 

produto. Como vimos no capítulo anterior, que trata do processo produtivo da cerveja, 

as matérias-primas indispensáveis para a produção são o malte, o lúpulo e a água, além 

dos adjuntos. No entanto, os dois primeiros insumos representam muito pouco em 

volume ou peso na composição do produto, portanto, podem ser adquiridos de regiões 

remotas do planeta sem que implique grandes transtornos no armazenamento e 

transporte dos mesmos. Já o terceiro insumo, a água, por ser mais representativo na 

composição do produto (em volume), precisa estar disponível o mais próximo possível 

da unidade industrial, seja através de captação em rios, fontes ou lençóis subterrâneos. 

 

Se o custo de transporte de insumos não é tão representativo na escolha do local da 

fábrica, o mesmo não se pode afirmar para o produto acabado. Por ser uma mercadoria 

de baixo valor agregado, em relação ao volume e peso especificados, a cerveja, em suas 

várias embalagens, tem um alto custo para sair da fábrica até o consumidor final, daí a 

necessidade de se instalar fábricas junto aos grandes centros consumidores; este motivo 

inviabiliza, por exemplo, mega-projetos que visem atender a todo o território nacional. 

 

ü Embalagens. 

 

Um fator determinante em toda logística de distribuição é o tipo de embalagem. A 

cerveja costuma apresentar-se nas seguintes configurações: 

 

• Barril  (chope); 

• Garrafa 600 ml; 

• Lata 355 ml; 

• Long Neck 355 ml. 
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Uma característica do mercado brasileiro de cervejas - que está intimamente ligada ao 

padrão de renda nacional - é a preferência pela embalagem de vidro retornável, 

responsável, na Bahia, por 76 % do volume consumido. Tal predominância advém da 

não inclusão do custo da embalagem no preço do produto acabado, em oposição ao 

ocorrido nas embalagens em lata – 14 % do volume comercializado, e long neck – 10 % 

do volume, ambas do tipo one way, não retornável. O consumo de chope, na Bahia, é 

irrelevante. 

 

Esta característica termina por criar a necessidade de uma fantástica rede de 

distribuição, dificultando a entrada no mercado das grandes marcas globais pois estas só 

conseguem a penetração através da associação com os grandes fabricantes nacionais ou 

como fez a Molson – de capital canadense - adquirindo o controle de cervejarias locais 

(Bavária e Kaiser). 

 

Segue abaixo um quadro comparativo das vendas por tipo de embalagem no Brasil e na 

Bahia: 

 

GRÁFICO 2 
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Fonte: Sindcerv 

 

A distribuição na Bahia, por marca, aponta a AmBev como líder, obtendo com suas três 

linhas mais representativas 72 % do mercado, assim distribuídos: 
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• Skol – 30 %; 

• Brahma – 26 %; 

• Antarctica – 16 %. 

 

A Schincariol vem a seguir com 20 % de participação. 

 

Por fim a Molson com 7 %, assim distribuídos: 

 

• Kaiser – 4 %; 

• Bavária – 3 %. 

 

As demais marcas, sejam elas importadas ou de produção regional, detêm 1 % do 

mercado. 

 

Existe uma tendência, no Brasil, à substituição, aos poucos, nos pontos de auto-serviço, 

da embalagem de vidro retornável, pela praticidade da embalagem em lata, face a 

versatilidade desta, ao possuir menor peso, ser de fácil reciclagem e permitir uma maior 

transferência de temperatura (facilidade em resfriar), além de reduzir os custos 

operacionais das grandes redes de supermercados. 

 

Nos Estados Unidos, as embalagens de alumínio já representam mais de 70% do 

mercado, no entanto apenas 60% destas embalagens são recicladas; vale ressaltar que o 

Brasil possui o maior índice de reciclagem de latas de alumínio no mundo, não pela 

consciência ambiental mas em função do alto índice de desemprego verificado, levando 

a formação de um verdadeiro exército de catadores de latas usadas. 

 

Porém, há uma tendência européia em difundir um novo conceito ecológico na questão 

das embalagens, favorecendo a volta da utilização de garrafas retornáveis, em função da 

preocupação da sociedade quanto ao lixo urbano, principalmente os resíduos sólidos, e 

os malefícios causados ao meio ambiente. Neste aspecto, a embalagem retornável 

possui uma grande vantagem sobre as outras, podendo ser usada em média 25 vezes, 

além de poupar um dos recursos mais escassos hoje em dia, isto é, a energia.   
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Tramitam no Congresso Nacional vários projetos objetivando regular a produção e a 

utilização de embalagens descartáveis. Um dos projetos prevê a limitação do uso de 

embalagens tipo long neck e lata para cerveja a 20% do volume produzido. Sendo 

aprovado, o projeto acima dificultaria o surgimento de pequenos fabricantes regionais 

de cerveja, pois aliada à preferência do consumidor pela embalagem de vidro retornável, 

inviabilizaria o sucesso de empreendimentos que não possuíssem uma boa equipe de 

distribuição. 

 

Por outro lado, nada sendo alterado e mantida a tendência da migração do consumo para 

embalagens descartáveis, seja do tipo em lata ou long neck, o campo estará aberto para 

o surgimento de variadas marcas regionais, assim como o ocorrido com o mercado de 

refrigerantes, que após a utilização da embalagem pet, possibilitou o aparecimento de 

um grande número de fabricantes regionais, que inundaram o mercado com produtos de 

boa qualidade e menor preço, reduzindo o espaço de marcas tradicionais e trazendo 

como conseqüência a redução na arrecadação do ICMS no setor. 

 

Para que não ocorra algo parecido no mercado de cervejas, é fundamental que passemos 

a ter um maior controle sobre a industrialização do produto, mensurando, através da 

entrada de insumos, as quantidades prováveis de saída, quer com a implantação dos 

medidores de vazão, quer com o monitoramento dos preços praticados a consumidor 

final; com isso, acreditamos que reduziremos alguns atos que visem a evasão do tributo 

seguramente praticados por alguns fabricantes. 
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5.   APRESENTAÇÃO DO MODELO 

 

Entendidos os aspectos jurídicos derredor da antecipação e substituição tributárias, 

sobretudo no que tange à estipulação da base de cálculo presumida, assimilados o 

processo produtivo da cerveja, suas respectivas etapas de produção e abordados as 

nuances mercadológicas deste segmento econômico, todas as medidas preparatórias 

para compreensão do modelo de tributação foram adotadas. 

 

Passaremos a discorrer a partir d’agora sobre o âmago da proposta, ou seja, sobre o 

modelo em si delineado, apresentando de logo uma síntese do seu funcionamento, 

detalhando-a em seguida ponto a ponto, vale dizer, o porquê da escolha da antecipação 

com substituição e do malte como produto referencial para a tributação, o prazo de 

pagamento e giro de estoque sugeridos, a definição da base presumida, a forma de 

concessão do regime especial, o tratamento dado às operações com produtos acabados, a 

tributação dos estoques, os controles de fiscalização, apontando em seguida vantagens e 

desvantagens e culminando com uma panorâmica do modelo caso ele seja aprovado em 

nível nacional, regional, estadual ou individual. 

 

5.1   SÍNTESE 

 

Como substitutivo da sistemática atual de tributação  da cerveja, o modelo pretende 

deslocar a ocorrência do fato gerador e respectivo lançamento da tributação antecipada 

do ICMS na entrada do malte – nacional ou importado – no território baiano, 

projetando-se a quantidade de cerveja a ser fabricada com base nos fatores técnicos de 

conversão e estimando-se a base de cálculo por indústria levando em conta o preço 

médio ponderado da cerveja ofertado para o consumidor final, parcelando-se via regime 

especial a exigência dos valores devidos de acordo com o giro de estoque da matéria-

prima. 

 

Em outras palavras, a incidência do imposto se dará no momento do ingresso do malte 

na fronteira baiana, calculado a partir da quantidade do insumo adquirida e respectivo 

volume de produto acabado a ser produzido, adotando-se como referencial o índice 

técnico industrial, postergando-se o prazo de pagamento através de procedimento 
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administrativo regular de acordo com as necessidades industriais de consumo mensal da 

matéria-prima. 

 

Vê-se, portanto, que o modelo é simples, viável e coerente na sua compreensão, embora 

mereça desdobramentos para espancar de imediato dúvidas a respeito da sua 

implementação. 

 

5.2   DETALHAMENTO 

 

5.2.1   A escolha da antecipação com substituição tributária 

 

Pelo sistema de tributação em vigor, já há na cerveja a adoção da antecipação com 

substituição tributária, sendo que o momento da obrigação tributária ocorre na saída da 

cerveja. 

 

A idéia é transferir para o momento anterior – entrada do malte – tal exigência. Com 

isso, teremos algumas conseqüências jurídicas e práticas dignas de menção. 

 

Passaremos a ter neste exato momento hipótese de incidência, materialização do fato 

jurígeno, nascimento da obrigação tributária, auto-lançamento e constituição – ainda 

que não definitiva - do crédito tributário. O que se quer dizer  é que todos os elementos 

necessários à cobrança efetiva do imposto estarão presentes, bastando para tanto que 

sejam exercidos controles efetivos para ser assegurado o adimplemento. 

 

Uma vez configurados os elementos jurídicos da tributação na entrada do malte, já se 

saberá de antemão qual o valor a ser recolhido; este será o valor efetivamente pago pelo 

sujeito passivo, a depender do que acontecer mais adiante, após a saída da cerveja; se, 

por exemplo, a cerveja for exportada, estaremos diante de uma operação imune e, por 

conseguinte, aquele imposto pré-lançado correspondente a quantidade enviada para o 

exterior deverá ser deduzido do montante a recolher. 

 

Note-se que admitir deduções não significa adotar a tese vencida de restituir imposto 

face a constatação da base efetiva ser inferior à estimada. As deduções não se referem a 

bases de cálculo verificadas com a saída da cerveja mas a irrealização do próprio fato 
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gerador que, por via de conseqüência, não podem tolerar pagamento de imposto. Ou, 

mesmo realizado o fato gerador, o imposto respectivo pertencer à outra entidade 

tributante. 

 

Em outras palavras, o modelo pressupõe pagamento do ICMS na entrada do malte caso 

todas as quantidades adquiridas resultarem em saídas tributadas de cerveja, exceto se 

depois tais saídas não forem tributadas por força de lei ou, sendo tributadas, o valor 

correspondente for de direito de outro Estado. 

 

Frise-se que os procedimentos para a comprovação serão detalhados em capítulo à 

parte. 

 

Um avanço de ordem prática é que, em tese, o valor computado na entrada do insumo 

será o efetivamente pago, a menos que, a título de dedução, o contribuinte comprove 

indisfarçavelmente que a operação de saída ensejou um abatimento no valor pré-

lançado. 

 

Por outro lado, a antecipação no malte retira a criatividade do industrial inidôneo em 

escamotear nas saídas a verdadeira intensidade do tributo a ser cobrado por intermédio 

de práticas fraudulentas, tanto maquiando os débitos fiscais como os créditos fiscais. 

 

Pelo sistema atual, é o fisco quem deve reunir os meios de prova para desconstituir uma 

saída fictícia, distorcida, a partir de lançamentos efetuados na saída do produto final; 

pelo sistema proposto, é o contribuinte quem deve oferecer ao fisco os elementos 

cabalmente demonstrados de que aquele valor lançado na entrada comporta um 

abatimento. 
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5.2.2   A escolha do malte como referência para tributação 

 

Se a idéia de trazer a tributação antes mesmo da produção da cerveja traz segurança 

para o fisco do ponto de vista jurídico, como retro explicado, por sua vez o malte se 

afigura como o insumo mais adequado como parâmetro para a incidência tributária. 

 

Primeiro porque os fatores técnicos de conversão são constantes para qualquer 

tecnologia da fabricação; eventuais diferenças tornam-se irrisórias frente ao princípio de 

que na tributação antecipada não se deve preocupar com as características de cada 

operação realizada mas sim com a realidade média verificada. Tem-se como referência 

que 6 (seis) toneladas de malte são capazes de produzir 540 (quinhentos e quarenta) 

hectolitros de cerveja; a partir deste dado, a base da tributação para o produto acabado 

(cerveja ou chope) – se em quilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, 

centilitros ou mililitros – será a que melhor satisfizer o princípio constitucional da 

praticidade. 

 

Segundo porque, embora seja possível obter cerveja com baixas concentrações de malte, 

o que comprometeria o índice apontado atrás, são nulas ou quase nulas as chances de 

qualquer agente econômico ousar fazer isso; houve tentativas no passado, 

acompanhadas de retumbante fracasso: fabricou-se num curto período uma cerveja de 

alta fermentação, tipo weiss, à base de malte e trigo, não encontrando a menor 

receptividade no mercado nacional, haja vista destoar substancialmente com a 

preferência do consumidor brasileiro, adepto à cerveja tipo pilsen. 

 

Terceiro porque as indústrias baianas só produzem cerveja tipo pilsen, preparada com 

60% de malte e 40% de material adjunto (arroz, gritz de milho etc.), além da água, é 

claro. Até mesmo no Brasil é pequena a escala comercial da cerveja tipo bock, feita com 

100% de malte, tendo em vista que referido tipo da bebida só encontra espaço nas 

Regiões Sul e Sudeste e mesmo assim sazonalmente, preferencialmente no inverno, 

afetando muito pouco o fator de conversão atrás declinado. 

 

Quarto porque o malte preponderantemente só é usado para fabricar cerveja; afora esta 

hipótese, o produto tem aplicação como sucedâneo do café, desde que em 

acondicionamentos específicos, ou como vinho de malte, situações que não possuem 
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qualquer representatividade na Bahia ou até mesmo em nível nacional. Se porventura 

raríssimas exceções aparecerem, pode-se fazer o pré-lançamento partindo-se da 

presunção de que o malte foi comprado para produzir cerveja, franqueando-se ao 

adquirente a oportunidade de provar que o insumo terá destinação diversa e, portanto, 

anulando-se o pré-lançamento. 

 

Quinto porque o malte absolutamente se confunde com alguns produtos assemelhados, 

tanto em face às suas características físicas, tanto em relação à sua aplicação. Dentro do 

enquadramento elaborado pelas Normas de Classificação de Mercadorias (NCM)10, o 

malte inteiro encontra-se na posição 11.07, juntamente com o malte moído e a farinha 

de malte. O malte inteiro é caracterizado pela cevada que passa por um processo 

controlado de germinação. Engloba o malte não torrado (subposição 11.07.10) e o malte 

torrado (subposição 11.07.20); aquele se destina à fabricação da cerveja pilsen e tem 

coloração clara; este se destina à fabricação da cerveja não pilsen e tem coloração 

escura, bem distinto daquele, facilmente identificável por um leigo no assunto. 

 

Logo, a implementação do modelo proposto deverá atrelar a antecipação tributária no 

malte categorizado na posição NCM 11.07 e assim deverá constar nos documentos 

fiscais, inclusive nos de importação; relembre-se que as indústrias da Bahia só 

produzem bebida pilsen, o que facilita os controles. Quanto ao malte moído e a farinha 

de malte, inexiste possibilidade da cervejaria adquirir estes insumos por ser 

contraproducente e tecnologicamente desaconselhável, pois além da própria indústria 

necessitar moer o malte e dele extrair a farinha de acordo com as típicas e exclusivas 

condições técnicas de fabricação, comprar o malte moído ou a farinha ao invés dela 

própria fazer isso significa suprimir uma etapa de produção já prevista e fazer uma 

transação comercial com agregação desnecessária de valor. 

 

Os extratos (posição 11.07) e enzimas (posição 35.07) de malte estão com classificação 

na NCM distinta da do malte inteiro. Estes produtos não são comprados pela cervejaria 

porque são obtidos naturalmente da própria produção da cerveja, como produto em 

elaboração, após o cozimento do mosto, em níveis peculiares para a obtenção da 

                                                        
10 As Normas de Classificação de Mercadorias foram criadas pelo Governo Federal, com o intuito de 
agrupar os produtos e sub-produtos, ordenando a nomenclatura dos mesmos para fins de 
recolhimento do IPI e demais tributos da União. 
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cerveja. As enzimas são parte indissociável do malte comprado e vêm inativas, cabendo 

à cervejaria ativá-las dentro do processo produtivo.  

 

Sexto porque a obtenção do malte deflui do mercado internacional, particularidade que 

facilita sobremaneira o controle nas entradas. O fluxo de aquisição tem 80% de 

concentração nas importações, todas monitoradas nas aduanas não só pelos fiscos 

estaduais  como pelo fisco federal, inclusive através do SISCOMEX11. A programação 

das importações obedece a uma fila de espera junto aos fornecedores internacionais e a 

um cronograma de efetivação de acordo com as necessidades de consumo da matéria-

prima; isto obriga as cervejarias adquirirem malte periodicamente e em grandes 

quantidades, o que também facilita o controle nas entradas; porém, convém realçar que 

os portos baianos não têm infra-estrutura para escoar importações de malte, 

particularidade que obriga as cervejarias adquirirem o produto através de outros portos 

nacionais. 

 

Sétimo porque o mercado brasileiro de malte está montado hoje numa estrutura 

oligopolista e com poucas possibilidades de expansão, ao qual responde por 20% da 

demanda total. O país dispõe hoje de poucas maltarias, todas situadas na região sul, 

sendo muito mais interessante adquirir o malte do exterior do que obter a cevada e aqui 

efetuar a germinação, até porque o clima e solo não favorecem o plantio da cultura. Há 

iniciativas – inexitosas, até agora - no sentido de se tentar cultivar a planta na Região 

Centro-Oeste, em projeto parceirizado entre a AMBEV e a Kaiser, sob a coordenação 

da EMBRAPA, conforme já ressaltado. 

 

Por todos estes motivos escolhemos o malte como melhor opção para apoiar o modelo. 

Não vislumbramos nos demais insumos ou embalagens tantas vantagens para realizar a 

tributação. Senão, vejamos. 

 

Cogitou-se em eleger como referencial de tributação o lúpulo, usado para dar amargor à 

cerveja, em função dele ter destinação preponderante na fabricação da bebida, ser todo 

ele importado e, em princípio, se apresentar como insumo sem sucedâneo. Todavia, 

referido insumo é adquirido em pequenas quantidades, o que prejudicaria o controle no 

trânsito de mercadorias e poderia redundar facilmente em omissões deliberadas no 
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registro fiscal-contábil de seu ingresso12. Ademais, pequenas quantidades de insumo 

redundando em grandes quantidades de produto acabado deixaria o modelo muito 

vulnerável a quaisquer deficiências no controle, sentidas até mesmo em diminutas 

porções. Abandonou-se a idéia quando percebemos que alguns quilos de lúpulo não 

declarados pelo contribuinte esconderiam milhares de litros de cerveja... 

 

Os demais adjuntos (gritz de milho, arroz etc.), utilizados para aprimorarem a turvação e 

floculação da cerveja, são inservíveis porque seus níveis de aplicação variam de 

indústria para indústria; a depender do processo produtivo, podem requerer dosagens 

altamente diferenciadas entre eles, disparatadas até, o que tornaria impossível fixar um 

padrão de conversão aceitável para o produto final. Acrescente-se que tais adjuntos 

possuem aplicação em diversos segmentos econômicos, notadamente na indústria de 

alimentos, particularidade que obrigaria o modelo adotar a tributação antecipada de 

acordo com a sua destinação ou criar bases presumidas para inúmeras situações. 

 

Restava meditar sobre a energia elétrica. Há até meios de se identificar uma relação 

entre kilowatts consumidos e produção da cerveja; entretanto, ela não é uniforme entre 

as diversas plantas de produção, pois o consumo de energia está intimamente ligado ao 

bombeamento da água puxada de poços artesianos e estes possuem profundidades bem 

diferentes, sem falar que há empresas que retiram a água de leitos de rios; demais, é 

sabido que a energia – com todas as dificuldades em fazer incidir o ICMS sobre um bem 

intangível - serve como insumo para toda e qualquer atividade econômica, inclusive a 

varejista, sem falar nas dificuldades em proporcionalizar o consumo da área 

administrativa e operacional dentro da mesma indústria e de dar tratamento tributário 

adequado na geração própria, costume que tem se notabilizado após o país atravessar a 

crise de racionamento de energia. 

 

Quanto às embalagens (rótulos, tampinhas, garrafas, latas, dentre outras), a opção seria 

desastrosa, porquanto mergulharíamos num universo altamente heterogêneo, de difícil 

controle, com centenas de fornecedores, uns de grande porte, outros nem tanto. 

Controlar o fluxo de tampinhas (metal, plástico), acondicionamentos (garrafa retornável, 

                                                                                                                                                                   
11 Sistema informatizado da Receita Federal que controla o comércio exterior. 
12 Aliás, o fisco enfrenta graves problemas com produtos de idênticas características, a exemplo dos 
medicamentos que, dada a sua portabilidade, costumam entrar nos estabelecimentos sem o registro na 
escrita, sangrando o erário. 
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one way, long neck, lata) constitui tarefa árdua, seja porque não haveria domínio nas 

entradas e nas perdas, seja porque uma embalagem pode servir para acondicionar 

diversas apresentações, a exemplo da tampa de metal que tanto serve para vedar 

garrafas de 600 ml. como as de long neck. 

 

5.2.3   A definição da base presumida 

 

Não há dúvidas de que a aquisição do malte pela cervejaria representa o fato jurídico 

que chancela a antecipação com substituição tributária, conforme vimos no início deste 

trabalho. Sem dúvida alguma, há correlação fático-jurídica entre o ato de adquirir o 

malte e o ato de produzir a cerveja, pelo que fica consolidado o liame para se implantar 

a tributação antecipada. 

 

Logo, o suporte fático leva ao fato jurídico complexo que, na sua estrutura, se encontra 

uma base de cálculo efetiva – a operação própria de aquisição praticada pelo substituto 

– e uma base de cálculo presumida, ou seja, aquela que espelhará o máximo possível o 

conjunto de operações futuras que desembocará no consumo final da mercadoria. 

 

Vimos também que a fixação da base presumida passa por um profundo conhecimento 

do segmento econômico, pelo empreendimento de estudos estatísticos e pela 

democratização do processo de discussão com os contribuintes. 

 

O modelo ora proposto contempla a quantidade a ser produzida de cerveja com fulcro 

na quantidade de malte adquirida, fazendo-se a correlação com base em seguros fatores 

técnicos de conversão. Aproveitando o referencial técnico, sabe-se com precisão que se 

uma indústria comprar 6 toneladas de malte, serão produzidos 540 hectolitros da bebida, 

já consideradas as perdas normais. 

 

Uma vez definida a quantidade a ser fabricada, resta, agora, fixar qual a base de cálculo 

a ser empregada na antecipação com substituição tributária, tendo como escopo 

qualquer unidade de volume produzida (quilolitros, hectolitros, decalitros, litros, 

decilitros, centilitros ou mililitros), a que melhor convier ao atendimento do princípio da 

praticidade fazendária. 
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Porém, aparentemente nos deparamos com um problema insuperável: como fixar uma 

base presumida dentro de um ambiente mercadológico em que o produto acabado se 

mostra, dentre outras variações, como cerveja clara, escura, pilsen, bock, em lata e em 

garrafa, além do chope, todas com filosofias diferenciadas de preços. 

 

O grande mérito da base de cálculo presumida é que ela pode ser calibrada 

corretamente, traduzindo ao mesmo tempo justiça fiscal e manutenção da arrecadação. 

 

Relembre-se que tanto o chope como a cerveja possuem iguais concentrações de malte, 

salvo para a bebida do tipo bock, cuja relevância e impacto na calibração da base 

presumida é minúscula, conforme já explicado retro. Os diferentes custos de 

embalagem do produto – se lata, garrafa retornável, one way, long neck – podem ser 

equacionados também neste processo de calibração da base presumida; note-se que o 

fascínio da antecipação com substituição está no detalhe dela não querer tributar as 

situações individuais, cada uma de per si, mas o conjunto de situações, desde que 

assemelhadas, respeitada a média ponderada que instile justiça fiscal e preserve os 

níveis de arrecadação. 

 

Se o modelo ora defendido fornece uma correlação incontestável entre unidades de peso 

de malte e unidades de volume de bebida, se as diversas variações físico-químicas e de 

apresentação do produto acabado estão bem próximas uma da outra, mesmo que os 

custos de embalagem sejam diferentes, o modelo pode reduzir a base de tributação a um 

único parâmetro, qual seja, a unidade de volume que atenda aos dois pólos da relação 

jurídico-tributária. 

 

Destarte, a primeira conclusão é no sentido de se estabelecer uma base presumida 

atrelada tão-somente à unidade de volume a ser produzida a partir de uma quantidade de 

insumo adquirida. A título ilustrativo, se uma determinada cervejaria comprar 6 

toneladas de malte, serão produzidos 540 hectolitros de cerveja (ou chope); 

considerando uma base presumida fixada em R$ 1,00 o litro produzido, teremos uma 

base presumida total de R$ 54.000,00, a ser considerada para efeito de pagamento do 

ICMS devido por antecipação com substituição tributária. Deixemos para tratar mais à 

frente sobre o abatimento do imposto devido na operação própria e demais créditos 

fiscais. 
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Todavia, o modelo não pretende ser tão simplista assim. Não se pode dar as costas para 

a vivência atual de mercado; sabe-se que, seja porque os custos de fabricação são 

diferentes, seja porque as margens de lucro praticadas não são uniformes, os preços da 

cerveja disponibilizados para o consumidor final variam de indústria para indústria, até 

mesmo de marca para marca dentro da mesma indústria. Implementar um valor único 

para todo e qualquer tipo de cerveja corresponde a não praticar a justiça fiscal, porque 

neste ponto uma calibração da base presumida jamais distribuirá eqüitativamente o ônus 

para todos os agentes econômicos; se adotada uma base presumida próxima do menor 

preço praticado, além de possivelmente haver perda na arrecadação, em confronto com 

a sistemática atual de margem de valor agregado, aqueles agentes econômicos que 

pratiquem preços maiores poderão conquistar espaço no mercado em função desta carga 

tributária amena, em prejuízo daqueles agentes econômicos que se submetem à uma 

carga tributária proporcional; se adotada uma base presumida próxima do maior preço 

praticado, não obstante tal medida prenunciar um aumento na arrecadação, certamente 

não se estará exercitando a justiça fiscal, na medida em que os agentes econômicos que 

praticarem os menores preços serão sacrificados com uma excessiva carga tributária, 

terão que repassar este ônus no preço final do produto e seguramente perderão espaço 

no mercado em função deste aumento de preços. 

 

O lado reverso do raciocínio seria estratificar a base presumida para cada marca de 

cerveja, até mesmo fabricada por uma única indústria. Do ponto de vista da praticidade 

fazendária, este não seria um procedimento acertado; os valores pautados, em função da 

oscilação dos fundamentos econômicos, fatalmente serão revisados, atualizados, 

aumentados ou reduzidos de acordo com o cenário econômico da época; um trabalho de 

revisão deste porte demandaria meses, haveria perda do rendimento fiscal e a 

praticidade constitucional estaria relegada; por outro lado, dentro de uma mesma 

cervejaria, a precificação por marcas não sofre tanta variação assim; e mais, se fossemos 

descer ao detalhe de pautar valores por marca de bebida, estaríamos a um passo de 

categorizar também por apresentação, de sorte que não seria exagero afirmar que 

passaríamos a ter dezenas de valores pautados o que, convenhamos, não se coaduna 

com a simplicidade do presente modelo. 
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Parece ser ideal estratificar por cervejaria, isto é, fixar bases presumidas diferenciadas 

por indústria cervejeira, porque assim estaremos praticando justiça fiscal; feito deste 

modo, teremos pouquíssimos valores a pautar, considerando o pequeno número de 

cervejarias atualmente, sobretudo na Bahia; acaso haja proliferação de pequenas 

cervejarias no mercado, pode-se optar por um grupo único, desde que haja aproximação 

de preços de consumo final entre elas; e se temos poucos valores a pautar, o processo de 

revisão será muito mais célere, menos complicado e  coerente com a enxuta proposta do 

modelo; além do mais, as diferenças de preço entre marcas de um mesmo fabricante 

podem ser pulverizadas através de uma calibração adequada da base presumida, do 

mesmo modo que pulverizadas serão as distancias de custos entre as embalagens. 

 

Observado este lado prático, resta enfrentar um óbice jurídico, a priori intransponível. 

Em última análise, o que se pretende é criar uma pauta fiscal fixando a base de cálculo 

da cerveja resultante da industrialização do malte. E o mecanismo da pauta fiscal, 

porque inconstitucional, tem sido veementemente rechaçado pelos Pretórios Nacionais, 

segundo caudalosa jurisprudência em torno do tema13. 

 

Entretanto, em nenhuma vez os Tribunais repeliram o uso da pauta para efeito de 

estimação da base presumida, onde ainda não se conhece o valor da operação futura, 

mas somente quando, no regime de tributação normal, mesmo conhecido e sendo 

fidedigno o valor da operação, ignorava-se este para aplicar o valor pautado. 

 

Conforme lição de MELO (2001, p. 36): 

"tal entendimento não se ajusta ao sistema da substituição progressiva, simplesmente porque 
nesse ainda não foi praticada a operação presumida, inexistindo o valor real quando da 
incidência da norma tributaria. Inaplicável o art. 148 do CTN14 e a jurisprudência formada em 
torno dele, até porque o sujeito passivo nem tem como adulterar informações ou documentos 
que ainda não existem, nem há valor real da operação que se estivesse tentando encobrir.” 
(grifos nossos) 
 

 

E prossegue o articulista: 

                                                        
13 Cite-se o julgado do STF, RE 78.577-SP, Rel. Ministro Cordeiro Guerra, RTJ vol. 77, pp. 907/908 
14 “Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de 
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente 
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.” 
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"Tanto é assim que o próprio STF decidiu ser impossível a pleiteada restituição, sem fazer 
qualquer menção a mudança de entendimento quanto a pauta fiscal, donde se pode concluir que 
implicitamente o Pretório Excelso reconheceu a inaplicabilidade de tal situação à substituição 
progressiva." 
 

 

Dito isso, já teremos o desenho da base de cálculo para efeito de pagamento do imposto 

devido por substituição com antecipação tributária; porém, não se deve esquecer a regra 

geral de cômputo do valor a recolher, isto é, o de nele se abater  o montante devido na 

operação própria, previsto no art. 8º, §5º, da LC 87/96.  

 

No modelo ora proposto, a operação própria se configura com a aquisição do malte, seja 

pela via da importação, seja pela via da transação toda ser efetuada em território 

nacional. O valor pago a título de importação ou a título da aquisição interna ou 

interestadual servirá de desconto para o valor pago a título de antecipação com 

substituição. Usemos de novo o exemplo numérico anterior: Sendo R$ 54.000,00 a base 

presumida e considerando a alíquota interna de 17%, o imposto bruto será de  

R$ 9.180,00; se o ICMS devido pela importação do malte for de R$ 3.000,00, por 

exemplo, o tributo recolhido por conta da antecipação com substituição será de  

R$ 6.180,00. 

 

Este exercício, embora correto, não realiza na integralidade a justiça fiscal, isto porque 

restam os outros créditos fiscais, decorrentes dos materiais intermediários, embalagens, 

bens do ativo e serviços de transporte. Será sacrificante para o sujeito passivo admitir-se 

somente o crédito fiscal do malte e ignorar os demais, vez que com a antecipação estará 

encerrada a tributação nas operações supervenientes e não haverá cogitação da não 

cumulatividade15; neste diapasão, o modelo também se preocupou em estimar esses 

outros créditos, haja vista o malte, como principal insumo, representar 70% a 80% do 

total dos créditos fiscais; logo, além de ser permitido o abatimento do ICMS incidente 

na entrada do malte, deverá também ser descontado no valor a recolher de tributação 

antecipada, a título de crédito fiscal presumido, um percentual a ser calculado sobre o 

valor do ICMS decorrente da operação própria de aquisição do malte. 

 

                                                        
15 Há situações excepcionais, envolvendo o frete por exemplo, irrelevantes para justificar o modelo 
defendido. 
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Sobre o crédito presumido, ainda surge um outro problema de ordem econômica. Como 

o percentual será fixo, os fornecedores locais dos outros insumos seriam atingidos, na 

medida em que será mais interessante para a cervejaria adquiri-los de outros Estados, à 

razão de 7% ou 12%, do que comprá-los de empresas baianas, gravadas com a alíquota 

de 17%, irrecuperáveis parcialmente. A solução está em conceder créditos presumidos 

diferenciados, de acordo com a origem do insumo. 

 

Quanto aos créditos dos bens do ativo, a apropriação deverá ser feita parceladamente, 

nos moldes dos prazos da legislação atual. 

 

5.2.4   Prazo para pagamento e giro do estoque 

 

Não se deve confundir momento do nascimento da obrigação tributária com prazo de 

pagamento do imposto respectivo. Nada impede que seja fixado um prazo posterior à 

entrada do malte para o recolhimento do tributo. 

 

Em princípio, antecipação e recolhimento devem coincidir com a entrada do malte. Tal 

expediente constituirá num instrumento eficaz de coerção para aqueles sujeitos passivos 

que estiverem procedendo fraudulentamente, dissimuladamente. Assim, o modelo 

resolve incluir o malte como uma das hipóteses listadas na Portaria 270/93, cujo 

objetivo é o de determinar o pagamento do imposto na primeira repartição fazendária do 

percurso da mercadoria, desde que não tenha ocorrido retenção na origem ou retenção 

na origem a menor. 

 

Há de se convir que impor um regime desta maneira será gravar a indústria, a não ser 

que, convém repetir, sua conduta ilícita justifique tal providência. Não seria razoável 

cobrar efetivamente o tributo na entrada do insumo, antes mesmo do produto final ser 

fabricado, antes mesmo até do insumo adentrar o estabelecimento do adquirente. 

Haveria um severo desencaixe para a empresa, aflita em ter um capital de giro 

considerável para suportar os desembolsos tributários e demais compromissos. 
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O que se pretende é conferir ao sujeito passivo idôneo um prazo equânime para que não 

aconteçam grandes sacrifícios financeiros. E a própria Portaria 270/9316 antevê a 

faculdade do fisco conceder prazo de recolhimento por meio de regime especial para os 

destinatários da mercadoria, até o quinto dia subseqüente ao da entrada da mercadoria 

no estabelecimento ou até o 9º dia do mês subseqüente, nesta última hipótese se o 

destinatário for supermercado ou atacadista. 

 

Todavia, referidos prazos se revelam ainda insuficientes para poupar o sujeito passivo 

de grandes esforços financeiros; note-se que a antecipação recai sobre um insumo, o 

produto dele resultante sequer existe; assim, será preciso saber qual será o giro de 

estoque desta matéria prima e do produto acabado, a fim de se projetar o recolhimento 

em parcelas, de tal forma que a última parcela coincida com a saída do produto acabado 

da fábrica, pois deste modo teremos amenizado o impacto no pagamento antecipado e 

de uma só vez; ademais, conforme veremos adiante, o recolhimento em parcelas 

facilitará o mecanismo das deduções decorrentes das operações subseqüentes de saída 

que implicarem na diminuição do pré-lançamento. 

 

Estudos de estoque apontaram que em média o malte e o produto acabado (cerveja e 

chope) giram no estoque no interregno de 3 meses; logo, deverá ser concedido um 

parcelamento mínimo neste espaço de tempo. 

 

Para dar normatização a isso, é preciso que se abra a possibilidade na Portaria 270/93 de 

conceder este prazo, acompanhado de parcelas, especificamente para as entradas de 

malte. 

 

Há um grande conveniente nesta sistemática de pagamento: como o modelo já 

pressupõe um lançamento na entrada do malte, as autoridades fazendárias já dispõem de 

controles suficientes para saberem com antecedência o valor teto a recolher pré-lançado 

sob a rubrica de antecipação com substituição; sendo este parcelado, o fisco terá o 

controle efetivo de quanto será recolhido em cada mês e os valores a serem deduzidos, 

desde que sobejamente comprovados. 

 

 

                                                        
16 Norma editada pelo Secretário da Fazenda Estadual  
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5.2.5   Regime especial 

 

Sempre que o sujeito ativo discricionariamente entender que obrigações tributárias 

previstas na legislação sejam permutadas por outras em prol de certo sujeito passivo, 

haverá de ser concedida uma autorização especial e individual para assim se proceder. 

 

Isto não constitui privilégio algum para contribuintes em detrimento dos demais ou 

desrespeito ao princípio da igualdade. Na verdade, revela-se como um ato discricionário 

do Estado, vez que, em cotejo com uma regra geral tributária, aquele preferiu tratar 

diferenciadamente os desiguais, segregar os bons dos maus contribuintes para daí 

conferir aos primeiros facilidades procedimentais. 

 

Referida autorização – como resultante de um processo administrativo - pode ser 

denominada de regime especial, credenciamento, habilitação ou seja lá qual for o rótulo 

que  se crie para ela. Optamos pela primeira expressão por ser a adotada pela 

regulamentação da Bahia. 

 

O modelo pressupõe o pagamento do ICMS no instante em que o malte adentrar o 

território baiano. Esta será a regra e, de certo modo, o recolhimento antecipado feito 

nestas circunstâncias – reconheça-se – impõe sacrifícios financeiros ao sujeito passivo. 

 

Porém, nada impede que a regra seja infirmada por intermédio de um consentimento 

generalizado por parte da entidade tributante, extensivo a todos os contribuintes do 

segmento. Assim, todas as cervejarias obterão regime especial para efetuarem o 

pagamento do imposto num prazo mais dilatado, nos moldes do item anterior, salvo 

aquelas que, face a condutas irregulares, não satisfizerem os requisitos estabelecidos na 

legislação. 

 

Esta prerrogativa proporciona ao fisco grandes dividendos. Se a norma é pelo 

pagamento na fronteira, toda vez que a indústria cervejeira se comportar irregularmente, 

a reação será imediata: cassação do regime especial. 
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5.2.6   Tratamento fiscal das operações relacionadas com a cervejaria 

 

Lembremos que a técnica de tributação em estudo está inspirada na exigência do 

imposto antecipadamente, relacionada com a entrada do malte e tendo como referência 

valores pautados para a cerveja por indústria, cujo pagamento dar-se-á parceladamente, 

autorizado via regime especial e de acordo com o giro de estoque médio do insumo e do 

produto acabado. Do débito do imposto devido pela antecipação serão considerados os 

créditos da entrada do malte e, a título de crédito presumido, aqueles decorrentes da 

entrada de outros insumos e dos serviços cujo valor estiver embutido na base de cálculo 

da entrada do malte. 

 

Logo, ter-se-á um valor inicial bruto a recolher, calculado com base na quantidade de 

matéria-prima, passível de alterações, a depender do que ocorra posteriormente. 

 

Não perdendo esse foco, será preciso que se dê tratamento fiscal às operações 

relacionadas com a cervejaria. Note-se que a circulação de mercadorias alude a diversos 

eventos para uma indústria, atados tanto aos insumos como aos produtos acabados, sem 

falar nos ativos fixos, a exemplo de compras, transferências, perdas, vendas, devoluções 

e serviços de transporte, cada um deles implicando num tratamento fiscal diferenciado. 

 

Assim, apresentamos anexo ao trabalho um resumo das operações mais factíveis a 

serem praticadas  por um fabricante de cervejas. Seguramente outras operações 

merecem também uma análise fiscal, dignas de estudo quando da implementação do 

modelo, embora não tenham grande expressividade no recolhimento do imposto. 

 

Tais operações foram montadas no Quadro anexo, cujas colunas retratam as seguintes 

premissas: 

 

• Coluna Fluxo da mercadoria: Refere-se ao fato da mercadoria estar entrando 

ou saindo do estabelecimento; 

• Coluna Tipo da mercadoria: Refere-se a que tipo de mercadoria está sob 

exame. Ficamos adstritos ao malte, cerveja e bens do ativo fixo, por serem 

eles os que interessam mais de perto à compreensão do modelo; 
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• Coluna Operação realizada: Se a entrada ou saída da mercadoria foi objeto 

de uma operação de compra, transferência, devolução, venda, ou o transporte 

a ela atrelado foi prestado sob cláusula CIF ou FOB. Inserimos aqui também 

as perdas anormais, embora não sejam tecnicamente consideradas como uma 

operação e sim como um evento; 

• Coluna Origem ou Destino da operação: Conforme seja o fluxo da 

mercadoria, se de entrada ou de saída, indicamos aqui se a operação é 

interna, interestadual (Outras UF) ou de Comércio Exterior (exportação ou 

importação); 

• Coluna Forma da Produção da cerveja: Como o modelo abarca somente a 

cerveja de produção própria, houve a necessidade de separar o tratamento 

fiscal de acordo com a produção da cerveja, se própria ou de terceiros. 

Entenda-se também como produção de terceiros a cerveja produzida pela 

mesma empresa mas por outro estabelecimento. Por motivos óbvios, 

deixamos esta coluna em branco quando tratamos sobre o malte e o bem do 

ativo fixo; 

• Coluna Procedimento fiscal: Uma vez especificada a operação, aqui 

apontamos o procedimento fiscal a ser adotado, se antecipação, dedução, 

abatimento, não dedução, acréscimo ou procedimento indiferente, melhor 

explicado a seguir: 

ü Antecipação do ICMS na entrada do malte – Sendo este o objetivo do 

modelo proposto, algumas operações realizadas pela cervejaria redundam 

exatamente nisto, a exemplo das compras ou transferências interestaduais 

de malte; 

ü Dedução do ICMS pré-lançado – Algumas operações que interessam o 

modelo, vale dizer, que se relacionem com a produção própria da 

cervejaria, poderão ser deduzidas do valor pré-lançado, a exemplo das 

devoluções de malte recebido em transferência; 

ü Abatimento do ICMS fora do alcance do modelo: Sabe-se que uma 

indústria, além de receber insumos para ela mesma fabricar cerveja, pode 

receber já o produto acabado para revenda, agindo neste caso não como 

industrial e sim como comerciante. Tais operações não são alcançadas 
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pelo modelo proposto, porque aludem a cerveja produzida por terceiros, 

com tratamento fiscal próprio. Assim, entenda-se como dedução tudo 

aquilo que interferir nas operações com cerveja de produção própria e 

como abatimento tudo aquilo que interferir nas operações com cerveja 

produzida por terceiros, tão-somente pra facilitar o entendimento do 

Quadro Anexo. Isto não significa dizer que a cervejaria seja obrigada a 

apurar separadamente o ICMS devido com base na cerveja de produção 

própria e o devido com base na cerveja proveniente de terceiros, embora 

seja essa uma alternativa a ser pensada quando da experimentação do 

modelo, se facilitar os controles; 

ü Não dedução do ICMS pré-lançado – Por outro lado, operações de saída 

não implicarão dedução do valor pré-lançado na entrada do malte, pois 

são elas o objetivo principal do modelo, a exemplo das vendas internas 

de cerveja de produção própria; 

ü Acréscimo ao valor do ICMS pré-lançado – Exatamente porque o 

modelo proposto não alcança as saídas de cerveja produzida por 

terceiros, algumas operações implicarão em acréscimos ao ICMS pré-

lançado. Cite-se o caso da revenda interna da cerveja; 

ü Procedimentos indiferentes: por último, apontamos algumas operações 

que em nada interferem no ICMS devido com base no modelo e no 

ICMS devido nas operações por ele inalcançadas. Veja-se o caso das 

exportações de cervejas compradas de terceiros: sendo produção de 

terceiros, não influenciam no valor pré-lançado na entrada do malte e, 

dado a imunidade, não implicam em acréscimo de recolhimento. 

• Coluna Observações Complementares: Além de apontarmos o procedimento 

a ser seguido, acrescentamos nessa coluna outras observações 

complementares que julgamos necessárias ao entendimento do tratamento 

fiscal aplicado; 

• Dentre as operações listadas, assinalamos aquelas mais relevantes, isto é, 

aquelas que representam normalmente o maior movimento econômico de 

uma cervejaria; 
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• O Quadro foi montado sob a premissa de que o modelo defendido tenha num 

primeiro momento aplicação somente na Bahia, por ser esta situação a que 

requer maior zelo na análise das operações, vez que o ICMS sobre a cerveja 

seria regido simultaneamente pelo modelo ora defendido e pela sistemática 

atual de tributação. 

 

5.2.7   Tributação dos estoques 

 

Posto em prática a antecipação com base na entrada do malte, há necessidade de se 

compatibilizar a nova sistemática com aquelas cervejas já produzidas e que estejam em 

estoque ao tempo da sua implantação. 

 

Nenhuma dificuldade há em proceder à tributação dos estoques, a exemplo do que 

acontece toda vez que determinada mercadoria passa do regime de tributação pela 

apuração normal para o regime de tributação antecipada. 

 

Levando em consideração que com o novo modelo serão fixadas bases presumidas, 

variáveis de cervejaria para cervejaria, a partir de então as saídas em estoque serão 

desse jeito tributadas, embora seja afastado o uso de quaisquer créditos fiscais, em 

virtude deles já terem sido usados anteriormente, salvo se o estabelecimento contar com 

saldo credor na sua escrita ou estiver apropriando créditos oriundos de bens do ativo. 

 

No início, o contribuinte se verá em aperto financeiro, ao mesmo tempo responsável 

pelo ICMS decorrente das entradas de malte e pelo ICMS resultante das saídas dos 

estoques de produtos acabados. Por conseguinte, para amortecer o efeito citado no 

parágrafo anterior e este desencaixe, recomenda-se que se dê um prazo mais dilatado 

para honrar o compromisso relativo aos estoques. 

 

5.2.8   Controles de fiscalização 

 

Embora a técnica de antecipar o ICMS na entrada do malte traga mais segurança ao 

fisco na justeza da tributação, isto não exime e entidade tributante de criar controles 

para coibir táticas escusas adotadas pelo contribuinte que desejar se furtar à obrigação 

tributária. 



 73

 

Desse modo, alguns procedimentos merecem ser atentados pelo fisco, a ponto de, 

quando conjugados, montarem um verdadeiro cinturão protetor da sonegação. Abaixo 

seguem alguns deles, sem prejuízo de outros que advenham para somar, nem 

significando que todos eles sejam adotados pois, a critério da administração fazendária, 

alguns poderão ser ignorados para atenderem a melhor estratégia de implantação. 

 

5.2.8.1   Entradas de malte 

 

A proposta só funcionará se houver um rigoroso controle nas portas de entrada do 

malte, seja transportado por veículos rodoviários, seja transportado por embarcações, 

trens ou até mesmo aviões. 

 

De todo o modo, sempre que se constatar o ingresso do malte em território baiano, será 

preciso saber qual a sua origem, se importado ou nacional. 

 

Sendo ele importado, o controle já é previamente efetuado pela receita federal, através 

das aduanas, pelo que as quantidades estão devidamente registradas nos sistemas da 

União, dos quais a Bahia conta com acesso. É verdade que o procedimento comum é o 

de concentrar todas as aquisições do exterior para um único estabelecimento da mesma 

empresa e este, de acordo com as necessidades de cada unidade fabril, providenciar a 

transferência. Mas também é verdade que as importações obedecem a uma programação 

quase militar, onde se saberá de antemão quais serão as necessidades de insumo de cada 

indústria e qual a série histórica destas necessidades. 

 

Sendo ele nacional ou internalizado no país para depois ser transferido, o controle se 

dará nos postos de fronteira, portos, estações ferroviárias ou aeroportos. O documento 

fiscal acobertador da mercadoria será devidamente digitado pelo agente fazendário nos 

sistemas da SEFAZ, inclusive com o cálculo do imposto exigido sobre a cerveja, valor 

esse que representará, em tese, o valor a recolher pelo adquirente, exceto se houver 

deduções fartamente demonstradas. 
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O volume de aquisições será tutoriado pela unidade fazendária da circunscrição da 

cervejaria, a qual se encarregará de cobrar o valor pré-lançado após certificar as 

deduções. 

 

5.2.8.2   Registro dos lotes 

 

Como se disse antes, é bastante comum uma cervejaria atuar simultaneamente no 

mercado como industrial e simples revendedor. Note-se que aquela cerveja de produção 

própria já sofreu tributação pela entrada do malte, mas aquela cerveja fabricada por 

terceiros pode já ter sofrido tributação ou não, conforme explicado precedentemente. 

 

Como, afinal, distinguir uma da outra? Como saber – inclusive no trânsito de 

mercadorias – se a bebida que está circulando foi de produção própria ou se foi recebida 

pronta para comercialização e apenas está sendo revendida? Isto pode ser um ponto 

vulnerável porque o contribuinte desonesto pode alegar que determinado produto 

vendido para o mercado baiano já foi onerado pela aquisição do malte quando, na 

verdade, não se submeteu a tributação alguma, pelo que fica sacramentada a evasão. 

 

Todavia, sabe-se que em todo o processo de fabricação da cerveja há na linha um 

momento em que as embalagens são rotuladas com a identificação da fábrica, número, 

data e hora do processamento do lote, além do prazo de validade. Isto serve para que o 

profissional cervejeiro exerça um rígido controle de qualidade, sobretudo para 

diagnosticar problemas delatados após a saída do produto do estabelecimento, já nas 

mãos do cliente ou do consumidor final, e identificação dos responsáveis que estavam 

no comando no dia e hora em que se cometeu o equívoco. 

 

Os equipamentos que promovem o registro do lote são muito caros, na casa dos milhões 

de dólares; não seria crível que uma empresa resolvesse adquirir um exemplar tão-

somente para burlar o sujeito ativo, pois o prazo de recuperação do investimento seria 

contraproducente. Seguramente, não acreditamos que uma cervejaria, a pretexto de 

avançar sua participação no mercado com diferencial de preços conquistado à custa de 

manobras tributárias, resolva sacrificar toda credibilidade de sua marca com a perda do 

controle na qualidade do produto, falseando informações de produção na embalagem da 
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cerveja. O ganho tributário logo se converteria em um refluxo irrecuperável no share, 

alvejado pela propaganda negativa que se abaterá sobre a marca. 

 

Assim, o registro do estabelecimento fabril e respectivo lote na embalagem da 

mercadoria constitui um efetivo controle para identificar se ela decorre de produção 

própria ou de terceiros; basta que se crie a exigência acessória de constar no documento 

fiscal os dados da indústria e do lote para que, desde já, se tenha um monitoramento 

razoável das saídas. 

 

Por seu turno, não se deve esquecer que um índice técnico oferece com precisão quanto 

será fabricado de cerveja (ou chope) a partir de um volume adquirido de malte. Acaso o 

contribuinte simule que cervejas por ele fabricadas são, de fato, cervejas 

industrializadas por outrem, uma rápida auditoria na sua movimentação mensal acusará 

que expressivas quantidades do produto acabado estarão desproporcionais ao volume de 

recebimentos de insumo, o que denotará, em presunção juris tantum, omissão de 

entradas. 

 

Tal controle, embora simples e efetivo, necessita ser implantado paralelamente a outros 

mecanismos. 

 

5.2.8.3   Passe fiscal17 

 

Constitui o passe fiscal num eficiente mecanismo para arrefecer a simulação das 

operações interestaduais. Em cada operação efetuada pela cervejaria baiana com destino 

a outro Estado, será emitido este documento fiscal, de sorte a ser baixado pelo posto 

fazendário toda vez que a mercadoria trespassar a divisa territorial da Bahia, como um 

indicativo de que a operação interestadual se realizou. 

 

Contudo, tal instrumento não se presta para coibir outras táticas de sonegação, a 

exemplo de reutilização de notas fiscais em operações internas, calçamento de 

documentos fiscais, troca de cargas, dentre outras imaginadas pela mente fértil do 

sonegador. 

                                                        
17 Controle efetuado nos postos fiscais localizados nas fronteiras do estado, que permite identificar se a 
mercadoria que estava em trânsito deixou ou não o território baiano. 
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Nem anula por inteiro a simulação de operações interestaduais, porquanto não se pode 

descartar a hipótese do passe fiscal ser baixado ficticiamente por prepostos fazendários 

corruptos ou até mesmo o contribuinte ultrapassar a fronteira e, de posse do passe 

regularizado, dar meia-volta quilômetros adiante e reinternalizar a mercadoria através 

de estrada vicinal. 

 

Entretanto, sublinhe-se que não é um controle isolado mas o conjunto deles que dará 

suporte ao sucesso do modelo, figurando o passe como uma arma adicional à evasão 

tributária. 

 

5.2.8.4   Prova no registro de entradas do destinatário 

 

Além do contribuinte apresentar o passe fiscal regularizado para fazer jus às deduções, 

um outro controle a ser instituído é a exibição de cópia do registro de entradas do 

destinatário constando a escrituração da nota fiscal representativa da entrada da 

mercadoria. 

 

Referida exigência surtirá efeito se o destinatário não estiver em conluio com o 

remetente e consistirá num ótimo procedimento de circularização  para comparar os 

dados das vias dos documentos fiscais, com vistas a inibir o calçamento. 

 

5.2.8.5   Visto do Estado de destino 

 

Sabemos da dificuldade em se implantar este controle se o modelo tiver apenas alcance 

estadual ou regional. 

 

Mesmo assim, como é do sujeito passivo o ônus da prova em reduzir o pré-lançamento, 

nada impede que seja condicionado o abatimento ao visto da autoridade fazendária da 

unidade federada de destino no livro de registro de entradas do destinatário. 

 

Ademais, é do interesse do fisco de destino saber quais são aqueles contribuintes a ele 

vinculados que cooperam com o remetente no cometimento de fraudes, sobretudo se a 
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operação estiver acobertada por medida judicial que dispense a substituição tributária18 

ou que envolva unidade federada não signatária de acordo que preveja a retenção e 

repasse do imposto à unidade federada beneficiária. É possível que, mesmo assim, o 

fisco não queira apor o visto. 

 

Não será difícil falsificar um carimbo homologatório desta natureza. Mas como haverá 

tempo para a Bahia checar se as informações declaradas são verdadeiras antes de validar 

a dedução, acreditamos que este estratagema pouco ocorrerá. 

 

5.2.8.6   Apresentação da guia de recolhimento 

 

A depender das circunstâncias da operação, é o remetente ou o destinatário quem 

recolherá o imposto em favor da unidade federada de destino. 

 

Sendo a responsabilidade do remetente, deve este apresentar à entidade tributante de 

origem o original da guia de pagamento em nome do Estado de destino, para fins de 

dedução do valor provisionado a título de antecipação tributária. 

 

Da mesma forma, sendo a responsabilidade do destinatário, deve o remetente 

providenciar junto àquele cópia da guia do recolhimento efetuado em favor do Estado 

de destino. Ainda que haja determinação do Poder Judiciário em não ser procedida a 

substituição tributária, remanescerá a exigência porque o destinatário continuará 

compelido a pagar o ICMS não na entrada mas na saída da mercadoria, dentro do 

regime normal de apuração, a não ser que o prazo de pagamento concedido pelo Estado 

de destino esteja desregulado com o prazo previsto pela Bahia para pagamento da 

antecipação no malte. 

 

O presente controle só ficará prejudicado se o Estado de destino, querendo incentivar 

seus contribuintes, abrir mão deste imposto, caso em que deverá o remetente comprovar 

tal particularidade. 

 

                                                        
18 Felizmente, cada vez mais rara hoje em dia, em virtude do recente posicionamento do STF, apesar de já 
existirem novos ardis processuais, intentados até na justiça comum. 
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Por outro lado, não se pode desprezar a hipótese da empresa apresentar guias com 

autenticações falsas de pagamento, pelo que tal procedimento invadiria o campo do 

ilícito penal. 

 

5.2.8.7   Medidores de vazão 

 

Como o próprio nome está a demonstrar, os medidores de vazão representam um 

sistema controlador de vazão com o fito de registrar, controlar e informar os volumes 

envasados numa linha de produção em que circulem líquidos, identificando-se cada um 

deles de acordo com os seus diferentes níveis de condutividade elétrica. 

 

Referidos equipamentos, portanto, assumem a capacidade de detectar se num 

determinado momento estará passando numa linha de produção água, detergente, 

refrigerante ou cerveja. 

 

Estão divididos basicamente em três subestruturas: 

 

• Condutivímetro, ou seja, instrumento que, com base na condutividade 

específica, reconhece qual o tipo de fluido que está escoando na produção; 

• Medidor eletromagnético de vazão, isto é, eletro-imã que faz a medição 

pautada na força eletromotriz que é induzida no líquido; 

• Registradores, vale dizer, sistemas informatizados programados para ler, 

armazenar e disponibilizar em meio magnético as variáveis medidas no 

processo de envasamento. 

 

No plano internacional, citada tecnologia é utilizada na Alemanha, Finlândia e 

Venezuela, sendo que neste último país absorve a sugestiva denominação de tanques del 

gobierno. 

 

No Brasil, os medidores contam com maciço apoio do próprio segmento econômico. 

Sem embargo de constar previsão legal de instalação, através de edição de medida 

provisória (MP 2158-35), até hoje as normas regulamentares não foram editadas o que, 

em princípio, não obsta que a legislação estadual se ocupe da matéria. 
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Talvez a demora esteja no ceticismo das autoridades federais quanto ao sucesso deste 

controle, expressado em declarações de Everardo Maciel na mídia19, a exemplo de 

fraudes na condutividade (cerveja passando e acusando água), by pass (desvio na 

tubulação da cerveja etc.), adulterações mecânicas, queda de energia (superior a 2 

horas), despreparo técnicos dos fazendários para acompanhar a manutenção, calibração 

e aferição de lacre, além de outras dificuldades. 

 

Mesmo assim, eles serão um poderoso instrumento auxiliar na identificação de 

eventuais diferenças entre o malte declarado e a cerveja produzida. Claro que os 

medidores serão um indicativo para o Fisco poder lançar de ofício o imposto antecipado 

recolhido a menor, como acontece com qualquer outro tipo de controle de estoques. 

 

Ademais, porventura alguma cervejaria não aceite a instalação dos seus medidores no 

seu processo produtivo, tal atitude poderá resultar em cancelamento do regime especial 

para pagamento do ICMS antecipado sobre a aquisição do malte. 

 

5.3   VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Decididamente, o modelo que ora se desenha não é perfeito, como tudo que se origina 

do trabalho intelectivo do ser humano. Até mesmo as grandes obras produzidas na 

história da civilização ressentem de alguns retoques. 

 

É óbvio que a tributação com esteio nas entradas de malte possui vantagens e 

desvantagens. A despeito disso, estamos convencidos de que o modelo proposto, 

analisado em confronto com a sistemática atual de cobrança de ICMS no segmento de 

cervejas e o momento econômico-social no qual ele se insere, carrega na sua essência 

mais benefícios do que malefícios, mormente se adotado por todas as entidades 

tributantes estaduais. 

 

Passaremos a discorrer sobre as principais vantagens da presente proposta, seguidas 

imediatamente de aspectos que as reforçam ou fragilizam, além de enunciarmos as 

                                                        
19 Expressadas no jornal “Valor Econômico”, Caderno Brasil, edição de 29/7/2002. 
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principais desvantagens, também vinculadas a fatores que agravam ou atenuam os seus 

efeitos. 

 

Outras vantagens ou desvantagens poderão saltar aos olhos do leitor, a depender do 

prisma que se empregue para a compreensão do modelo. A relação abaixo não é 

exaustiva, mas apenas possui o dom de advertir que toda sistemática nova, além de ter 

seus méritos, necessita de constante aperfeiçoamento. 

 

5.3.1   Vantagens 

 

• Maior controle no tributo devido, considerando os poucos vetores de entrada 

do insumo. 

 

A maior parte do malte vem do exterior, sendo que o restante provém de um pequeno 

número de maltarias instaladas no Brasil. Inegavelmente, os produtos importados se 

submetem a criteriosa fiscalização tanto pela receita federal como pela receita estadual. 

Sendo duplo o controle nas importações, a probabilidade de escamoteamento das 

quantidades adquiridas reduz sensivelmente; demais, o mesmo sucede com a matéria-

prima adquirida dentro do país, uma vez que as cargas são negociadas em grandes 

quantidades, a granel, facilmente visíveis pelo trânsito de mercadorias. 

 

ü Reforçadores: 

 

O fluxo de saídas de cervejas é muito mais pulverizado, destina-se a um grande acervo 

de clientes e pode fluir diretamente para o mercado varejista. 

 

ü Fragilizadores: 

 

As importações são concentradas num único estabelecimento de cada empresa, 

geralmente situado na Região Sudeste, fato que, nos moldes atuais, ensejaria o controle 

físico nas operações interestaduais com destino às cervejarias baianas. 

 

• Tributo lançado na aquisição do malte é, em princípio, o valor a recolher. 
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Através do monitoramento dos documentos fiscais de importação e de aquisições, o 

fisco tem condições de saber com segurança quanto será recolhido de ICMS a partir do 

volume de entradas do malte e ter respaldo jurídico para exigi-lo antes da saída do 

produto acabado. 

 

ü Reforçadores: 

 

Os sistemas de fiscalização vêm se aprimorando velozmente. O SINTEGRA nacional se 

constituirá num valioso instrumento para acompanhar passo a passo tais operações. 

 

ü Fragilizadores: 

 

Poderá haver questionamentos judiciais quanto à aplicabilidade da antecipação com 

substituição antes da obtenção do produto final, não obstante referida técnica ter sido 

chancelada pelo STF e encontrar precedente na tributação do trigo em grãos e da farinha 

de trigo. 

 

Por outro lado, em que pesem todas as dificuldades de sonegação, o modelo não esbarra 

totalmente a conduta de serem omitidas entradas de insumo, ainda que o malte seja 

obrigado a percorrer longos trajetos. 

 

• As deduções do tributo pré-lançado devem ser robustamente provadas pelo 

contribuinte. 

 

A atual sistemática de tributação das cervejas deixa o contribuinte à vontade para deixar 

de pagar a contento o imposto em função de uma série de artimanhas, a exemplo de 

liminares combatendo o instituto da substituição, troca de mercadorias, simulação de 

operações interestaduais, calçamento e reutilização de documentos fiscais, dentre outras. 

 

A sistemática proposta não evita as fraudes na saída mas reduz substancialmente a 

probabilidade delas acontecerem impunemente. Isto porque o ICMS a recolher será, em 

princípio, aquele valor pré-lançado, admissível a dedução se e somente se o sujeito 

passivo demonstrar indubitavelmente que as operações de saída de fato ocorreram. 
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ü Reforçadores: 

 

O fisco disporá inclusive de tempo suficiente para, de posse dos elementos de prova 

apresentados pelo contribuinte, efetuar verificações amostrais para constatar a sua 

veracidade. 

 

ü Fragilizadores: 

 

Mesmo assim, o contribuinte poderá montar provas falsas, conluiar com os 

destinatários, corromper os fiscos envolvidos e o Poder Judiciário. 

 

• Calibração da base presumida. 

 

Partindo do raciocínio de que o modelo pressupõe a fixação de uma base presumida 

calcada no volume de cerveja (ou chope) produzido, a calibração desta base de cálculo 

pode amortecer eventuais diferenças na cerveja tipo pilsen ou bock, compensar perdas 

para o contribuinte na estipulação do crédito presumido relativo a outros insumos, tudo 

sem perder de vista o intervalo de preços levantado no mercado. Enfim, constitui um 

sistema de grande flexibilidade. 

 

ü Reforçadores: 

 

Tal calibração será muito mais facilitada se os processos tecnológicos aproximarem os 

custos de produção detectados nas cervejarias. 

 

ü Fragilizadores: 

 

Drásticas mudanças nos preços da cerveja poderão prejudicar uma calibração mais 

adequada, face a multiplicidade de cervejas e seus níveis de qualidade.  

 

• Maior controle do fisco e menor risco de sonegação. 

 

Uma vez monitoradas as entradas de malte, o fisco passará a ter um controle do fluxo de 

entradas do principal insumo usado na fabricação de cervejas. Dele teremos o valor a 
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recolher, quantificado num pré-lançamento, dedutível somente se as operações de saída 

– robustamente provadas – assim se justificarem. 

 

Note-se que o contribuinte é quem deve se esmerar para atestar que as saídas do produto 

acabado resultaram em abatimentos, exibindo todo mês ao fisco as provas 

correspondentes, de acordo com os controles já enumerados. 

 

De posse destas provas, ainda que sumariamente, o preposto fiscal pode e deve efetuar 

algumas verificações iniciais, a exemplo de conferir vistos da unidade federada de 

destino, checar in locu mercadorias devolvidas, examinar a autenticidade de guias de 

recolhimento, uma infinidade de procedimentos. 

 

Outrossim, acaso haja demonstração irrefutável de que o contribuinte anda agindo de 

má-fé, o regime especial pode ser alterado no sentido de restringir facilidades como 

prazo de pagamento, indo até a providência extrema da cassação. 

 

Sem sombra de dúvidas, há uma tendência clara de diminuição dos riscos de sonegação, 

esta inversamente proporcional à intensidade de controles empreendida. 

 

ü Reforçadores: 

 

Independente da entrada do malte figurar como o momento da exigência tributária, o 

controle mensal das suas quantidades servirá de preciosa informação econômico-fiscal 

para avaliar economicamente o segmento, seu desempenho no contexto nacional, o 

rendimento individual das cervejarias, pois o nível de compra dos insumos pode revelar 

o desempenho do setor. 

 

ü Fragilizadores: 

 

Um controle desmesurado das deduções poderá acarretar sobrecarga nas unidades de 

fiscalização. 

 

• Crescimento pleno da arrecadação. 
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A conseqüência natural de um modelo que anseia estancar o ímpeto do contribuinte em 

pagar ilegalmente menos tributo será a de proporcionar mais recursos para os cofres 

públicos. 

 

Não falamos apenas de crescimento absoluto dos recolhimentos mas de um crescimento 

pleno da arrecadação, assim entendido como aquele que acompanhe na mesma 

proporção a evolução do mercado. Se o consumo per capita da cerveja aumentar 

sensivelmente, quer em razão do aumento da produção dos agentes econômicos já 

existentes, quer em razão da entrada de novos players no mercado, deve a arrecadação 

evoluir para o mesmo patamar. 

 

ü Reforçadores: 

 

Acaso o modelo proposto obtenha sucesso na sua implementação, outros setores 

econômicos que orbitam o segmento cervejeiro poderão também ser alcançados pela 

mesma sistemática, com destaque para o de refrigerantes, pelo que haveria ganho 

financeiro para o Estado com a disseminação do modelo. 

 

ü Fragilizadores: 

 

Defeitos na calibração da base presumida poderão trazer efeitos contrários ao 

pretendido. Este trabalho de regulagem da base de cálculo é crucial para a pronta 

resposta dos futuros recolhimentos, pelo que os técnicos fazendários devem ficar atentos 

ao impacto na arrecadação. 

 

Ademais, quanto ao fornecimento de embalagens e dos demais insumos, se a opção for 

pelo crédito presumido, o modelo deverá criar mecanismos de proteção para as 

empresas baianas, na medida em que será mais vantajoso para a cervejaria adquirir tais 

insumos de fornecedores localizados no Sul e Sudeste, haja vista a carga tributária ser 

mais baixa face a alíquota interestadual, trazendo prejuízos para a arrecadação do 

Estado. 

 

• Uniformidade de tratamento tributário a partir do malte adquirido. 
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Esta vantagem só se manifestará se o modelo ora proposto for encampado 

nacionalmente. Hoje o setor cervejeiro enfrenta sérias dificuldades operacionais em 

virtude de cada unidade federada utilizar regras diferenciadas para a tributação na saída 

do produto acabado. Ora se adota uma MVA, ora se opta pela pauta fiscal, cujos valores 

variam enormemente de região para região. 

 

Não raro, o contribuinte se depara com nós legislativos quase insuperáveis, sem saber 

com segurança qual o procedimento tributário a ser seguido; cite-se a título ilustrativo a 

questão daquele estabelecimento que fabrica e ao mesmo tempo revende cervejas e 

refrigerantes de marcas diferenciadas; são inúmeras as variantes tributárias por ele 

encaradas. 

 

Pelo modelo proposto, sendo constante o índice técnico de conversão, basta fixar uma 

base presumida única, válida para todo o país, porquanto inexistem grandes flutuações 

de preços da cerveja no mercado brasileiro20. 

 

ü Reforçadores: 

 

A teor do que ocorre com os combustíveis, um acordo interestadual poderá harmonizar 

os interesses de todas as entidades tributantes, inclusive com a criação de normas de 

controle e repasse dos valores devidos nas operações interestaduais. 

 

ü Fragilizadores: 

 

Embora o cenário econômico aponte justamente para o pólo oposto, não se pode 

descartar a hipótese de uma brusca queda do dólar, paralelamente a um crescimento 

desenfreado dos custos de produção, favorecer a invasão de cervejas estrangeiras no 

mercado nacional, a exemplo do que ocorreu no passado com os automóveis. 

 

Afora isso, não será impossível que o consumidor brasileiro opte hoje pela cerveja de 

outros países, fazendo com que o modelo proposto de uma forma ou de outra tenha que 

conviver com a sistemática atual de tributação com base na saída do produto acabado. 
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• Prazo de pagamento prorrogado através de ato discricionário do estado. 

 

Relembre-se que o modelo imaginado aponta o nascimento da obrigação tributária e o 

respectivo pagamento do imposto no momento em que o malte adentra as divisas da 

Bahia. Esta será, em princípio, a regra geral, embora através de regime especial o 

Estado autorize, em princípio, todas as cervejarias a procederem o recolhimento num 

espaço de tempo maior. 

 

Não obstante, a autorização do prazo estendido traduz um ato discricionário, praticado 

ao talante do sujeito ativo, revogável a qualquer tempo se, porventura, o beneficiário do 

regime especial incorrer em irregularidades (simular deduções, por exemplo), pelo que 

aparecerá com toda a força a norma geral aplicável, qual seja, o recolhimento do ICMS 

nos postos fiscais de fronteira o que, convenhamos, produz ônus financeiros ao infrator. 

 

Este expediente constitui um excelente instrumento de coerção para o fisco, inexistente 

na sistemática atual de tributação das cervejas. 

ü Reforçadores: 

 

A cobrança antecipada na fronteira retira a capacidade financeira do contribuinte girar 

seu capital, trazendo-lhe dificuldades de competir em igualdade de condições com 

aquele concorrente que esteja adimplente com suas obrigações tributárias. 

 

Destarte, a probabilidade do contribuinte infrator reverter seu comportamento será 

muito maior. 

 

ü Fragilizadores: 

 

O tratamento diferenciado entre contribuintes - imputando a uns um ônus financeiro 

mais suave do que a outros – poderá motivar os juízes a decidirem pela revogação dos 

atos de cassação. 

 

 
 

                                                                                                                                                                   
20 Diferentemente do que ocorre com os combustíveis. 
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5.3.2   Desvantagens 

 

• O malte tem aplicação estranha à fabricação da cerveja. 

 

Como se viu, o malte não serve unicamente para produzir cerveja ou chope. Outras 

destinações podem ser dadas ao insumo, seja como substitutivo do café, seja para 

obtenção do chamado vinho de malte. Já os alimentos maltados não são feitos de malte 

mas de extratos de malte. 

 

ü Atenuantes: 

 

Não se percebeu em níveis importantes no mercado a destinação do malte para outro 

segmento econômico diferente do cervejeiro; são raros os agentes econômicos que usam 

o malte como bebida similar do café ou para fabricar vinho de malte. 

 

ü Agravantes: 

 

Escapa ao controle do fisco a possibilidade do mercado substitutivo do café ou de vinho 

de malte crescer, trazendo constrangimentos às empresas que se vêem obrigadas a pagar 

um imposto atinente a uma mercadoria que não irão produzir. 

 

• As cervejarias podem comprar o malte moído ou a farinha de malte ao invés 

do malte inteiro. 

 

É factível a cervejaria comprar o malte moído e farinha de malte em lugar do malte 

inteiro, inviabilizando a aplicação do modelo proposto, todo apontado para as entradas 

deste último. 

 

ü Atenuantes: 

 

Entretanto, a moagem do malte constitui uma das etapas de produção da cervejaria, 

inclusive tendo como resultante a farinha de malte. Seria um contrasenso adquirir tais 

insumos, na medida em que o preço pago por ela conteria uma agregação de valor que 

poderia ser efetuada no próprio pátio da fábrica, desperdiçando custos com a 
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inutilização de equipamentos de sua propriedade; ademais, o malte moído e a farinha 

compulsoriamente seriam comprados atendendo-se o rigor das especificações técnicas 

exigidas para a produção da cerveja, fato que encareceria em demasia os insumos. 

 

 

ü Agravantes: 

 

Caso a base presumida não esteja bem calibrada, as cervejarias poderão optar pela 

compra do malte moído e da farinha se o diferencial do preço de aquisição, haja vista a 

agregação de valor, for menor do que a carga tributária excessiva resultante deste 

superdimensionamento. 

 

• Os portos baianos não têm estrutura para permitirem a importação do malte. 

 

Por falta de condições estruturais de movimentação, armazenagem e expedição do 

malte, os portos baianos não recebem importação do insumo, fazendo com que todo o 

fluxo seja vertido através das aquisições interestaduais, trazendo mais trabalho para os 

postos fiscais de fronteira. 

 

ü Atenuantes: 

 

Face o avanço industrial sentido na Bahia nos últimos anos, toda a infra-estrutura 

logística deve estar aparelhada para acompanhar tal impulso. Espera-se que no médio 

prazo não só os portos mas também toda a infra-estrutura de apoio à produção – 

rodovias, rede elétrica, saneamento etc. - realinhe-se ao desenvolvimento e 

diversificação da matriz econômica. 

 

ü Agravantes: 

 

Isto poderá acarretar a criação de benefícios fiscais para que as importações sejam 

canalizadas para portos situados em outros Estados, a exemplo do que ocorreu no 
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Espírito Santo21 e, através de estratagemas nas operações, o malte direcionado para a 

Bahia drible os controles fazendários. 

 

• Falta de aparelhamento do Fisco para promover as pesquisas com a 

regularidade necessária de monitoramento do mercado de cervejas. 

 

O fisco ainda não dispõe de estrutura adequada para acompanhar de perto a variação dos 

preços da cerveja ao longo do tempo, particularidade que poderá defasar a base 

presumida  e trazer prejuízos na arrecadação. 

 

ü Atenuante: 

 

No que tange à Bahia, a Secretaria da Fazenda recentemente montou uma equipe 

responsável pelo acompanhamento das bases de cálculo presumidas, treinada 

exatamente para proceder às atualizações estatísticas. 

 

Além disso, o Sindicato das Indústrias Cervejeiras vem se mostrando interessado em 

combater a sonegação fiscal no setor e para tanto dispõe-se a colaborar na execução das 

pesquisas. 

 

ü Agravante: 

 

Se o modelo for aplicado nacionalmente, será necessário que todos os fiscos estaduais 

estejam preparados para atualizarem cientificamente a base presumida. 

 

• Caso ocorra alguma modificação no share de embalagens, acarretando um 

aumento nas vendas de descartáveis, este aumento não será refletido 

automaticamente na arrecadação. 

 

Note-se que a fixação da base presumida levará em conta uma fotografia do mercado, 

estática portanto, e a média ponderada refletirá uma realidade de preços verificada com 

base nas vendas das embalagens em lata, com maiores custos de produção, e com base 

                                                        
21 Que dispensava o pagamento do ICMS na importação caso ela fosse desembaraçada em portos 
capixabas. 
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nas vendas das embalagens retornáveis em garrafa, com menores custos de fabricação; 

se esta proporção mudar, crescendo as vendas de cerveja em lata em relação às vendas 

em garrafa, obviamente a média ponderada aumentará, em função dos maiores custos de 

fabricação, deixando a receita estadual de auferir mais recursos. 

 

ü Atenuante: 

 

Em curtos períodos de tempo o fisco estadual deverá rever as bases presumidas 

estabelecidas, com especial atenção ao share de embalagens. 

 

Não bastasse isso, estima-se que no médio prazo haja, por questões ecológicas, uma 

preferência pelo envasamento da cerveja em garrafas retornáveis, de menor custo de 

fabricação, particularidade que fará com que a base presumida sempre esteja a maior, 

proporcionando até uma arrecadação artificial para os cofres públicos. 

 

ü Agravante: 

 

Entretanto, no curto prazo, a tendência de mercado será pela priorização das embalagens 

em lata para só depois refluírem para a garrafa retornável, pelo que as pesquisas 

estatísticas de atualização deverão ser feitas em pequenos espaços de tempo. 

 

• Alta sensibilidade a processos inflacionários. 

 

Se o país retornar aos índices inflacionários dantes experimentado, as bases presumidas 

ficarão defasadas em pouquíssimo tempo, pelo que haverá perda da arrecadação, na 

medida em que os setores fazendários provavelmente não terão condições de 

acompanharem o ritmo alucinante das variações de preço. 

 

Aliás, toda mercadoria que estiver sob o regime de tributação na modalidade de pauta 

fiscal estará vulnerável a este fenômeno econômico. 

 

ü Atenuante: 
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Alguns analistas econômicos não vislumbram um detonar do processo inflacionário, 

pelo menos na intensidade sentida dez anos atrás. 

 

ü Agravante: 

 

Outros economistas, por sua vez, aderem a um  pensamento pessimista, porquanto há 

concretas possibilidades do Brasil retomar os índices históricos verificados na era 

Sarney mas agora acompanhados de grande recessão, pelo que o erário perderia dos dois 

lados, quais sejam, tendo prejuízos com a defasagem da base presumida e com o 

decréscimo das vendas. 

 

• Possibilidade de superfaturamento do malte transferido. 

 

Em virtude de logística de mercado, todo o malte importado é concentrado num único 

estabelecimento da empresa, normalmente situado fora da Bahia, para depois ser 

transferido para cada uma das suas unidades industriais. Isto inclusive facilita a 

programação das importações, efetuadas em volumes maiores. Como o modelo é 

fincado na antecipação do ICMS na entrada do malte mas com o abatimento da 

operação própria, corre-se o risco da base de cálculo do malte transferido vir 

superfaturada, gerando créditos fictícios para a cervejaria adquirente e reduzindo o 

imposto devido pela tributação antecipada. 

 

ü Atenuantes: 

 

Mesmo que o insumo chegue superfaturado, a transferência tem base de cálculo 

específica para o caso, prevista na Lei Complementar 87/96, art. 13, §4º, qual seja, o 

valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Portanto, seja para o malte 

adquirido de maltaria nacional, seja para o malte importado, o preço constitui uma 

commoditie e, desse jeito, facilmente investigável pelo fisco estadual, inclusive no 

instante do cálculo da antecipação com substituição. Logo, valores superfaturados 

poderão ter os créditos fiscais glosados imediatamente, até o limite estabelecido na lei. 

 

Aliás, isto também ocorre na sistemática atual de tributação, no instante em que um 

estabelecimento pode transferir para outro Estado cerveja com base de cálculo 
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superdimensionada, ganhando dos dois lados, no creditamento a maior pelo destinatário 

e no não pagamento do imposto devido para o Estado de origem que eventualmente 

conceda um benefício fiscal na operação própria. 

 

ü Agravantes: 

 

Outrossim, o modelo prevê a adoção de crédito presumido para os créditos relativos aos 

outros insumos e com base no ICMS relativo à aquisição do malte. Havendo 

superfaturamento, esses créditos também ficariam irreais. 

 

• Operações com cerveja produzidas por terceiros simuladas como sendo de 

produção própria. 

 

Sendo comum uma cervejaria atuar ao mesmo tempo como industrial ou simples 

revendedora, haverá em seus estoques cervejas de produção própria e produzidas por 

terceiros, as primeiras já submetidas à tributação pela entrada do malte, as últimas 

submetidas à tributação pela sistemática atual. Isto pode facilitar o ato simulado do 

contribuinte promover saídas alegando que a mercadoria é de fabricação própria, 

portanto já exonerada do ICMS, quando na verdade foi comprada para revenda. 

 

ü Atenuantes: 

 

A exigência do registro do lote, data e hora de fabricação nos documentos fiscais irá 

facilitar uma conferência física no trânsito de mercadorias. Outros atenuantes existem 

para amenizar tal vantagem. Não querendo ser repetitivos, remetemos o leitor para o 

item V-2.8.2 (registro dos lotes) do presente trabalho. 

 

ü Agravantes: 

 

A cervejaria poderá ajustar seus estoques para que a simulação surta efeito, tanto 

omitindo a entrada de malte como camuflando as saídas de cervejas de produção 

própria. Mas o controle prévio na entrada do insumo feito pelo fisco já informará qual a 

produção esperada do produto acabado. Em suma, será uma irregularidade muito fácil 

de ser flagrada. 
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5.4   ALCANCE 

 

O modelo ora proposto foi desenvolvido dentro da premissa de que seria, inicialmente, 

implementado com alcance estadual. Ou seja, após testado de forma experimental e 

meramente escritural via projeto piloto, considerando que neste mesmo período 

continuaria em vigor a atual sistemática de tributação da cerveja, e, de forma 

comparativa, fosse comprovada a eficácia dos controles e dos níveis de arrecadação 

compatíveis com o segmento, caberia ao referido modelo sofrer adaptações de acordo 

com o espectro de atuação em que funcionaria, melhor dizendo, conforme seja o alcance 

nacional, regional ou, até mesmo, individual. O importante é ratificar que o modelo é 

flexível, cabe em qualquer situação, necessitando apenas de pequenos ajustes conforme 

o seu grau de irradiação.  

 

Delimitar o seu alcance territorial significa aplicá-lo no espaço e medir as macro-

conseqüências perante a legislação tributaria atualmente em vigor, compatibilizando-a 

com as regras necessárias à sua implementação. Estes são os principais marcos fincados 

nesta parte do trabalho, sem descer ao detalhe de minudenciar propostas específicas de 

mudanças dos diplomas normativos vigentes, até porque estes estudos e ajustes 

passariam por ampla discussão entre as unidades federadas que viessem a adotar este 

novo modelo de tributação da cerveja. 

 

5.4.1   Nacional 

 

Sem dúvida, seria este o melhor alcance para funcionamento do modelo, face a 

dificuldade do ICMS se exteriorizar uniformemente em todas as unidades federadas. As 

experiências têm demonstrado que se consegue um maior controle nas operações com as 

mercadorias submetidas à substituição tributária com a adesão de todas as unidades 

federadas mediante convênio, diminuindo-se, conseqüentemente, a correspondente 

evasão tributária. Ainda mais se tratando do malte, mercadoria que, na sua maioria, é de 

origem importada, desembaraçada em poucos portos do país, em virtude da falta de 

espaço e condições adequadas para o seu armazenamento na maioria destes. 
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Hoje vivemos sob o regime da antecipação com substituição no momento da saída da 

cerveja do estabelecimento industrial. Se modificarmos tal sistemática, antecipando para 

a entrada do malte toda a tributação do restante da cadeia produtiva, nada vai mudar 

com relação aos repasses de imposto nas hipóteses de operações interestaduais, sejam 

elas praticadas pelo industrial, sejam elas praticadas pelo atacadista. Aliás, o modelo ora 

proposto muito se assemelha com a tributação sobre combustíveis, no qual os estados 

que possuem refinarias cuidam de efetuar os repasses caso o imposto devido por 

substituição tributaria caiba a uma outra unidade da federação. 

  

Há um outro dado a ser considerado: como ordinariamente as aquisições de malte são 

concentradas em um único estabelecimento da empresa, tendo em vista as grandes 

quantidades adquiridas associadas às disponibilidades das safras européias, cabendo a 

este transferi-lo para as suas outras unidades industriais, tanto o fluxo da entrada no 

território nacional quanto a transferência para as unidades fabris de destino poderão ser 

monitorados através dos sistemas utilizados pela Receita Federal para controlar a sua 

aduana 22, bem como pelos arquivos magnéticos destes estabelecimentos relativos as 

suas operações de entrada e saída interestaduais de malte, ou seja, através do 

SINTEGRA23. Vale ainda lembrar que o malte é, invariavelmente, transportado em 

grandes quantidades, razão pela qual o controle via fiscalização de trânsito interestadual 

de mercadorias se daria de forma bem mais facilitada pelos fiscos estaduais envolvidos 

nestas operações. 

 

Neste contexto, se a antecipação tributária do malte for adotada por todas as unidades 

federadas, todo o segmento econômico sofrerá a tributação através de uma única 

maneira. Como vimos anteriormente, o mercado de cervejas está em expansão, com 

possibilidades de maior pulverização assim como ocorreu com refrigerantes; as 

cervejarias vêm a cada dia implantando unidades fabris em todos os recantos, 

objetivando melhorar a logística de distribuição e diminuir os riscos de 

comprometimento da qualidade da bebida. 

 

Para isso, entretanto, necessário consensar alguns fatores. As unidades federadas teriam 

que acordar um fator único de conversão para todo o país, tarefa não muito espinhosa, 

                                                        
22 A exemplo do Sistema de Comércio Exterior – SISCOMEX. 
23 Sistema informatizado das Receitas Estaduais para controlar as operações mercantis. 



 95

considerando que os índices de concentração de malte para cerveja pilsen são quase os 

mesmos para toda e qualquer industria. Quanto ao tipo bock, com 100% de malte mas 

com inexpressividade no mix produtivo, respondendo apenas por 2% do consumo 

nacional, nada impede que este detalhe seja considerado na calibração da base 

presumida, de modo a pulverizar esta pequena representatividade da bock. 

 

Como a cerveja bock tem como insumo o malte torrado, fisicamente distinto do malte 

não torrado, este último usado para a pilsen, uma outra alternativa seria estipular  

índices técnicos separados para um e outro tipo. 

 

Naturalmente, caso o modelo proposto fosse implementado em nível nacional, todas as 

regras existentes relacionadas à tributação da cerveja iriam desaparecer ou, no mínimo, 

adaptadas à nova sistemática, com a celebração de novo acordo entre todas as unidades 

federadas, unificando assim o tratamento tributário para o segmento cervejeiro. O 

convênio em questão contemplaria todos os procedimentos relacionados à tributação 

pela antecipação no malte nas importações, nas operações internas e nas operações 

interestaduais, com as previsões legais e normativas para a efetivação dos respectivos 

repasses e ressarcimentos, não se esquecendo de regular as aquisições de cerveja 

provenientes do exterior.  

 

5.4.2   Regional 

 

Considerando a dificuldade que vimos atravessando, nos últimos tempos, de celebrar 

convênios com abrangência nacional, a aplicação do modelo em causa num espectro 

regional surge como uma alternativa viável. Até porque já temos um precedente de 

sucesso em matéria semelhante, provido de ótimos resultados financeiros, vale dizer, o 

acordo regional relativo ao segmento do trigo (Protocolo ICMS 46/2000), cujos efeitos 

ficam represados nas regiões Norte e Nordeste, em que pesem algumas dificuldades de 

ajustes na legislação. 

 

Associado a isto, nestas regiões não se fabrica cerveja do tipo bock, o que significa dizer 

que apenas o malte não torrado sofreria a antecipação tributária, não sendo necessária a 

utilização de um ajuste mais cuidadoso nos índices técnicos de conversão. Assim como 

no alcance nacional, a implementação de protocolos regionais passa pela denuncia dos 
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acordos interestaduais que hoje tratam sobre a taxação do segmento cervejeiro, 

particularmente daquelas unidades federadas que compõem uma determinada área 

geográfica. 

 

5.4.3   Estadual 

 

Não havendo consenso entre as unidades federadas, seja no nível nacional, seja no 

regional, o modelo em questão se esquadrinha perfeitamente no espaço territorial 

baiano. Afinal, o estado possui industrias de cerveja, todas produzindo somente o 

produto tipo pilsen, apesar de receberem também o produto acabado para revenda, cujas 

regras se compatibilizariam umas com as outras, conforme já retratado linhas atrás. 

 

A adequação legislativa virá com a implementação de mudanças na lei estadual, 

sobretudo aquela que deve prever o malte como mercadoria sujeita à antecipação 

tributaria, além de imprimir mudanças no regulamento do ICMS e normas 

complementares. 

 

Para fortalecer os nossos controles, o malte poderia ser incluído no rol dos produtos 

relacionados na Portaria 270/93 e alterações posteriores, para que o pagamento 

antecipado do imposto ocorresse na primeira repartição fiscal de fronteira, exceto para 

quem disponha de regime especial para pagamento nos prazos comentados 

anteriormente. Isto possibilitaria maior ingerência do fisco estadual junto aos 

contribuintes que viessem a descumprir as normas desta nova sistemática de tributação. 

 

5.4.4   Individual 

 

Ainda que se decida reduzir o máximo possível o alcance do modelo, este pode ser 

utilizado individualmente, para alguns contribuintes, máxime aqueles que não tiverem 

uma conduta idônea e revele procedimentos indiciários de sonegação. 

 

Neste caso, caberá fazer funcionar o modelo pela via do regime especial de fiscalização, 

já previsto na nossa legislação interna nos artigos 920 e 921 do RICMS/BA, feitos os 

ajustes normativos necessários para darem efetividade às regras pretendidas. 
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6.   PROPOSTA FINAL 

Visto com minudências todo o mecanismo de funcionamento do modelo ora defendido, 

é hora de se fazer uma reflexão e uma proposta final. 

 

A gestão tributária, como especialização da administração pública, tem as suas 

peculiaridades. Gerir tributos não é uma missão fácil, pois deve o profissional desta área 

ficar atento às amarrações normativas para não incorrer em ilegalidades, rastrear os 

contribuintes que deliberadamente se esquivem dos compromissos tributários e, ao 

mesmo tempo, proteger e até mesmo incentivar aquel’outros que religiosamente 

cumprem suas obrigações, mesmo com sacrifícios. 

 

Gerir tributos significa saber distinguir o bom do mau contribuinte, significa manter ou 

recuperar o imposto nas situações fático-jurídicas que dêem espaço para isso. Gerir com 

eficiência tributos não permite atitudes que encorajem o contribuinte inadimplente a 

persistir nesta condição porque num futuro bem próximo será perdoado total ou 

parcialmente da sua dívida. 

 

É claro que a implementação de um modelo desta envergadura, cujas estruturas 

divergem radicalmente da lógica tradicional do ICMS, reclama a quebra de paradigmas, 

sobretudo porque a tributação está fincada na entrada de um insumo, quando não se tem 

ainda o produto elaborado. 

 

Então, do lado do administrador público, gerir tributos requer ousadia, criatividade e 

enfrentamento, mas com respeito à ordem jurídica e foco na arrecadação. 

 

Uma gestão tributária responsável jamais poderá admitir a implantação de um modelo 

de tributação que promova profundas mudanças sem antes ele ser experimentado com 

cautela e tempo. 

 

Requer, num só fôlego, planejamento. Se implementarmos um modelo de tributação 

sem antes avaliá-lo profundamente, fatalmente ele será posto em pratica com pecados 

que passarão a impressão de que ele se mostrou inoperante. Ou ele exigirá um 
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planejamento retrospectivo, visto agora com desconfiança, ou ele simplesmente será 

abandonado pelo estrategista, tachado definitivamente como imprestável. 

 

Pertinente a advertência de Ackoff (1974, p.11): 

 

"Quase toda a necessidade atual de planejamento provem da falta de administração e controle 
eficazes. É o próprio homem que produz a maior parte da confusão que o planejamento tenta 
eliminar ou evitar. Portanto, o principal objetivo do planejamento devera ser o de desenvolver 
uma organização e um sistema de administrá-la que minimizará a necessidade futura de 
planejamento retrospectivo - isto é, planejamento dirigido para o objetivo de eliminar as 
deficiências produzidas por decisões do passado - e fazer isto através da redução da 
possibilidade de tais deficiências ocorrerem. O objetivo é não eliminar o planejamento 
prospectivo, isto é, o que se destina a criar um futuro desejado”. 
 

 

Aplicar a antecipação no malte requer cuidados especiais. Se não houver a adesão de 

todos os Estados da Federação, o modelo proposto conviverá com o modelo atual, 

trazendo dificuldades de tratamento tributário, embora perfeitamente superáveis. 

 

Destarte, quando da implantação do modelo, para que não haja grandes sustos para o 

contribuinte ou surpresas negativas na arrecadação, a proposta final do presente trabalho 

é no sentido de – antes da oficialização do modelo - realizar um controle paralelo da 

tributação do segmento cervejeiro com base nas entradas de malte, calibrando-se a base 

presumida, analisando-se a sazonalidade, medindo-se o giro de estoque, confrontando-

se o fluxo financeiro de ingressos no erário com as operações de malte, enfim, tomando-

se todas as providencias para que o modelo seja testado satisfatoriamente, dentro de um 

processo transparente de discussão com as empresas envolvidas ou com a respectiva 

entidade representativa dos seus interesses. 

 

Mais objetivamente, sugerimos que o presente modelo seja posto em laboratório a partir 

de 2003, quando deverá ser destacada uma equipe de auditores fiscais e agentes de 

tributos para testá-lo ao longo do ano nas principais cervejarias da Bahia e, após 

acertados todos os ajustes legislativos e operacionais, caso seja aprovado, colocá-lo em 

funcionamento no exercício seguinte. 

 

Somente assim – julgamos – estaremos promovendo uma gestão  tributária  responsável, 

moderna e eficaz.
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7.   CONCLUSÃO 

 

Descobrimos com as pesquisas empreendidas que o segmento cervejeiro se mostra 

como um mercado em ebulição. Há uma demanda reprimida para a bebida, na medida 

em que o brasileiro pode consumir muito mais, chegando a níveis próximos dos países 

de Primeiro Mundo, principalmente porque o clima tropical favorece tal evolução. 

 

Em reforço, as linhas políticas que se defrontam em 2002 na disputa da Presidência da 

República prometem um crescimento no  produto interno bruto para o próximo 

quadriênio, geração de empregos e renda. Realizada tal profecia, a tendência será pela 

libertação da demanda reprimida e a expansão do setor. 

 

E com o mercado em profusão, o espaço poderá ser ocupado pelo alargamento do 

oligopólio e/ou por pequenas e médias empresas, despertando nas entidades tributantes 

o dever de verificar se o aumento da arrecadação acompanhou o mesmo ritmo do salto 

quantitativo do segmento. 

 

O modelo se volta especialmente para os agentes econômicos de porte mediano que 

provavelmente tornar-se-ão senhores de uma considerável fatia deste mercado, 

repetindo-se o fenômeno recém ocorrido no segmento de refrigerantes, onde 

empresários de idoneidade duvidosa tomaram conta de uma parte do mercado e estão 

em franca evolução. 

 

Modestas cervejarias de alcance regional poderão abocanhar boa parcela desta demanda 

libertada24 e, ao lado de grandes cervejarias que já atuam no mercado com políticas 

hostis – para não dizer infensas - de planejamento tributário, retirarem dos governos 

estaduais a esperança de participarem deste crescimento econômico e exponenciarem 

sua missão social. 

 

O presente estudo tem o propósito de combater tudo isso. Não é um modelo perfeito, 

frise-se, como já visto linhas atrás. Mas entendemos ser um modelo que possua mais 

virtudes do que defeitos, se comparado à sistemática atual, notadamente no aspecto do 
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controle fiscal das operações, pelo menos se o ICMS mantiver sua estrutura jurídica 

atual e não for profundamente afetado pela reforma tributária tantas vezes anunciada. 

 

Afinal de contas, no dizer de MALDONADO (2000, p. 16) "Quem é perfeccionista e 

exigente demais acaba construindo a vida com sonhos frustrados porque não se 

conforma em realizá-los no plano da realidade imperfeita". 

 

Por outro lado, o modelo proposto não serve de panacéia para todos os males da 

sonegação. Não podemos perder de vista que o contribuinte espúrio estará atento às 

mudanças, não medirá esforços para criar novas formas de privar a população de 

serviços públicos melhores, proporcionados por incrementos na arrecadação. 

                                                                                                                                                                   
24 Como aliás já ocorre em São Paulo. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 
 

Trouxemos os questionamentos mais importantes em torno da proposta, separados pelos 
aspectos práticos que provoquem dúvidas sobre o seu funcionamento. Outrossim, ele 
servirá como um guia para quem queira capturar rapidamente a coerência do modelo. 

 
1.   ASPECTOS DA PRODUÇÃO 
 
1)  Qual o volume de malte importado e produzido pelo Brasil? 

80% importado e 20% produzido no Brasil. 
 
2)  O processo produtivo da cerveja é realizado por “bateladas” ou por fluxo contínuo? 

Há paradas diárias? 

Por batelada ou fabrico, isto é, para cada carga de malte haverá uma produção 
de cerveja, mas não se aguarda o fechamento de todo o ciclo para que se inicie 
outro, embora possa haver pequenas interrupções nas etapas de produção. 

 
3)  A cerveja é fabricada a partir do malte não torrado? Este tem outra aplicação 

industrial e se distingue fisicamente do malte torrado? A cerveja pode ser fabricada 
a partir de outros tipos de malte? 

O malte, mesmo torrado (posição NCM 11.07),  serve para a fabricação da 
cerveja; esta posição engloba o malte não torrado, também chamado de malte 
pilsen (posição 1107.10), cuja aplicação é para a cerveja pilsen, e engloba o 
malte torrado (posição 1107.20) cuja aplicação é para cerveja não pilsen; as 
cervejarias da Bahia só produzem cerveja pilsen; o malte torrado distingue-se 
do não torrado porque o primeiro é mais escuro. 

O malte torrado não tem outra destinação da fabricação da cerveja (tipo bock, 
gold etc.), salvo para ser usado como sucedâneo do café, cuja importância 
comercial é nula ou, na melhor das hipóteses, diminuta, pelo menos para a 
Bahia; assim, esta outra aplicação não inviabiliza o modelo de tributação, 
inclusive porque se encaixa em outra posição (21.01), bastando que se atente 
para a possibilidade de alguém alegar adquirir o malte sob outro pretexto 
(bebida alimentícia), escondendo a real destinação (produção de cerveja) 

Dentro desta posição da NCM está o malte moído e farinha de malte. O 
primeiro não será comprado pelas cervejarias porque a moagem do malte é 
uma das etapas da produção da cerveja e as condições de moagem são 
estabelecidas pela própria indústria; a segunda  também não é comprada pelas 
cervejarias porque não é tecnologicamente e comercialmente interessante para 
elas, na medida em que pelo próprio processo de moagem se obtém a farinha de 
malte. 

Os extratos de malte classificados na posição NCM 19.01 também não são 
normalmente comprados pelas cervejarias, porque os extratos de malte na 
produção da cerveja são obtidos a partir do malte, em níveis e características 
peculiares para a cerveja e não para produtos alimentícios; já as enzimas de 
malte vêm no próprio malte, inativas, só sendo possível ativa-las dentro do 
processo produtivo da cerveja, na etapa de mosturação. 
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No Brasil não há cerveja obtida sem ser pelo malte; tentativas no passado 
fracassaram e são raras as possibilidades de novas experiências. 

 
4)  Qual o preço do quilo / tonelada de malte adquirido? 

Há variação de preços em função do malte ser de 2 fileiras ou de 6 fileiras. 
Porém, referido dado é irrelevante para o modelo de tributação que está sendo 
proposto, na medida em que este pretende trabalhar com quantidade de 
insumo / quantidade de produto acabado, e com base fixa de tributação sobre o 
produto acabado. 

 
5)  Qual o índice técnico de quantidade de malte para cada hectolitro de cerveja 

produzida? 

6 (seis) toneladas de malte para 540 (quinhentos e quarenta) hectolitros de 
cerveja. 

 

6)  Há diferença de índices técnicos de malte para fabricação de cerveja e chope? 

Não. Em última análise, cerveja e chope são o mesmo produto, diferenciando-se 
entre si apenas porque a cerveja passa por um período de pasteurização maior 
do que o chope, o que leva este último a ter uma vida útil de apenas 45 dias. 
Mas é a mesma a quantidade de malte para fabricá-los. 

 
7)  É possível obter cerveja sem ser pelo malte? Caso positivo, alguma cervejaria faz 

isso hoje? Por quê? 

Em tese sim, embora o malte participe com baixas concentrações. No Brasil, 
não há cerveja obtida sem ser pela utilização do malte; tentativas no passado 
fracassaram (A Kaiser produziu uma cerveja de alta fermentação, tipo weiss) e 
são raras as possibilidades de novas experiências, uma vez que a bebida sem o 
malte afeta substancialmente o sabor tradicional, já aculturado pelo 
consumidor brasileiro. 

 
8)  O malte tem outra aplicação comercial que não seja para fabricação de cerveja? 

Conforme dito acima, a única aplicação do malte fora desta hipótese é como 
sucedâneo do café – em acondicionamentos específicos - ou para vinho de 
malte, aplicações com nenhuma ou quase nenhuma representatividade na 
Bahia e até mesmo no Brasil. 

 
9)  Qual a diferença entre o malte brasileiro e o malte importado? 

A qualidade. O produto importado é muito melhor do que o produto nacional, 
o que impacta substancialmente a qualidade da cerveja. 

 
10) Quais as perdas do processo? 

As perdas normais de insumo já estão embutidas nos índices técnicos e as 
perdas anormais de insumo são tratadas na dedução do ICMS projetado. No 
que tange as perdas de produto acabado, estas também poderão ser deduzidas. 
A informação é de que as perdas do malte (foco da nossa proposta) variam 
entre 4 a 10%. 
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11) Qual o giro de estoque do malte ? 

Em média de 2 a 3 meses. O malte deve ter suas aquisições programadas para 
que não falte o insumo em picos de produção e se preveja toda a dificuldade 
desde o pedido de importação até o malte chegar no pátio da fábrica 
(disponibilidade da maltaria estrangeira, rota do navio, aduana etc.). Além 
disso, o malte não pode ficar muito tempo armazenado porque, além de 
comprometer a administração do estoque, o malte velho pode afetar a 
qualidade da cerveja e ficar imprestável para a produção em função do 
nascimento de fungos, mesmo porque os silos de concreto propiciam o 
envelhecimento do malte e os silos de aço são economicamente inviáveis. 

 
12) Como se processa a gravação do lote na lata ou garrafa da cerveja, bem como a 

colocação do rótulo? Que equipamentos fazem isso? Quanto custam 
aproximadamente? 

Tais atividades se processam na etapa de envasamento, através de 
equipamentos denominados “Rotuladoras”; são equipamentos caros, na casa 
do milhão de dólares. 

 
13) Mudanças importantes nos índices de aplicação do malte alteram o gosto da 

cerveja? 

Sim. As mudanças importantes de concentração do malte interferem no sabor 
da cerveja. Vale ressaltar que as cervejas do tipo bock e gold possuem 
concentrações diferentes de malte, mas sua representatividade no faturamento 
total é muito baixa, até mesmo na região sul do Brasil. 

 
14) Qual a relação percentual entre a produção de cerveja e chope ? 

Em qualquer cervejaria, a produção de chope é irrisória frente à da cerveja. 
 
15) Qual o consumo médio mensal de malte ? 

Varia de indústria para indústria. Mas para o modelo o mais importante é 
dimensionar o giro de estoque do insumo até a saída do produto acabado. 

 
16) Quanto de álcool tem a cerveja ? 

Para cada 100 ml. de cerveja há de 4% a 4,8% de álcool. 
 
17) Quanto tempo a cerveja pilsen fica fermentando ? 

Somando a 1ª e a 2ª fermentação, essa última chamada de maturação, 15 dias.  
 
18) O que difere a cerveja clara da escura ? 

A escura recebe caramelo e malte torrado, inclusive para dar um sabor mais 
adstringente. 
 

19) A cerveja em lata é igual à vendida em garrafa de vidro? 

Sim, é o mesmo produto, porém durante o processo de envasamento a lata 
recebe uma quantidade menor de CO2, para evitar que estufe, além de possuir 
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um revestimento interno de verniz, que pode, muito raramente, alterar o gosto 
da cerveja. 

 
 
2.   ASPECTOS DE MERCADO 
 
1)  Como se explica o Brasil ter uma população bem maior que a Alemanha e mesmo 

assim consumir menos cerveja? 

Em que pese a maior população, outros fatores também influenciam no 
consumo da bebida. Cultura, renda e clima são variáveis que interferem 
diretamente no consumo. 

 
2) Qual a necessidade de se instalar a fábrica próxima a um grande centro consumidor? 

Além da redução no custo de transporte, a cerveja é um produto muito sensível 
ao calor e à luminosidade, portanto, quanto menos intempéries sofrer e mais 
rápido chegar ao consumidor, melhor será sua qualidade.   

 
3)  O que significa “canal de distribuição”? 

Canal de distribuição é o meio empresarial pelo qual o produto (neste caso 
bebidas) chega até o cliente. São três grupos; canal de distribuição tradicional 
(padarias, lanchonetes, restaurantes); canal de distribuição frio (bares, boates, 
choperias) e o canal auto-serviço, composto de supermercados e lojas de 
conveniência. 

 
4)  Quanto significa para o consumidor, em economia, o uso da embalagem retornável? 

Reduz o preço final da cerveja em até 25%. 
 
5)  Há interesse dos grandes fabricantes em limitar as vendas em embalagens 

descartáveis? 

Sim, em princípio defendem a tese, politicamente correta, que a embalagem de 
vidro retornável causa um menor dano ao meio ambiente, não contribuindo 
para o aumento do lixo urbano e, por ter uma vida útil bem maior que as 
outras embalagens, consome menos energia no reciclo. Ademais, a limitação ao 
uso das embalagens descartáveis, do ponto de vista econômico, significa menor 
custo do produto, que se traduz em menor preço para o consumidor, ensejando 
um maior volume de vendas, pois o que interessa ao fabricante é vender 
cerveja, não a embalagem. Outro fator relevante é que esta situação afasta a 
concorrência dos pequenos produtores e também das gigantes multinacionais, 
pois para ingressar no mercado teriam que dispor de uma grande rede de 
distribuição, que viabilizasse o sistema de trocas de vasilhames, sem falar (para 
os pequenos produtores) da necessidade de imobilizar milhares de garrafas e 
garrafeiras; só para ilustrar o Brasil possui o maior acervo de garrafas 
retornáveis em circulação do mundo, algo em torno de 5 bilhões de unidades. 

 
6)  Quanto representa a cerveja em lata, a cerveja em garrafa e o chope no faturamento? 

O share da Bahia em volume produzido e por apresentação é o seguinte: 
garrafa 600 ml – 76,5%, lata – 13,4%, outras 10,1%; veja-se que a participação 
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da long neck é pequena. Já por marca o share é o seguinte: Ambev 71%, Schin 
20%, Kaiser 7%, Outras 2% 

 
7)  Qual a tendência do gosto do brasileiro ? 

Continuar na pilsen e preferir a embalagem em vidro 
 

8)  Há devoluções de cervejas ? Quais os motivos principais e em que percentuais 
frente às vendas ? O que a empresa faz com as cervejas devolvidas pelo cliente ? 

Sim, mas em pequenas quantidades, motivadas por problemas de vazamento e 
expiração do prazo de validade. A cerveja devolvida é encaminhada ao controle 
de qualidade para análise da não-conformidade, sendo em seguida destruída 
pelo processo de “derrame”, assim como acontece com o produto que 
eventualmente tem o prazo para consumo vencido no pátio da fábrica. 

 
9)  Qual a participação das exportações no faturamento ? A tendência será de 

crescimento ? 

Muito pequena. Até a Ambev não tem exportado muito, apesar de sua 
iniciativa pouco exitosa de exportar através da Águas Claras (SE); houve casos 
pontuais para o Mercosul. Há problemas de transporte na exportação que 
podem comprometer a qualidade do produto quando chegar ao consumidor 
estrangeiro, sem falar que a cerveja brasileira tem pouca aceitação lá fora. 

 
10) Há perspectivas de crescimento da produção nacional de malte ? 

O clima e o solo prejudicam o plantio da cevada; o malte é commoditie e parece 
desinteressante implantar maltarias no Brasil. Há um projeto de cultivo de 
cevada patrocinado pela EMBRAPA na Região Centro Oeste, até agora sem 
resultados que autorizem produção em escala comercial. 

 
11) Quais os principais países exportadores de malte para o Brasil e de que meios de 

transporte eles se utilizam para o fornecimento ? 

França, Bélgica, Alemanha, Argentina e Uruguai. O transporte utilizado em 
geral é o marítimo, se insumo vier da Europa, e rodoviário, se vier do 
MERCOSUL. 

 
12) Quais são as perspectivas do mercado da cerveja ? A tendência é oligopolizar ou 

surgirem médias cervejarias ? 

A tendência é da tubainização da cerveja, com alcance regional, vivendo ao 
lado do oligopólio. 
 

13) Onde ocorrem as importações de malte ? 

Os portos da Bahia não têm condições técnicas de suportar a importação de 
malte; geralmente o produto é importado pelos portos de Vitória (ES), Santos 
(SP) e Paranaguá (PR) 
 

14) Qual a posição do Brasil no mercado mundial de cervejas ? 

O país é o 4º mercado mundial de cervejas. 
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3.   ROTINAS DE REVISÃO DA MVA DENTRO DA BAHIA 
 
1)  Quando o mercado apontar para uma nova pauta ou MVA, é possível a Bahia 

implementar a alteração legislativa interna sem precisar de autorização através de 
convênio? 

Sim, vez que os efeitos da mudança, pela vigência da lei tributária no espaço,  
só afetarão as operações internas ou na entrada em território baiano; porém, 
do ponto de vista econômico, deverão ser avaliadas as conseqüências nas 
bordas do Estado, pois, com o novo cenário, concorrentes desleais situados em 
outras UF podem ocupar progressivamente o mercado baiano, seja em função 
de internamentos clandestinos do produto, seja através da prática de 
subfaturamento que esconde a real base de cálculo e que a técnica da MVA não 
pode coibir. Por outro lado, há de se avaliar no trânsito de mercadorias o 
impacto do trabalho na cobrança da diferença entre a carga tributária 
interestadual e interna. 

 
2)  Quem será o representante legítimo do setor ? 

A entidade representativa (sindicato, associação etc.) dos interesses do 
segmento dentro do Estado, ainda que agentes econômicos situados fora do 
Estado sejam impactados na formação do preço com a complementação via 
antecipação tributária por força da diferença da base presumida. Uma 
associação de outro Estado ou até mesmo a própria Federação talvez não 
congregue os interesses regionais ou dificulte o andamento das negociações. 
Note-se que se num único Estado houver mais de uma entidade representativa 
do setor, todas deverão ser convocadas. 

 
3)  E se a entidade estadual resolver indicar o representante nacional para participar das 

conversações ? 

Embora isto possa dificultar o andamento das negociações, nada impedirá que 
a delegação seja feita, desde que por escrito. Relembre-as apenas as regras do 
CTN sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, cabíveis analogicamente 
na espécie, onde o domicílio de eleição pode ser negado pelo sujeito ativo se 
houver embaraços à cobrança do tributo. 

 
4)  E se o setor não tiver entidade específica na Bahia ? 

Neste caso, deve a Federação ou associação nacional representar os interesses 
locais. 

 
5)  Que fazer com aquelas empresas não associadas a qualquer entidade ? 

Devem se submeter à vontade da associação, na medida em que esta legitima a 
vontade do segmento. 

 
6)  Que documento exigiremos para comprovar tal legitimidade ?  

O registro de constituição da entidade que confira a ela poderes de 
representação dos interesses da categoria perante o fisco estadual. 
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7)  O que poderá ser considerado como confirmação válida de recebimento ? 

A publicação do ato convocatório no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo de 
outros meios de comunicação informais que reforcem o procedimento (e-mail, 
fax etc.). 

 
8)  E se o setor, embora devidamente notificado, não responder ao chamado do Estado 

para discutirem as bases de tributação ?  

Deve o fisco lavrar termo circunstanciado descrevendo a metodologia aplicada, 
as bases da mudança e o prazo de implementação, assegurando-se que a 
entidade representativa será notificada induvidosamente deste termo. 
 

9)  E se o segmento não concordar com os levantamentos e o fisco, com base neles, 
quiser modificar as bases de tributação ? 

A exemplo da questão anterior, deve o fisco comunicar validamente o setor de 
termo circunstanciado, desta feita apresentando as razões da recusa, além da 
metodologia aplicada, novas bases quantitativas e o prazo de implementação. 

 
10) Pode haver dentro do mesmo exercício mudança da técnica da tributação 

antecipada, isto é, de MVA para pauta ou vice-versa ? 

Sim, pois basta que o produto esteja enquadrado na lei como sujeito à 
tributação antecipada. 

 
4.   COERÊNCIA DO MODELO 
 
1)  Não seria oneroso demais para a empresa pagar antecipadamente a cerveja a ser 

produzida a partir do malte ? 

De fato, o costume é adquirir grandes quantidades de malte e formar estoques 
tendo em vista a diluição dos custos da importação. Mas o ICMS poderia ser 
pago em parcelas, de acordo com o giro de estoque do insumo e do produto 
acabado. Para garantir o pagamento, as entradas do malte seriam controladas 
pelo trânsito de mercadorias e as unidades de fiscalização de comércio 
cuidariam das deduções do valor pré-lançado. 

 
2)  Por que não considerar a tributação na aquisição da energia ao invés do malte ? 

Cremos que a energia, por ser intangível e usada indistintamente por todos os 
contribuintes, trará mais inconvenientes. 

 
3)  As diferenças entre o maior e o menor preço praticado da cerveja para o consumidor 

final podem inviabilizar o modelo proposto ? 

Uma tributação antecipada no malte pode sobretaxar a cerveja mais barata ou 
subtaxar a cerveja mais cara; se subtaxar, ensejará complementação da 
cervejaria; se sobretaxar, ensejará restituição. A decisão do STF afastou 
qualquer possibilidade de restituição ou complementação; no entanto, deve-se 
evitar exageros de tributação e perdas de arrecadação adotando-se uma base 
de tributação média. 
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4)  Será conveniente incluir o malte na Portaria 270/93 ?  

Sem dúvida nenhuma; mas a tendência é conceder regime especial para todas 
as cervejarias. 

 
5)  E se as cervejarias ameaçarem sair do Estado por ficarem contrários ao modelo? 

Convencê-las de que o modelo prevê negociação da base de cálculo com o 
segmento, sem falar que a sua calibração manterá, na pior das hipóteses, a 
carga tributária atual. 

 
6)  Qual será o tratamento dado às cervejas produzidas por terceiros e adquiridas pela 

cervejaria para revenda ? 

O mesmo já previsto nos acordos interestaduais em vigor e na legislação 
interna. Os 2 sistemas podem conviver pacificamente. 

 
7)  E se houver devoluções internas e interestaduais simuladas, inclusive no caso de 

cervejas fabricadas em outras UF e que se alega serem devoluções de cervejas já 
tributadas pelo malte ? 

O volume de devoluções é baixo no setor, como já visto; é preciso criar 
controles adicionais; a legislação já cuida em parte da matéria, especialmente 
no art. 374 do RICMS-BA e Convênio 81/93, cláusula 3ª, parágrafo segundo, e 
cláusula quarta. Deve-se imaginar também controles rígidos no trânsito, 
pensando-se no número do lote mensal na saída, verificação do rótulo, 
declaração do destinatário etc. 

 
8)  Quais são hoje as práticas sonegatórias adotadas pelas indústrias inidôneas ? 

Vendas interestaduais simuladas, saídas de cervejas sem nota fiscal, 
reutilização de nota fiscal, dentre outras. O modelo proposto reduz 
sensivelmente tais práticas. 

 
9)  É possível estender tal tratamento para outras UF, através de Convênio ou 

Protocolo? 

Sim, embora neste momento seja prematuro apresentá-lo aos outros Estados; é 
preciso que o modelo seja testado e validado na Bahia para que os outros 
Estados aceitem; o ideal é nacionalizar ou até mesmo regionalizar a proposta, 
como aconteceu com o trigo, embora não haja para as cervejas as complicações 
relacionadas com a cadeia econômica deste último segmento. 

 
10) Quais são os riscos para a Bahia adotar tal modelo? 

Haver perda da arrecadação. Porém, se experimentarmos o modelo com todo o 
cuidado possível, projetando recolhimentos em cima do volume de malte 
adquirido e calibrando a base presumida sem sobrecarregar o contribuinte, 
acreditamos que ele seja satisfatório e haja até aumento na arrecadação com o 
fim da sonegação nas saídas. 
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11) E se as cervejarias optarem por fabricar a cerveja sem ser pelo malte ? 

A hipótese é pouco provável porque o consumidor brasileiro já se acostumou à 
cerveja de malte, houve uma tentativa fracassada no passado e este é um dos 
processos produtivos mais baratos que existe. 

 
12) Qual será o papel dos medidores de vazão ? 

Os medidores de vazão terão um papel importantíssimo no modelo proposto. 
Eles serão um poderoso instrumento auxiliar na identificação de eventuais 
diferenças entre o malte declarado e a cerveja produzida. Claro que o Fisco 
poderá lançar de ofício o imposto antecipado recolhido a menor, como acontece 
com qualquer outro produto sujeito à tributação antecipada; inclusive caso 
alguma cervejaria não aceite a instalação dos seus medidores no seu processo 
produtivo poderá haver cancelamento do regime especial para pagamento do 
ICMS antecipado sobre a aquisição do malte. 

 
13) Como evitar o subfaturamento do malte ? 

O subfaturamento do valor do malte não interfere no modelo porque ele está 
calcado na quantidade  e não no preço, correlacionando a primeira com o 
volume de cerveja resultante. 

 
14) Pode haver confusões entre os diversos derivados de malte (não torrado, torrado, 

extratos de malte, produtos alimentícios de malte etc.) para se implementar o 
modelo ? 

A cerveja pilsen, gold e bock só podem ser produzidas a partir do malte não 
torrado, embora as duas últimas tenham em sua composição malte torrado. 

 
15) É recomendável deixar a tributação no malte somente através de regime especial de 

fiscalizações ? 

Não. O regime especial de fiscalização tem sido um instrumento de pouca 
utilidade na administração tributária, pelo menos na Bahia, até porque quando 
é implementado encontra sérias resistências do Judiciário. 
 

16) Há MVAs diferenciadas para a cerveja em garrafa, em lata e chope. Como adequar 
isso ao modelo ? 

Se encontrarmos na fase de experimentação do modelo a relação de 
participação destas apresentações no faturamento do setor, poderemos chegar 
a uma média ponderada sem afetar a arrecadação.



112

 

ANEXO B – OPERAÇÕES DA CERVEJARIA 

 

 

FLUXO TIPO OPERAÇÃO ORIGEM PRODUÇÃO PROCEDIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
EXTERIOR

TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO(*)

TRANSPORTE CIF SE VALOR DO SERVIÇO INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO COM O MALTE

TRANSPORTE FOB DEDUÇÃO CRÉDITO PRESUMIDO

ATIVO TANTO FAZ ABATIMENTO ADOÇÃO DAS REGRAS ATUAIS

EXTERIOR ACRÉSCIMO ADOÇÃO DAS REGRAS ATUAIS (*)

INTERNA ABATIMENTO OU INDIFERENTE CASO A CERVEJA TENHA SIDO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO REMETENTE OU NÃO

OUTRAS UF ABATIMENTO CRÉDITO DA OPERAÇÃO PRÓPRIA (*)

INTERNA

OUTRAS UF

INTERNA

TRANSPORTE CIF SE VALOR DO SERVIÇO INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO COM A CERVEJA

TRANSPORTE FOB CONTRATAÇÃO FEITA PELO DESTINATÁRIO

- MALTE PERDA ANAORMAL TANTO FAZ - DEDUÇÃO ESTORNO DE CRÉDITO

(*) Operaçòes mais relevantes

DEDUÇÃO

ABATIMENTO

ESTORNO DE CRÉDITO/CRÉDITO DOS INSUMOS. PRODUTO DEVOLVIDO NÃO

REAPROVEITADO (*)
ESTORNO DO ICMS ANTES CREDITADO. PRODUTO NÃO REAPROVEITADO

TERCEIROS

COMPRA

TRANSFERÊNCIA

DEVOLUÇÃO

OUTRAS UF

OUTRAS UF

FLUXO DE ENTRADAS

ANTECIPAÇÃO

APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

COMPRA

E
N
T
R
A
D
A

MALTE

CERVEJA

-

TERCEIROS

PRÓPRIA
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ANEXO B – OPERAÇÕES DA CERVEJARIA 

 (cont.) 

 

FLUXO TIPO OPERAÇÃO DESTINO PRODUÇÃO PROCEDIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
IN T E R N A

OUTRAS UF

IN T E R N A

OUTRAS UF

OUTRAS UF

EXTERIOR

A T IVO T A N T O  F A Z A C R ÉSCIM O SE DESINCORPORAÇÃO FOR INFERIOR A  1 A N O

IN T E R N A NÃO DEDUÇÃO IC M S  A N T E C IPADO NO MALTE  ( * )

OUTRAS UF D ÉB IT O  D A  O P E R A Ç Ã O  P R Ó P R IA  E  RESSARCIM ENTO DO ANTECIPADO ( * )

EXTERIOR M A N UTENÇÃO DOS CRÉDITOS DOS INSUM O S

IN T E R N A D ÉB IT O  D A  O P E R A Ç Ã O  P R Ó P R IA  E  DA SUBSTITUIÇÃO PARA A  BAHIA  ( * )

OUTRAS UF D ÉB IT O / O P E R A Ç Ã O  P R Ó P R IA  D A  B A H IA E DA SUBSTITUIÇÃO PARA UF/DESTINO

EXTERIOR IN D IFERENTE M A N UTENÇÃO DO CRÉD ITO REFERENTE À AQUISIÇÃO

IN T E R N A NÃO DEDUÇÃO IC M S  A N T E C IP A D O  N O  M A L T E

OUTRAS UF DEDUÇÃO

IN T E R N A

DEVOLUÇÃO D E S F A Z I M E N T O  D A  O P E R A Ç Ã O

IN T E R N A NÃO DEDUÇÃO IC M S  A N T E C IP A D O  N O  M A L T E

OUTRAS UF D ÉB IT O  D A  P R E S T A Ç Ã O  P R Ó P R IA  E  R E S S A R C I M E N T O  D O  A N T E C I P A D O

EXTERIOR M A N UTENÇÃO DO CRÉD IT O

IN T E R N A

OUTRAS UF

EXTERIOR

IN T E R N A

OUTRAS UF

EXTERIOR M A N UTENÇÃO DO CRÉD IT O

IN T E R N A

OUTRAS UF

EXTERIOR

P R Ó P R IA DEDUÇÃO ESTORNO DOS CRÉDITOS DOS INSUMOS

TERCEIROS A B A T IM ENTO ESTORNO DO CRÉDITO REFERENTE À AQUISIÇÃO

(*) Operaçòes mais relevantes

FLUXO DE SAÍDAS

S

A

Í

D

A

T R A N S P O R T E  C IF

T R A N S P O R T E  F O B

P R Ó P R IA

IN D IFERENTE C O N T R A T A Ç Ã O  F E ITA  PELO DESTINATÁRIO

TERCEIROS

A B A T IM ENTO

P R Ó P R IA

TERCEIROS

T R A N S F E R ÊN C IA

P R Ó P R IA

OUTRAS UF
TERCEIROS

A C R ÉSCIM O

D ÉB IT O  D A  O P E R A Ç Ã O  P R Ó P R IA

A C R ÉSCIM O

DEDUÇÃO

M A L T E T R A N S F E R ÊN C IA

DEVOLUÇÃO

V E N D A

V E N D A

DEDUÇÃO
-

D ÉB IT O  D A  O P E R A Ç Ã O  P R Ó P R IA

C O M  B A S E  N A  Q U A N T ID A D E . DESFAZIM E N T O  D A  O P E R A Ç Ã O  D E  E N T R A D A

IN D IFERENTE

SERVIÇO TOM A D O  P E L O  R E M E T E N T E

C O N T R A T A Ç Ã O  F E ITA  PELO DESTINATÁRIO

-

C E R V E J A

P E R D A  A N A O R M A L -

T R A N S P O R T E  C IF

T R A N S P O R T E  F O B

DEDUÇÃO



114

 

ANEXO C - ESQUEMA DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

 


