
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DA BAHIA. AVALIAÇÃO 

DO MODELO ATUAL E ANÁLISE DE POSSIBILIDADES DE 
APERFEIÇOAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO FERREIRA PORTO 
MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA 

SÉRGIO DILMAR OTREMBA 
WILDE RABÊLO DIAS FILHO 

 
 
 

Salvador  
Novembro - 2002



 

 
 

UNIVERSIDADE SALVADOR 
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO TRIBUTÁRIA 
 
 
 

ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DA BAHIA. AVALIAÇÃO 
DO MODELO ATUAL E ANÁLISE DE POSSIBILIDADES DE 

APERFEIÇOAMENTO 
 
 
 

EDUARDO FERREIRA PORTO 
MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA 

SÉRGIO DILMAR OTREMBA 
WILDE RABÊLO DIAS FILHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artigo apresentado à Universidade Salvador  como 

parte das exigências do Curso de Pós-graduação em 

Gestão Tributária para obtenção do grau de 

Especialista em Gestão Tributária.  

 

 
Orientador  

Profº. Dr. Augusto de Oliveira Monteiro 

 
 
 
 

Salvador  
Novembro - 2002



 3

ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DA BAHIA. AVALIAÇÃO 
DO MODELO ATUAL E ANÁLISE DE POSSIBILIDADES DE 

APERFEIÇOAMENTO 
 
 

Eduardo Ferreira Porto 
Marcelo de Azevedo Moreira 
Sérgio Dilmar Otremba 
Wilde Rabelo Dias Filho 

 
 

Este artigo objetiva analisar o atual modelo de antecipação tributária da 
SEFAZ/BA nos postos fiscais de divisa, através do método da Gestão por 
Exceção Quantificada e defender a adoção de um novo modelo de antecipação 
como forma de garantir eficiência para a fiscalização e  qualidade no 
atendimento para o contribuinte. 
 
 Palavras-chaves: Antecipação Tributária – ICMS – Postos Fiscais. 

 

Este artigo constitui uma avaliação do atual modelo de antecipação tributária utilizado 

no Estado da Bahia, assim como contribui com uma proposta de aperfeiçoamento da atual 

sistemática. Para tal, é inicialmente efetuada uma revisão de conceitos do Direito Tributário,  

que auxiliam o entendimento do contexto em que a antecipação tributária se situa, a qual em 

verdade se apresenta como uma modalidade de substituição tributária.  

Exporemos a posição do judiciário brasileiro quanto a constitucionalidade da 

Substituição Tributária e a inadmissibilidade de restituição de diferenças decorrentes de 

divergência entre as Bases de Cálculo Real e Presumida.   

Apresentaremos uma proposta que inverta o atual enfoque da antecipação, 

apresentando o contribuinte como a maioria deles realmente é, um construtor da cidadania e 

parceiro do desenvolvimento do estado.  

Como forma de tributação moderna, simplificada, de dificultação da sonegação, 

distribuindo o ônus tributário para todos e conseqüentemente de realização da justiça fiscal, a 

Substituição Tributária é um regime de tributação que se já possui mais de 50 anos, desde a 

sua implantação no Brasil, por certo, tem a tendência neste século que se inicia de 

fortalecimento e inclusão de novas e variadas mercadorias.        
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Principais Elementos da Substituição Tributária 

 

Obrigação Tributária 

 

O Estado, no uso de seu poder soberano, busca junto aos contribuintes os recursos 

necessários ao cumprimento de suas finalidades. A maior parte desses recursos vem dos 

tributos pagos pelos cidadãos. No passado, a relação tributária era uma relação de poder e 

força, tendo de um lado o Estado a impor coercitivamente o peso dos tributos a seus cidadãos, 

sem necessidade da concordância expressa destes. 

O principio da legalidade despontou em vários países, entretanto é tido como marco a 

Magna Carta imposta por barões normandos a João Sem Terra, Rei da Inglaterra, que 

continha entre os seus preceitos a frase no taxation without representation. 

No Brasil, só a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, e isto constitui 

o princípio da legalidade descrito no art. 5º, II, da CF. 

O objeto da obrigação tributária principal é sempre de natureza patrimonial. Uma 

quantia de dinheiro que o particular deve carrear aos cofres públicos, em decorrência do 

acontecimento da situação hipotética prevista na norma, constitui-se em uma obrigação de 

dar. O objeto da obrigação acessória é destituída de valor patrimonial. Um fazer, um não fazer 

ou um suportar, sempre no interesse da arrecadação e fiscalização do tributo.     

De acordo com o CTN, no art. 113, a obrigação principal decorre unicamente de lei 

em sentido estrito, enquanto a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária, 

dando a entender que esta pode ser criada por decretos, instruções normativas, resoluções e 

outros atos normativos de hierarquia inferior. Com este posicionamento concorda Hugo de 

Brito Machado que afirma, sem ressalvas, “nos termos do Código Tributário Nacional esse fato 

gerador pode ser definido pela legislação, não apenas pela lei”.(Brito Machado, 1998)1  

Roque Carraza defende que em conformidade com o disposto no inc. II do art. 5º da 

CF, os cidadãos não poderiam ser compelidos, a qualquer comportamento, inclusive ao 

cumprimento das denominadas obrigações acessória, senão em virtude da lei, abominando a 

prática do Executivo de instituir tais obrigações, chamadas por ele de deveres instrumentais 

                                                
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 14ª ed., Malheiros, São Paulo, 1998, p. 94.  
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tributários, através de atos infralegais.2 

Ressaltamos quanto ao § 3º do art. 113 do CTN, segundo o qual, a obrigação 

acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. Na verdade não há a conversão de obrigação acessória 

em principal. Como na teoria geral do direito, a cada prestação descumprida corresponde uma 

sanção, o descumprimento da obrigação tributária acessória cria para o Estado o direito de 

exigir a multa correspondente, cujo conteúdo, é de natureza patrimonial. 

 

Fato Gerador  

 

O art. 114 do CTN dispõe: 

“Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência”. 

A expressão fato gerador adotada pelo legislador significa tanto a situação hipotética 

prevista na norma, quanto aquela ocorrida efetivamente. 

Depreende-se do conceito adotado pelo Código Tributário serem simultâneas a 

ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária. A realização pelo sujeito 

passivo da situação de fato ou jurídica prevista na lei faz nascer para o Estado o direito exigir 

daquele o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.  

Pelo principio da tipicidade, é necessário que a ocorrência do mundo real satisfaça a 

todos os requisitos descritos na hipótese legal. 

“O principio da tipicidade impõe que o tributo só seja exigido quando se realiza, no mundo 

fenomênico, o pressuposto de fato a cuja ocorrência a lei vincula o nascimento de obrigação 

tributária. Se não se realiza o fato imponível tributário (fato gerador in concreto), isto é, se não se 

cumprem integralmente os elementos do suposto de fato legal, o lançamento e a arrecadação do 

tributo serão inválidos”.(Carrazza, 1999)3 

                                                
2 CARRAZZA, Antônio Roque. Curso de Direito Constitucional Tributário, 12ª ed. Malheiros, 1999, 

pp. 237 e 238. 

3 CARRAZZA, Antônio Roque. Curso de Direito Constitucional Tributário, 12ª ed. Malheiros, 1999, 

pp. 297 e 298.  
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Para a ocorrência do fato gerador do imposto é necessário, o preenchimento de todos 

os seus aspectos: temporal, espacial, valorativo e pessoal. 

Aspecto temporal -  A lei a ser aplicado ao fato gerador é aquela vigente na data de sua 

ocorrência. O art. 116 do CTN define o momento em que se deve considerar como ocorrido o 

fato gerador, dividindo, em seus incisos, as situações de fato e jurídicas.  

Aspecto espacial - a lei a ser aplicada é aquela vigente no local de ocorrência do fato 

gerador, a não ser que haja convênios entre os entes federados reconhecendo-lhes a 

extraterritorialidade, o que tem sido, cada vez mais, utilizado pelos estados em razão da 

importância que a Substituição Tributária adquiriu nas receitas estaduais.   

Aspecto valorativo - relaciona-se à quantia em dinheiro que deverá ser paga pelo 

contribuinte. É obtida pela aplicação da alíquota à base de cálculo do tributo.  

Aspecto pessoal - relaciona-se aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. A 

Constituição Federal, no art. 155, definiu os tributos da competência de cada um dos entes 

federados. O sujeito passivo é a pessoa que praticou a situação definida na lei como geradora 

da obrigação de pagar o tributo. Pode ser o próprio contribuinte, se tiver relação pessoal direta 

com o fato gerador ou responsável, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação 

decorrer de expressa disposição legal. 

 

Base de Cálculo 

 

A Base de Cálculo é, junto com a alíquota, a quantificadora do imposto devido e no 

caso do ICMS, deve representar o valor da mercadoria ou o preço do serviço de comunicações 

ou transporte. 

O valor do ICMS integra a sua base de cálculo e embora diversos juristas, e algumas 

decisões questionem a inclusão do mesmo, a jurisprudência predominante é pela sua 

admissibilidade. 

 A base de cálculo será a prevista na lei, sendo que, do valor do imposto resultante, 

será deduzido o tributo de responsabilidade direta do remetente pela operação própria, 

destacado na documentação fiscal, bem como, quando for o caso, o imposto destacado no 

documento fiscal relativo ao serviço de transporte. 
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Com relação à Substituição Tributária a LC 87/96, no seu artigo 8º, atribui as 

seguintes possibilidades à base de cálculo:  

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

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

operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 

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

seguintes: 

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

substituído intermediário; 

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

aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

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

subseqüentes. 

[...] 

§ 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”.  

 

 Sujeito Ativo 

 

O Sujeito ativo da obrigação tributária, de acordo com o disposto no art. 119 

do CTN é:  

“Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, 

titular da competência para exigir o seu cumprimento”. 

Da leitura do dispositivo podemos concluir que não apenas os entes políticos, 

União, Estados e Municípios podem ocupar o pólo positivo da relação jurídico-tributária, que 
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se baseia na competência para exigir o cumprimento da obrigação e não na capacidade para 

instituir o tributo. Assim, as autarquias como o INSS podem ser sujeito ativo da obrigação 

tributária. 

Sacha Calmon lembra que pessoas jurídicas de Direito Privado como SESC, 

SESI, SENAI se apresentam como sujeitos ativos de obrigações tributárias, ressalvando, que 

há um descompasso entre a norma descrita no art. 119 do CTN e a realidade.4  

Hugo de Brito, discorda, ressaltando que às pessoas jurídicas de direito privado 

apenas podem ser atribuídas as funções pertinentes a arrecadação.5 

A atribuição da competência para instituição de tributos é feita pela 

Constituição Federal. A criação do tributo, por sua vez, depende de lei a ser editada pelo ente 

político ao qual a constituição conferiu a capacidade para sua instituição. O ICMS compete 

aos Estados e ao Distrito Federal, conforme art. 155, inciso II da Constituição Federal de 

1988. 

A competência para a instituição de tributos é indelegável, entretanto, como já 

foi citado, pode ser atribuída a terceiros a arrecadação dos mesmos. 

 

 Sujeito Passivo 

 

O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada por lei ao 

pagamento do tributo devido ou ao cumprimento da obrigação tributária acessória. Em 

princípio, o sujeito passivo deveria ser aquela pessoa que externou a característica levada em 

conta pelo legislador para definição do fato gerador. Dessa forma, seria sujeito passivo, no 

caso do ICMS, aquela pessoa que promoveu a circulação de mercadoria, pois, teoricamente, 

as vantagens econômicas advindas da venda seriam auferidas por ela, entretanto, o estado, 

pode ter o interesse ou necessidade de cobrar o tributo de terceiro, quando temos a sujeição 

passiva indireta. 

Os artigos 121 e 122 do CTN estabelecem: 

                                                
4 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 3ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1999, pp. 590 e 591. 

5 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 14ª ed., Madeiro, São Paulo, 1998, p. 99. 



 9

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária”.  

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:  
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador;  
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei.  
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações 

que constituam o seu objeto”. 

Hector Villegas distribuiu a sujeição passiva em duas grandes categorias: 

Contribuintes, sujeitos passivos por dívida própria, e responsáveis, sujeitos passivos por 

dívida alheia.6 

Rubens Gomes de Souza também divide a sujeição passiva em duas espécies: sujeição 

passiva por transferência e por substituição. A primeira, por sua vez, é subdividida em por 

solidariedade, sucessão e responsabilidade.7  

Na sujeição passiva por transferência, a obrigação tributária surge contra determinada 

pessoa — o sujeito passivo direto - e, depois, em razão de um fato previsto na lei e posterior à 

ocorrência do fato gerador, se desloca contra uma terceira pessoa — o sujeito passivo 

indireto.  

Solidariedade - é quando duas ou mais pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela 

mesma obrigação. 

Sucessão - é a hipótese em que a obrigação se transfere para outro devedor em virtude 

do desaparecimento do devedor original. 

Responsabilidade - ocorre quando a lei tributária responsabiliza outra pessoa pelo 

pagamento do tributo, quando não seja pago pelo sujeito  passivo direto. 

Na sujeição passiva por substituição, a lei define previamente a pessoa distinta do 

contribuinte, sobre a qual recairá a obrigação tributária. Nesse caso, não há deslocamento. 

Antes mesmo da ocorrência do fato gerador, o terceiro definido pela lei ocupa o pólo passivo 

da relação jurídico-tributária. 

Johnson Nogueira, leciona: 

                                                
6 VILLEGAS, Hector. Curso de Direito Tributário, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980, 

p.113.  

7 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária, Edição Póstuma, Resenha 

Tributária,  São Paulo, pp. 92 e 93.  



 10

“Somente o processo técnico da ficção pode explicar adequadamente o chamado fenômeno da 

substituição tributária. Por escolha legislativa é atribuído a uma pessoa que a que não se refere o 

fato-signo em hipótese de incidência, mas com alguma vinculação a este fato, como se tal fato a ela se 

referisse. Por ficção legal, o substituto passa a ter relação direta com este fato, embora fosse outra 

pessoa cuja renda ou capital é fato-signo presuntivo da hipótese de incidência”. (Nogueira, 1980)8 

 

 Responsabilidade Tributária 

 

A responsabilidade tributária está prevista no art. 128 do CTN : 

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

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 

gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-

a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. 

Do artigo citado retiramos os pressupostos básicos para a atribuição de 

responsabilidade tributária.  

I. A lei criadora do tributo deve atribuir a responsabilidade à terceira pessoa de modo 

expresso; o responsável tributário não pode ficar apenas subentendido. 

II. A terceira pessoa discriminada na lei deve estar vinculada ao fato gerador, não uma 

vinculação pessoal e direta, porque assim estaríamos diante de um contribuinte e não 

de um responsável.  

III.  A lei pode liberar totalmente o contribuinte da obrigação tributária, ficando esta a 

cargo exclusivamente do responsável ou pode atribui-la àquele em caráter supletivo. 

 

Substituição Tributária 

 

A substituição tributária consiste numa técnica de concentração da arrecadação do 

imposto em alguns poucos contribuintes, facilitando, dessa forma, sua fiscalização. Como 

                                                
8 NOGUEIRA, Johnson Barbosa. Contribuinte Substituto no ICM, RDT vol. 21, Revista dos Tribunais, 

São Paulo, p. 93. 
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normalmente os substitutos tributários têm melhores condições econômicas e financeiras que 

os substituídos, há também, diminuição da inadimplência. Na substituição tributária há a 

transferência da responsabilidade pelo recolhimento do imposto a um terceiro vinculado ao 

fato gerador da obrigação tributária. Há duas espécies de substituição tributária no ICMS: 

pelas operações posteriores e pelas operações anteriores. A Lei Complementar 87/96 

menciona também as operações ou prestações concomitantes. 

A substituição tributária pelas operações anteriores ou substituição tributária para trás, 

como também costuma ser denominada, geralmente abrange a saída de produtos agrícolas ou 

extrativos vegetais ou minerais do estabelecimento do produtor ou extrator com destino ao 

industrial. Nesse caso o industrial assume a condição de substituto tributário, 

responsabilizando-se pelo tributo devido pelo produtor ou extrator, correspondente ao fato 

gerador ocorrido nas saídas dos produtos daqueles estabelecimentos. A substituição tributária 

para trás opera-se em relação a fato gerador já ocorrido. 

Na substituição tributária pelas operações posteriores ou para frente, o substituto 

assume a responsabilidade pelo pagamento do tributo relativo ao fato que irá ocorrer 

futuramente, o chamado fato gerador presumido. Para apuração do quantum a pagar, aplica-se 

a alíquota interna sobre a base de calculo - um valor fictício apurado, mediante aplicação de 

um valor tabelado ou obtido por meio de aplicação de margens de valor agregado do produtor 

até o consumidor final. 

A origem da substituição tributária do ICMS remonta à década de 40, pouco depois do 

advento da Emenda nº 3 à Constituição Federal de 1946. Na ocasião, alguns empresários do 

ramo de panificação e bebidas, insatisfeitos com o que consideravam concorrência desleal, 

sugeriram ao fisco a cobrança antecipada do imposto pelo moinho de trigo e pelas fábricas ou 

distribuidoras de cervejas e refrigerantes. A modalidade seria vantajosa para os comerciantes 

honestos e para o fisco. Este receberia o imposto que era sempre sonegado e aqueles teriam o 

benefício da diminuição da carga tributária, pois o imposto seria calculado utilizando-se uma 

margem de lucro menor que a praticada efetivamente. 

Hugo de Brito Machado relata este fato que vivenciou como consultor jurídico da 

Associação Comercial do Ceará:  

“A questão, como à época sustentamos inutilmente, não deveria ser tratada com visão 

imediatista. Estava em jogo um princípio. O imposto só deve ser cobrado depois de ocorrida, e 

conhecida, a realidade econômica que lhe serve de suporte. Admitir a cobrança antecipada do 

imposto incidente sobre vendas futuras implica admitir o arbitramento do valor de tais operações, e 
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toda possibilidade de arbitramento deve ser vista com cautela.”(Brito,1998)9  

A substituição tributária iniciou com uma margem de valor agregado de 40% e hoje, 

em alguns produtos, especialmente farinha de trigo, já ultrapassa os 100% de MVA.  

Em sua forma ideal a substituição tributária seria aplicada àquelas mercadorias 

fabricadas por poucas empresas e vendidas por uma rede espalhada de estabelecimentos 

varejistas. Ao se concentrar o recebimento do imposto na empresa fabricante, facilita-se o 

trabalho de arrecadação e fiscalização do imposto. A obrigação que nasceria contra um 

contribuinte de pequeno porte e com todas as condições para sonegar o correspondente 

tributo, passa para um substituto tributário de maior porte econômico com todas as condições 

de fazer frente ao adimplemento da obrigação tributária. Pela sistemática, o industrial embute 

no preço da mercadoria o valor do imposto que seria devido quando da saída desta do 

estabelecimento varejista, na ponta do ciclo econômico-produtivo. 

O regime de substituição tributária pelas operações posteriores deveria ser limitado a 

mercadorias que apresentasse algumas características como: poucos produtores, poucos 

intermediários, muitos pontos de venda a consumidor, grande quantidade de unidades 

comercializadas na unidade da federação e importância econômica na arrecadação do ICMS. 

 

 Substituição Tributária e Cobrança Antecipada do ICMS 

 

A cobrança antecipada do imposto é uma forma derivada da substituição tributária. A 

legislação dos estados exige o pagamento antecipado do ICMS, por ocasião da entrada de 

certas mercadorias em seu território. Nessa forma de cobrança do imposto, tal como na 

substituição tributária, a administração tributária arbitra uma margem de lucro relativa às 

futuras operações e exige, antecipadamente, o correspondente imposto.  

As diferenças básicas, entre os as duas sistemáticas reside no fato de que na 

substituição tributária o pagamento é definitivo não implicando crédito pela entrada da 

mercadoria, nem débito pela saída desta. Na antecipação, em alguns estados o montante pago 

será contabilizado no sistema de conta corrente, com débitos pelas saídas e créditos pelas 

                                                
9MACHADO, Hugo de Brito.  Aspectos Fundamentais do ICMS, 2ª ed., São Paulo, Dialética,  pp. 116 e 

117. 
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entradas, é a denominada, antecipação parcial. Na Bahia, entretanto, a antecipação, assim 

como a substituição, encerra a fase de tributação. 

Uma outra diferença importante é que na antecipação, o contribuinte, muitas vezes 

varejista, não substitui a nenhum outro, apenas recolhe o antecipadamente o imposto que seria 

devido apenas quando da venda ao consumidor, pelo Regime Normal de Apuração, ou na 

sistemática adotada pelo SIMBAHIA10, valor fixo de acordo com a faixa de receita bruta 

ajustada (vendas menos 20% do total das compras)  ou percentual sobre receita bruta mensal.     

 

 Substituição Tributária e a Lei Complementar 87/96 

 

A Substituição Tributária foi severamente questionada até o advento da LC 87/96, os 

argumentos eram variados, entretantos todos apontavam para a necessidade de edição de Lei 

Complementar regulando a substituição tributária. 

 A Lei Complementar 87/96 revogou o Convênio 66/88, cumprindo as determinações 

do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal de 1988. A substituição tributária é 

tratada do artigo 5º ao 10º da LC supracitada.  

 

O STF e a Base de Cálculo Presumida na Substituição Tributária  

 

A maioria dos estados tiveram fortalecida a sua posição, com recente decisão do 

Supremo Tribunal Federal que em votação unânime da sua Segunda Turma não proveu 

agravo regimental que solicitava a restituição de diferenças apuradas com fundamento em 

Base de Cálculo presumidas.    

AGRRE-266523 / MG 

AG. REG. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO   

Relator(a) Min. MAURÍCIO CORRÊA   

                                                
10 O SIMBAHIA é um regime simplificado de apuração, definido na Lei 7.357/98 que exige o imposto 

de forma escalonada em percentuais progressivos ou valores pré-definidos, conforme a ampliação da receita 

bruta ajustada (Vendas – 20% das compras). 
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Julgamento 08/08/2000 - Segunda Turma   

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E 

VALOR REAL DA OPERAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS. RESTITUIÇÃO. 

1.      É responsável tributário, por substituição, o industrial, o comerciante ou o prestador de 

serviço, relativamente ao imposto devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de 

mercadorias ou, ainda, por serviços prestados por qualquer outra categoria de contribuinte. 

Legitimidade do regime de substituição tributária declarada pelo Pleno deste Tribunal. 

2.      Base de cálculo presumida e valor real da operação. Diferenças apuradas. Restituição. 

Impossibilidade, dada a ressalva contida na parte final do artigo 150, § 7º, da Constituição 

Federal, que apenas assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga somente 

na hipótese em que o fato gerador presumido não se realize. 

Agravo regimental não provido. 

A Bahia, por certo, após esta decisão, não mudará a forma de agir quanto à restituição, 

pois teve o seu posicionamento respaldado e a menos que o STF no Pleno altere este 

entendimento, dificilmente os estados restituirão valores referentes a diferenças de ICMS 

decorrentes de vendas realizadas com preços inferiores ao estabelecido na base de cálculo 

presumida.  

Acreditamos, assim como o Supremo, que a restituição será apenas quando o fato 

gerador não se realizar. Não existe base legal para restituição de eventuais diferenças, o 

regime sumário de apuração da substituição tributária, não contempla eventuais diferenças 

pró-fisco ou contribuinte. 

O Supremo Tribunal Federal em recente decisão que corrobora com o exposto, por 

seis votos a três, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela 

Confederação Nacional do Comércio contra cláusula do Convênio ICMS 13/97 do estado de 

Alagoas.  

A cláusula questionada determina que não é cabível a restituição do ICMS quando a 

operação subseqüente à cobrança do imposto for feita com valor inferior ao que foi utilizado 

como base de cálculo inicial. A cláusula também veda a cobrança complementar do ICMS 

quando o valor da operação posterior for maior que o presumido para a cobrança do imposto. 

O STF derrubou liminar concedida em 1988 e que diante da relevância e urgência da 

matéria, suspendia o dispositivo em questão. 
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O relator do processo, ministro Ilmar Galvão, apresentou voto diferente do 

entendimento de 1998 quando o ministro citou precedentes da Corte (RE 213396 e AGRRE 

266523) e afirmou que não havia interesse jurídico em verificar posteriormente o tributo pago 

a maior ou a menor porque a finalidade do instituto da substituição tributária, por meio da 

presunção de valores, é justamente tornar viável o sistema de arrecadação do ICMS. De 

acordo com o relator, seria uma dificuldade enorme calcular o valor real de cada operação 

realizada pelos inúmeros contribuintes. Por isso, declarou a constitucionalidade da cláusula 

segunda do Convênio ICMS 13/97 de Alagoas. 

Apesar da tese do relator ter sido a vencedora, três ministros presentes no Plenário não 

concordaram com o entendimento. O líder da dissidência foi o ministro Carlos Velloso, que 

classifica o conteúdo do parágrafo 7º, do artigo 151 como uma garantia constitucional ao 

contribuinte e uma verdadeira limitação do poder de tributar do Estado. Segundo ele, para dar 

máxima eficácia a essa garantia constitucional, o excesso cobrado do substituto tributário 

também teria de ser restituído. 

O ministro Celso de Mello entendeu o excesso como cobrança indevida e que a 

Constituição não legitimava isso. O presidente da Corte, ministro Marco Aurélio, reforçou a 

argumentação apresentada pelos colegas. Para ele, isso significaria um "enriquecimento sem 

causa do Estado". 

"Assusta-me a jurisprudência que vem se formando em torno das relações tributárias 

nessa Corte", disse o presidente, argumentando que dificilmente o Estado presume um valor 

inferior. "Não acredito na boa vontade do Estado", concluiu Marco Aurélio, justificando que 

no campo tributário sempre se consegue majorar os impostos. 

O ministro Moreira Alves contradisse tais argumentos. Segundo Alves, o sistema da 

substituição tributária foi criado para se evitar a sonegação de impostos e que o sistema 

deixasse de ser assim, a Constituição seria inócua. "Não se trata de garantia “máxima”, mas 

de garantia de existência do sistema", afirmou ele durante seu voto. 

Outras decisões vêm reforçando o entendimento da inadmissibilidade de restituições 

em função da divergência entre a base de cálculo real e a presumida, como a decidida em 

05/11/2002, por unanimidade, pela primeira turma do STF, que negou recurso ajuizado por 
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uma concessionária de automóveis do Mato Grosso do Sul pretendendo restituição de 

diferenças de ICMS.11      

 

A Substituição Tributária na Legislação do ICMS da Bahia 

 

A Substituição Tributária, como vimos, tem os seus contornos gerais definidos na 

Constituição Federal, artigo 150, § 7º e na Lei Complementar 87/96, arts. 5º ao 10º. A Lei 

7.014/97, instituidora do ICMS na Bahia, trata da matéria, entre outros artigos, principalmente 

do art. 7º ao 10º, entretanto, é no Regulamento do ICMS que a Substituição Tributária adquire 

concretude, com a definição de produtos, momentos de pagamento, margens de valor 

agregado e responsáveis. É no Regulamento do ICMS, especificamente, nos arts. 125, 126 e 

348 que estão definidos os prazos de pagamento do ICMS por Substituição Tributária, 

Antecipação e Diferimento. 

A Substituição Tributária no Regulamento do ICMS da Bahia está dividida em dois 

grandes grupos, o primeiro refere-se a responsabilidade por operações ou prestações futuras, 

“Antecipação Tributária” e o segundo por operações ou prestações antecedentes, 

“Diferimento”.     

O conceito de Diferimento apresentado pelo RICMS/BA diz respeito às situações em 

que, segundo a lei, a responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente sobre 

determinada operação ou prestação efetuada no presente é transferida para o adquirente ou 

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

substituição vinculado a etapa posterior, ficando adiados o lançamento e o pagamento do 

tributo para o momento em que vier a ocorrer determinada operação, prestação ou evento 

expressamente previstos pela legislação. 

O RICMS/BA em várias oportunidades apresenta a “Antecipação Tributária” como 

sinônimo de “Substituição Tributária”, todavia, estas possuem características que as 

diferenciam, pois na antecipação a lei determina que o próprio contribuinte ou responsável 

realize o pagamento do imposto, enquanto que na Substituição Tributária, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto que seria devido pelo contribuinte, é transferida para terceiro, 

                                                
11 Revista Consultor Jurídico, STF nega recurso a concessionária sobre compensação de ICMS. http: 

//www.tributário.com/ler_texto.asp. Acesso em 10 nov 2002.  



 17

ficando, em princípio, o contribuinte livre de qualquer ônus com relação a falta de pagamento 

do imposto pelo responsável. 

Falamos em princípio, pois o RICMS/BA possui a figura da responsabilidade supletiva 

nos seus art. 354 que disciplina que nas operações internas, a responsabilidade atribuída ao 

sujeito passivo por substituição não exclui a responsabilidade do contribuinte substituído 

quando a retenção do imposto for feita sem a inclusão, na base de cálculo, dos valores 

referentes a frete e seguro, por não serem esses valores conhecidos pelo sujeito passivo por 

substituição no momento da emissão do documento fiscal, devendo o destinatário, neste caso, 

recolher o imposto devido. 

A responsabilidade supletiva é também prevista no art. 372, § 3º que estabelece para 

as aquisições interestaduais efetuadas por contribuintes da Bahia, quando há convênio ou 

protocolo entre a Bahia e a unidade federada de procedência das mercadorias, relativamente à 

espécie de mercadorias adquiridas, que  se o percentual de MVA estabelecido no acordo 

interestadual for inferior ao previsto na legislação interna, o substituído ficará obrigado a 

fazer a complementação do imposto. Estabelece ainda que se o remetente tiver realizado a 

retenção em valor inferior ao devido, o adquirente ficará obrigado a efetuar a 

complementação do imposto.  

Em artigo de salvaguarda da fazenda pública, o inciso III, do citado art. 372, prevê que 

no caso de não ter sido feita a retenção do imposto pelo remetente e esgotadas todas as 

possibilidades de exigência do imposto do sujeito passivo por substituição, deverá ser emitido 

Termo de Intimação de Débito para que o destinatário efetue o recolhimento espontâneo do 

imposto. Se há discussão quanto a legalidade da cobrança, do ponto de vista econômico, não 

há agravo para o destinatário quando o imposto efetivamente não houver sido retido, 

entretanto, se for entendido que a cobrança deverá ser realizada quando o remetente, mesmo 

tendo realizado a retenção, não houver recolhido o ICMS para a Bahia, entendemos que 

caracterizará bi-tributação, pois o imposto já estava embutido no valor pago pelo adquirente, 

não cabendo ao estado, por falta de meios para fazer chegar aos cofres público o imposto 

sonegado, impingir ao adquirente a obrigação de pagamento do ICMS que deveria ter sido 

recolhido. 

O art. 355 estabelece algumas hipóteses, nas quais, não se fará a retenção ou 

antecipação do imposto nas operações internas, nas aquisições de outra unidade da Federação 

ou do exterior e nas arrematações de mercadorias importadas e apreendidas ou abandonadas, 

quando a mercadoria se destinar a estabelecimento filial atacadista situado neste Estado, na 
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hipótese de transferência de estabelecimento industrial localizado nesta ou em outra unidade 

da Federação,  a outro contribuinte ao qual a legislação atribua a condição de responsável pelo 

pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria, 

a estabelecimento industrial, inclusive microempresa e empresa de pequeno porte que se 

dediquem à atividade industrial, para utilização como matéria-prima, produto intermediário 

ou material de embalagem, a estabelecimento prestador de serviço de qualquer natureza 

definido em lei complementar como de competência tributária dos Municípios, sendo a 

mercadoria destinada a emprego na prestação de tal serviço, a menos que haja indicação 

expressa de lei complementar acerca da incidência do ICMS nos fornecimentos a serem 

efetuados pelo prestador, a estabelecimento de contribuinte para uso, consumo ou ativo 

imobilizado, a contribuinte cuja operação subseqüente estiver amparada por isenção ou não-

incidência, a consumidor final. 

A base de cálculo do ICMS para fins de retenção do imposto pelo responsável por 

substituição, nas operações internas, relativamente às operações subseqüentes poderá ser o 

preço único ou máximo de venda adotado pelo contribuinte substituído ou adquirente, fixado 

ou sugerido pelo fabricante ou pelo importador ou fixado pela autoridade competente; na falta 

da fixação de preço referida no inciso anterior, o valor da operação própria realizada pelo 

remetente ou fornecedor, acrescido dos valores correspondentes a seguros, fretes, carretos, IPI 

e outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente, adicionando-se ao montante a 

margem de valor adicionado (MVA) relativa às operações subseqüentes, de acordo com o 

percentual previsto no Anexo 88, em função de ser industrial, atacadista ou importador o 

estabelecimento fornecedor ou remetente, tratando-se das mercadorias de que cuidam os 

incisos II e IV do art. 353 e no Anexo 89; em se tratando de quaisquer outras mercadorias não 

contempladas no Anexo 88 sendo o adquirente pessoa não inscrita no cadastro estadual e 

conforme o § 2º do art 352, nos demais casos previstos pela legislação; nas operações 

efetuadas por estabelecimento fabricante de cervejas, chopes e refrigerantes, o preço indicado 

em pauta fiscal,  estabelecida pela Secretaria da Fazenda, ou, na falta deste, o preço praticado 

pelo fabricante, mais IPI, acrescido da margem de valor adicionado fixada no Anexo 88, 

poderá ainda abater 1% do valor da base de cálculo do imposto devido por Substituição 

Tributária, a título de quebra (perecimento), independentemente de comprovação; nas 

operações com pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha, o valor correspondente 

ao preço de venda a consumidor constante em tabela estabelecida por órgão competente para 

venda a consumidor, acrescido do valor do frete, ou, em sua falta, o preço praticado pelo 
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remetente, constante no documento fiscal, incluídos o IPI, seguros, carreto, frete e demais 

despesas cobradas do adquirente ou a ele debitadas, acrescido da margem de valor adicionado 

fixada no Anexo 88. 

A base de cálculo deve observar ainda para os produtos farmacêuticos e demais 

mercadorias especificados no item 13 do inciso II do art. 353,  o disposto no Convênio ICMS 

76/94 e suas alterações posteriores; para veículos automotores novos (automóveis de 

passageiros, jipes, ambulâncias, camionetas, furgões, "pick-ups", "trolebus" e outros veículos) 

o que reza o Convênio ICMS 132/92 e suas alterações posteriores; para veículos novos de 

duas rodas motorizados (motocicletas e ciclomotores) o Convênio ICMS 52/93 e suas 

alterações posteriores; nas operações com energia elétrica, a base de cálculo do imposto a ser 

recolhido pelo sujeito passivo por substituição é o preço cobrado ao consumidor, incluindo-se 

importâncias cobradas a título de ligações, e excluindo-se valores relativos a posteamento, 

rede, fiação e multas de mora.     

Nas operações interestaduais, a base de cálculo para fins de substituição ou 

antecipação tributária é a prevista em convênios firmados entre a Bahia e as demais unidades 

da Federação, conforme arts. 370 a 379 e Anexo 86. 

 Nas prestações de serviços de transporte em que seja atribuída a terceiro a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto, nas hipóteses do art. 380, a base de cálculo do 

imposto a ser retido pelo responsável por substituição é o valor efetivamente contratado, 

consignado no documento fiscal, que prevalecerá inclusive em relação ao constante em pauta 

fiscal, sem prejuízo da dedução do crédito presumido, quando prevista. Caso o preço do 

serviço seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de 

Substituição Tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 

 O disposto nos arts. 61 a 63 não se aplica às operações com combustíveis, 

lubrificantes e demais produtos derivados ou não de petróleo relacionados no art. 512-A, cujas 

bases de cálculo, para fins de antecipação tributária ou Substituição Tributária, são as 

previstas no art. 512-B. 

Nas operações realizadas com diferimento do lançamento do imposto, a base de 

cálculo relativa às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes é o valor da 

operação, sendo esta tributada, quando o termo final do diferimento for a saída, do 

estabelecimento do responsável, da mercadoria ou do produto dela resultante, desde que não 

inferior ao valor praticado pelo contribuinte substituído, acrescido das despesas de transporte 
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e das demais despesas que a tenham onerado até o ingresso no estabelecimento do 

responsável por substituição. 

Nas transferências de mercadorias enquadradas no regime de diferimento a base de 

cálculo deverá observar o preço de aquisição ou o valor mais recente da mercadoria e o custo 

da mercadoria. 

Os prazos de pagamento definidos nos art. 125 e 126, Substituição Tributária para 

frente, estabelece que a depender do fato gerador, da situação ou condição do contribuinte o 

pagamento até o dia 10 do mês subseqüente ao da entrada da mercadoria no estabelecimento, 

na entrada no estado, no momento da saída da mercadoria ou no inicio da prestação do serviço 

de transporte, quando iniciado na Bahia, realizado por transportador autônomo ou empresa 

transportadora não inscrita no cadastro de contribuintes da Bahia, até o dia 15 do mês 

subseqüente pelo responsável, quando a Substituição Tributária decorrer de saídas de 

mercadorias do estabelecimento ou relativamente a prestações de serviços de transporte nas 

quais seja atribuída a terceiro a responsabilidade pela retenção do imposto ou até o dia  9 do 

mês subseqüente ao da operação quanto ao imposto retido em operação interestadual por força 

de convênio ou protocolo,  caso não haja prazo diverso previsto nos respectivos convênios ou 

protocolos.  

A Bahia, assim como os demais estados, também obedece aos procedimentos relativos 

a Substituição Tributária previsto no Convênio ICMS 81/93 que estabelece normas gerais a 

serem aplicadas a regimes de Substituição Tributária, instituídos por Convênios ou Protocolos 

firmados entre os Estados e o Distrito Federal. 

 

O Atual Modelo de Antecipação Tributária nos Postos Fiscais de Divisa 

 

A antecipação tributária vem sendo colocada como a solução para a queda de 

arrecadação em segmentos, proporcionadas pela dificuldade de fiscalização em algumas 

mercadorias ou mesmo, pela implementação de modelos de apuração do ICMS, caso do 

SIMBAHIA, que ao serem colocados em prática mostraram-se pródigos na divisão de 

empresas como forma de reduzir os montantes a serem tributados.   

A solução parcial encontrada pela Secretaria da Fazenda ao identificar essas 

distorções, que provocavam ainda perda de arrecadação em determinados segmentos, foi a 
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inclusão das mercadorias correspondentes no regime de antecipação tributária, como ocorreu 

com o setor de: auto-peças, artigos óticos, biscoitos e salgadinhos, carnes bovinas, suínas 

bufalinas e aves. O problema é que este modelo atual de antecipação tributária, com obrigação 

de recolhimento na entrada do Estado provoca uma sobrecarga de trabalho nos postos fiscais 

de divisa, que não dispõe de suficiente infra-estrutura física e de pessoal, gerando perda de 

receitas para a SEFAZ, transtornos e custos para o contribuinte. 

 

Análise do Modelo Atual de Antecipação segundo a Gestão por Exceção 

Quantificada 

 

Conforme o entendimento de GIL (2000) a metodologia de Auditoria de Processos 

deve utilizar os Fatores Críticos de Sucesso12 e os Pontos de Falha13, FCS’s e SPOF’s. Para 

este método de auditoria, a gestão faz-se pelo fundamento “tratamento das exceções” como 

caminho para atender às restrições orçamentárias, de escassez de recursos humanos, 

instalações físicas inadequadas, tempos e prazos a cumprir na condução das linhas de 

negócios da Pessoa Jurídica Expandida14. Com a aplicação de filtros lógicos e refinamentos 

sucessivos, conseguimos identificar, formatar e trabalhar as exceções através dos vetores de 

busca dos “fatores críticos de sucesso” e “pontos de falha”15. 

A identificação dos FCS´s e SPOF´s podem ser observadas com aplicação de diversas 

metodologias, que o autor do método denomina de “Vertentes de Busca”, sendo elas: 

brainstorming, benchmarking, relação “custo ou benefício”, aplicação de questionários, 

realização de análise de risco, montagem de cenários do amanhã e uso de parâmetros para 

foco das análises. Após definido uma das vertentes de busca, trabalha-se com o auxilio de 
                                                

12 Fatores Críticos de Sucesso (FCS) – são momentos, ou situações, ou eventos inter ou intra-entidades 

parceiras da pessoa jurídica expandida que necessitam funcionar com desempenho máximo para que a missão, 

plano estratégico, plano tático, políticas, diretrizes, objetivos sejam alcançados. 

13 Pontos de Falha (Single Point of Failure -SPOF´s) – são condições de ocorrência inter ou intralinhas 

de negócios que irão explicar o não alcance, ou não cumprimento integral dos FCS´s. 

14 Pessoa Jurídica Expandida – modelo de organização das linhas de negócios com destaque para a 

lógica de conexão e dos recursos integrantes dos elos da cadeia produtiva ou de serviços que age para o alcance 

do binômio “processo ou produto”.  

15 GIL, Antônio Loureiro. Auditoria de Negócios, São Paulo, Editora Atlas, 2000, p. 34. 
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cinco vertentes de raciocínio: linha de negócio; parâmetro: eficácia, eficiência, segurança e 

regulamentações; momento: estratégico, tático e operacional; ciclo de vida do negócio; 

funções administrativas: planejamento, execução e controle16.     

A abordagem da Gestão de Processo de Auditoria, com reflexão e apontamento dos 

FCS’s e SPOF’s, sobre os quais hão de se debruçar os gestores operacionais e aqueles que 

detém o poder de deliberações e mudanças, sem querer esgotar o assunto, há de permitir uma 

análise e reflexão sobre os atuais processos de fiscalização, sejam eles operacionais, 

decisórios ou de controladoria, buscando sua máxima eficiência e eficácia, inseridos num 

contexto de grandes e rápidas transformações pelas quais passam as organizações 

governamentais e empresariais neste início de século XXI.     

Partindo do método “Vertente de Busca” – Uso de Parâmetros para Foco de Análises, 

identificaremos as vantagens, necessidades e restrições do atual modelo de Antecipação 

Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

Passaremos agora a demonstrar os pontos de FCS’s e SPOF’s relevantes dentro do 

processo de Antecipação Tributária realizado pelo trânsito de mercadoria nos postos fiscais, 

apresentando de forma descritiva cada FCS, comentando-o e relacionando-o com o SPOF 

relativo.  

 FCS – Antecipação tributária nos postos fiscais de divisa. 

Vantagens: 

- Assegurar a arrecadação do tributo de forma imediata, independente da idoneidade ou 

efetiva existência do contribuinte; 

- Possibilita a proteção das indústrias sediadas no mercado interno; 

- Aumento da arrecadação; 

        Necessidades:     

          - Sistema de informática para controle e cálculo das operações; 

          - Legislação mais clara, objetiva e de fácil aplicabilidade; 

- Estrutura adequada para verificação de mercadorias; 

- Estrutura para atendimento célere e de qualidade aos transportadores e contribuintes; 

                                                
16 GIL, Antônio Loureiro. Auditoria de Negócios, São Paulo, Editora Atlas, 2000, pp. 35 e 36. 
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          - Grande demanda por equipamentos de informática e comunicações; 

          - Grande quantidade de prepostos fiscais; 

          - Sistema de Controle do valor do débito e respectivo pagamento do ICMS devido por 

empresas detentoras de Regime Especial;  

          Restrições: 

- A especificação da NCM não distingue claramente os itens sujeitos a antecipação 

tributária; 

- Dificuldade de verificação física de pequenos volumes de mercadorias – ex: auto 

peças, medicamentos, produtos óticos - nos postos fiscais, principalmente, quando 

vindo por transportadoras; 

- Escala padronizada independente dos dias e postos fiscais; 

- Capacitação inadequada do quadro de pessoal; 

- Existência de falta de comprometimento de parcela significativa dos prepostos fiscais; 

- Grande número de atendimento de contribuintes; 

SPOF 1 – Falta de controle do ICMS antecipação tributária devido por empresas 

detentoras de regime especial. 

Vantagens: 

- Efetivo controle das compras realizadas e do imposto devido por estas empresas; 

- Garantia da arrecadação ou do lançamento tributário; 

- Cassação dos regimes especiais concedidos e indevidamente utilizados; 

          Necessidades: 

- Sistema de Informática; 

- Cobrança ágil; 

    Restrições: 

- Falta de critérios objetivos para concessão e cassação dos regimes especiais; 

- Falta de sistematização de procedimentos após a detecção de irregularidades praticadas 

por empresas possuidoras de regimes especiais e que implicariam na cassação dos 

mesmos. 
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SPOF 2 – Demora na liberação das mercadorias quando do pagamento do imposto 

antecipado.  

Vantagens: 

- Atendimento satisfatório do contribuinte; 

- Liberação imediata da mercadoria; 

- Continuidade das operações mercantis; 

- Diminuição da demanda dos serviços na SEFAZ. 

       Necessidades: 

- Implantação de um sistema corporativo de controle e apropriação dos pagamentos e 

liberações eletrônicas das mercadorias via internet. 

  Restrições: 

- Inacessibilidade de alguns contribuintes ao sistema da SEFAZ, devido a falta de 

conhecimento de informática, situação cadastral irregular ou ser contribuinte não inscrito; 

- Carência de profissionais habilitados para o desenvolvimento do sistema. 

 

Problemas Jurídicos Relacionados com a Antecipação Tributária 

 

Enquanto a antecipação tributária tem como responsável o destinatário a substituição 

tributária tem como responsável pelo pagamento o remetente. No primeiro caso o pagamento 

deve ser efetivado através de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), vinculando à sua 

Inscrição Estadual, logo, possibilitando a exata destinação do percentual ao município 

correspondente, conforme a previsão do inciso IV do artigo 158 da Constituição Federal: 

“Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
............................................................................................................................................. 

IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Eestado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação.” 

Apesar da forma correta ser o DAE, para evitar perda de tempo com o pagamento do 

imposto na divisa, os destinatários enviam o valor do tributo ao remetente para que esse 

efetue o recolhimento utilizando-se das Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos 
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Estaduais (GNRE), ocasionando, pagamentos que não identificam o destinatário e o 

município que faz jus ao repasse do ICMS, deixando o contribuinte sem comprovação de ter 

realizado o pagamento e o estado sem saber a qual município destinar o percentual do ICMS 

relativo aos pagamentos citados. A solução adotada pela Bahia de criar critérios de 

distribuição de receita, nem sempre espelha o valor real e é alvo de questionamento pelos 

municípios. 

Um segundo problema é que os estados ao procurar simplificar a cobrança do imposto 

tem recorrido ao instituto da antecipação tributária e os contribuintes nem sempre concordam 

com os valores definidos na antecipação tributária de divisa, e também cada vez mais, buscam 

recurso judicial para fugir a essa regra. 

Decisões tomadas pelas autoridades judiciárias invariavelmente ordenam a “liberação” 

das mercadorias quanto é feita a exigência do imposto na entrada do território do Estado. 

Apresentamos trecho de uma dessas decisões, proferidas pelo Juízo da Vara da Fazenda 

Pública de Vitória da conquista17: 

“Estabelece a Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, invocada na exordial e 

aqui reproduzida, que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos”. 

Mas a apreensão se permite para a materialização da infração, ao que basta a 

retenção das mercadorias por tempo estritamente necessário à lavratura do Auto, sendo 

absolutamente desnecessária a sua permanência em depósito, o que, sem dúvida, fere o direito 

de propriedade, embaraçando, ainda, o exercício da atividade comercial. 

Com efeito, lavrado o Auto, que opera a constituição do crédito tributário, conforme 

o Art. 142 do Código Tributário Nacional, deve o fisco proceder a entrega dos bens, pois que 

dispões dos meios legais para perseguir o pagamento do imposto acaso devido. 

Penso que, lavrados o termo de apreensão e o auto de infração em casos tais, e tanto 

que colhidos os elementos de que eventualmente necessite em sua ação fiscal, como 

identificação do infrator, qualidade, espécie, valor e propriedade da mercadoria, deve esta, 

imediatamente, ser liberada.” 

Também segue a linha o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em derredor 

desta questão: 

                                                
17 Cf. Mandado de Segurança nº 20020903/9, expedido pelo Juiz de Direito Juraci Barbosa Lima, titular 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista, Bahia . 
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“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. 

APREENSÃO DE MERCADORIAS POR AGENTES FISCAIS. INADMISSIBILIDADE. 

Não pode o fisco, que dispõe de procedimento legal adequado para execução de seus 

créditos tributários apreender mercadoria como meio coativo da exigência do pagamento. Se 

o responsável tributário pela mercadoria transportada é identificado e conhecido, tem o fisco 

o aparato próprio para faze cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, se é o que é, 

lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subseqüentes no sentido do cumprimento da 

obrigação fiscal. A apreensão de mercadorias para evitar sua circulação em situação de 

irregularidade, justifica-se, senão se identifica o responsável tributário. A lavratura do Auto 

de Infração, como na espécie, afasta tal circulação irregular, eis que, com o ato 

administrativo, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor todo um arsenal 

administrativo e jurídico próprios, para cambiar a seus cofres o tributo que lhe é devido pela 

circulação de tais produtos.” 18 

 

Um Novo Modelo de Antecipação Tributária 

 

Para a construção de um novo modelo de antecipação tributária partimos da premissa 

que a maioria dos contribuintes pagam regularmente os seus tributos, independente da 

necessidade da determinação legal de cobrança na divisa, sendo assim, é injustificável e 

desnecessário que adotemos uma forma excepcional de pagamento que vise coibir a evasão de 

tributos, por segmentos e por empresas sonegadoras, para contribuintes que ao longo do 

tempo de atividade sempre demonstraram merecer a confiança da Fazenda Estadual, sem 

qualquer critério de seletividade que reconheça os que cumprem regularmente com suas 

obrigações tributárias.  

O estado tem como definidor exclusivo da antecipação tributária, as mercadorias assim 

elencadas na legislação, propomos que além disto seja levada em consideração a situação de 

adimplência e o tempo de atividade do contribuinte. 

Defendemos que todos os contribuintes, obedecidas determinadas condições, poderão 

postergar o pagamento do imposto, hoje devido na primeira repartição de entrada no estado, 

                                                
18 TJ-MG. ac. un.da 4ª C. C., de 11.2.99. Ap. 123.655/3, Rel. Dês. Corrêa de Marins. In: ADV -COAD Boletim 
número 30/99. 
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para data pré-definida pela SEFAZ, quando já de posse da sua nota fiscal e mercadoria, 

poderão tranqüilamente checar os valores devidos e proceder ao pagamento. 

  A exigência da aplicação de um novo modelo de antecipação tributária é decorrente 

da necessidade do estado ter um efetivo controle de todas as mercadorias sujeitas à 

antecipação tributária que transitam pelos postos fiscais de divisa e de um ganho efetivo de 

qualidade no atendimento ao contribuinte, representado no binômio: celeridade e eficácia. 

Não conseguiremos dar um atendimento nos moldes desejados, enquanto o 

contribuinte for compelido a pagar o tributo no posto fiscal, sobre mercadorias que não sabia 

que já tinham sido enviadas e em que quantidades, pois muitas vezes a aquisição das mesmas 

ocorrem com preço CIF e essas vêm por transportadoras contratadas pelos remetentes. 

Para efetivação deste novo modelo, necessário será que, no mínimo, todas as notas 

fiscais de mercadorias sujeitas à antecipação tributária sejam digitadas de imediato nos postos 

fiscais de divisa e que seja desenvolvido um sistema informatizado de controle de pagamento. 

Hoje contamos com digitação somente em alguns postos fiscais, ainda assim off-line, 

realizada após vários dias ou até meses do trânsito das mercadorias, que não são sequer 

identificadas. A demora na disponibilização da informação se deve também a logística do 

transporte das notas fiscais dos pontos de onde elas são capturadas para aqueles onde serão 

digitadas e pelo acúmulo delas em algumas unidades. 

A digitação em prazos longos, até seis meses, provoca perdas da sua utilidade, pois 

não permite aos gestores acompanhar os impostos que estão sendo omitidos e a SEFAZ, em 

muitos casos, só descobre o nível de sonegação de alguns contribuintes quando essas já foram 

desativadas. Permite também que empresas usufruam regimes especiais para prazos de 

pagamento do ICMS, e se utilizem deste benefício como artifício para ficarem omissas de 

pagamento, gerando débitos tributários de valores expressivos e de difíceis cobranças. 

Para o controle dos pagamentos das antecipações propomos um sistema informatizado, 

onde o contribuinte terá registradas e disponibilizadas pela Internet, em sua inscrição estadual, 

todas as notas fiscais destinadas a ele que se sujeitam ao pagamento da antecipação tributária, 

com o valor do imposto devido e data de vencimento. Este sistema terá uma dupla utilidade, 

para o contribuinte que saberá facilmente o valor devido e só precisará imprimir os 

Documentos de Arrecadação Estadual (DAE´s) e efetuar o pagamento, e para a SEFAZ, a 

quem possibilitará uma previsão em relatórios, a qualquer tempo, do ingresso de receita 

referente a antecipação tributária.  
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A definição de critérios objetivos é um dos grandes ganhos que o novo modelo de 

antecipação tributária apresenta, ao contrário do que temos hoje com o predomínio do 

subjetivismo, que gera concessões de regimes especiais, sob óticas diferentes. Com o novo 

modelo poderemos estabelecer parâmetros simples e claros para a habilitação, tais como: 

1) Durante o prazo de um ano da solicitação da inscrição, todos os 

contribuintes regularmente inscritos estarão automaticamente aptos a 

transitar, sem realizar o recolhimento nos postos fiscais, mercadorias 

que resultem em até R$ 5.000,00 de imposto antecipado acumulado; 

2) Decorrido o prazo de um ano de efetiva movimentação com 

mercadorias sujeitas a antecipação, sem que tenha incorrido em fraude 

ou dolo fiscais, o contribuinte terá o valor para postergação do 

pagamento ampliado para dez vezes a média dos últimos doze meses; 

3) O estabelecimento que comprovar, na sua implantação, investimentos 

no estado superior a R$ 100.000,00, terá o valor para pagamento 

posterior ilimitado. 

Uma vez o contribuinte não tendo efetuado o pagamento até o dia 5 do mês 

subseqüente ao da entrada da mercadoria no estado, independente do tempo de inscrição 

estadual, em processo similar ao TRGM19, o sistema informatizado automaticamente colocará 

a inscrição numa lista de restrição que consistirá na informação de que o contribuinte está 

inadimplente com as suas obrigações tributárias e, neste caso, será exigido o imposto nos 

postos fiscais de divisa, além de gerar uma comunicação eletrônica para o mesmo.  

O ingresso de uma empresa nesta lista de restrição terá como critério inclusivo, além 

da inadimplência do imposto relativo as operações anteriores, estar com: 

1) Débitos inscritos na dívida ativa estadual; 

2)  Parcelamentos em atraso; 

3) Omissão de DMA ou DME; 

4) Omissão do pagamento do ICMS sujeito ao regime de apuração 

normal. 
                                                

19 Termo de Responsabilidade e Guarda de Mercadorias - sistemática adotada pela SEFAZ junto a 

empresas transportadoras previamente credenciadas, que ficam como responsáveis pela guarda de algumas 

mercadorias constantes na Portaria 270/93, desobrigando o pagamento na divisa. 
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Com os critérios acima apresentados sairemos de um modelo no qual predomina a 

subjetividade, para um que contempla critérios objetivos e conhecidos, possibilita controle e 

ganhos para SEFAZ e contribuintes.   

 

Considerações Finais 

 

Com este novo modelo, a SEFAZ/BA provavelmente terá incrementos de arrecadação 

e ganhos de satisfação dos clientes externos e internos, evitará problemas com o judiciário, 

controlará com eficiência o fluxo de mercadorias sujeitas a antecipação tributária e o 

pagamentos do ICMS devido e estaremos colocando em ação diretrizes importantes do 

Promosefaz20 e que devem seguir de guia para todas as medidas adotadas pela Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia.  

Diante do exposto, estamos também convencidos que esta nova sistemática proposta 

para a fiscalização nos postos fiscais de divisa permitirá que os prepostos fiscais dirijam suas 

atenções para as atividades de trânsito, tais como, conferência de cargas, irregularidades 

cadastrais, autenticidades documentais, confirmação da efetividade das operações, deixando 

atividades burocráticas que hoje consomem grande parte do tempo, a exemplo do envio e 

recebimento de fax de DAE´s ou o atendimento de telefonemas de contribuintes questionando 

se há e quais quantidade e tipos de mercadorias de suas propriedades que encontram-se retidas 

no posto aguardando pagamento do imposto. 

Este sistema permitirá, ainda, a inclusão de novos produtos na antecipação tributária 

ou a adoção da antecipação parcial21 pela Bahia, assim como vários estados do norte e 

nordeste já o fizeram, de forma ordenada e sem trazer transtornos para o contribuinte ou 

SEFAZ. 

Desta forma, espera-se que este trabalho possa servir de base para estudos posteriores 

que complementem o entendimento da questão em análise, inclusive contribuindo para a sua 

eventual adoção pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

                                                
20 Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

21 A antecipação parcial é a cobrança antecipada de pelo menos a diferença de alíquota entre a operação 

interestadual e a interna nas mercadorias tributadas pelo ICMS. 
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