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                                               RESUMO: 
 

Estudo de viabilidade da implantação da Antecipação Parcial do 
ICMS relativamente às mercadorias oriundas de outros estados e 
destinados à contribuinte do tributo no estado da Bahia. Análise do 
histórico, aspectos legais, econômicos e administrativo-fiscais da 
Antecipação Parcial como uma espécie de Substituição Tributária, 
bem como breve relato sobre a sua implantação em outros estados da 
federação, acompanhado de reflexão acerca das condições e 
peculiaridades geográficas do estado da Bahia através de cotejamento 
entre vantagens e desvantagens na adoção de tal sistemática nesse 
estado, concluindo-se pela recomendação da sua implantação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda da sociedade por serviços públicos, tanto na criação de infra-

estrutura para promover o desenvolvimento quanto àquelas decorrentes da necessidade 

de atendimento às camadas mais pobres da população, tem levado os governos a 

buscarem uma maior arrecadação tributária para fazer face às despesas e investimentos 

necessários ao atendimento de tal demanda. 

 

Ao longo da história, seja no período do denominado “Estado do bem-estar social”, de 

passado recente, quando o Estado realizava uma intervenção muito forte na economia 

com o objetivo de fomentar o seu desenvolvimento, seja no momento atual em que 

embora tenha havido uma redução da participação do “Estado-empresário”, passando 

este a regulador de mercado, a sua presença tem sido fundamental, pois, além de 

continuar responsável e provedor pela educação, saúde e segurança, tem de atuar e 

investir recursos crescentes para amortecer os efeitos negativos do fenômeno da 

globalização da economia. 

 

Se por um lado à globalização dissemina conhecimentos e dinamiza os mercados, por 

outro acentua ainda mais as desigualdades sociais, causadas principalmente pelo 

desemprego estrutural decorrente da robotização crescente das indústrias e da forte 

competitividade reinante entre empresas localizadas nos mais variados pontos do globo 

terrestre, considerando o alto grau de mobilidade de tais empresas que migram sempre 

em busca de melhores condições e facilidades de produção, deixando um rastro de 

desemprego por onde passam e exigindo dos governos locais ações enérgicas na adoção 

das denominadas “políticas compensatórias” ou, em outras palavras, ações sociais 

capazes de suprir um mínimo de condições necessárias à sobrevivência daqueles que se 

encontram excluídos ou temporariamente inativos economicamente. 

 

Para atender a essa missão e, ainda considerando a necessidade de manter o equilíbrio 

fiscal para possibilitar a viabilidade econômica bem como a atração de novos 

empreendimentos, condição imposta pelos mercados e materializada na Lei de 
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Responsabilidade Fiscal1, a Administração Tributária, agindo no campo da principal 

receita pública dos governos – a tributária - e em todos os três níveis de governo, teve 

elevado o seu status e aumentada a sua responsabilidade social, sendo estimulada, e 

mesmo compelida, a buscar resultados suficientemente adequados de forma a atuar com 

eficiência e eficácia na arrecadação dos tributos que lhe foram constitucionalmente 

outorgados, necessitando, para tanto, de instrumentos cada vez mais sofisticados com 

vistas a combater a evasão tributária de forma a aumentar a arrecadação sem 

necessariamente aumentar a carga tributária final da economia que hoje, no país, se 

encontra já em níveis considerados elevados (em torno de 37% do PIB2) se cotejados 

com a quantidade e a qualidade dos serviços que retornam à população. 

 

Ao nível de governo estadual e no campo do principal tributo por este arrecadado, o 

ICMS3, adotou-se, como uma das formas de se atingir os objetivos retromencionados, a 

sistemática da Substituição Tributária, que vem a ser uma antecipação da cobrança do 

tributo (antes que ocorra o fato gerador), de forma a se concentrar o esforço de 

fiscalização em um menor número de contribuintes, ou seja, se elege alguns 

contribuintes que estão localizados no ápice da pirâmide da cadeia 

produtiva/distributiva de mercadorias, produtos e serviços, como as indústrias ou 

distribuidores/atacadistas (que são em menor quantidade) e os nomeia “Contribuinte 

Substituto” dos demais integrantes da cadeia distributiva/varejista (que são em 

quantidade muitas vezes maior que o primeiro grupo citado), ao que é feito uma 

estimativa da agregação do valor adicionado em cada etapa futura (fato gerador 

presumido) e é cobrado o imposto e encerrada a fase de tributação daquelas mercadorias 

e bens de consumo sob tal regime (cervejas, balas, refrigerantes, veículos e muitas 

outras). 

 

Trata-se, pois, a Substituição Tributária, de importante procedimento auxiliar no 

combate a evasão, com conseqüentemente aumento da arrecadação tributária e  que 

encontra o devido respaldo constitucional, o que já foi confirmado pelas cortes jurídicas 

nas diversas manifestações em que foram provocadas. 

                                                
1 Lei Complementar de no 104 de 04/05/2000. 
2 Produto Interno Bruto 
3 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual    
   e Intermunicipal e Comunicação 
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No rastro da Substituição Tributária e como uma “variante” dessa sistemática, alguns 

estados instituíram, a partir de 19954, a Antecipação Parcial do ICMS, que consiste na 

cobrança antecipada de parte da carga tributária incidente sobre operações de circulação 

de mercadorias e serviços, procedentes de outras unidades da federação e com destino 

aos mercados internos estaduais, e cobrada no momento da entrada dos produtos no 

estado.   

 

Ao delimitarmos nosso tema à viabilidade da aplicabilidade, no estado da Bahia, da 

Antecipação Parcial do ICMS, nos propusemos a pesquisar e analisar, sob um ponto de 

vista efetivamente crítico e verticalizado, a aplicação prática da Antecipação Parcial do 

ICMS, seus aspectos legais e doutrinários bem como as implicações econômicas da 

adoção de tal sistemática, com enfoque na preservação do desenvolvimento do parque 

industrial e, principalmente, na análise da possibilidade de aumento de arrecadação do 

tributo no estado da Bahia, recomendando, ao final, o aprofundamento dos estudos pela 

Secretaria da Fazenda do estado. 

 

Por se tratar de tema relativamente novo na administração tributária, o instituto da 

Antecipação Parcial não é encontrado em literatura técnica especializada, embora 

tenham sido encontrados alguns poucos textos e ensaios tratando do assunto. Tampouco 

se dispõe de dados capazes de atestar a sua validade e correlação direta com aumento de 

arrecadação tributária nos estados onde já se encontra implantada, contudo, o ritmo e o 

entusiasmo crescente na sua adoção, indica que os resultados são positivos.  

 

De igual forma sugere-se reflexão acerca das vantagens e desvantagens da implantação 

da sistemática no estado e ainda, uma análise mais apurada da relação custo/beneficio, 

considerando, inclusive, estar-se na iminência de uma reforma tributária nacional, o que 

não recomenda uma mobilização de recursos mais significativa por parte dos estados, 

sob pena de se criar uma estrutura dispendiosa e logo em seguida ela venha a se tornar 

obsoleta, por possíveis mudanças no arcabouço tributário com conseqüentes alterações 

na forma de arrecadação dos tributos. 
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A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: ASPECTOS LEGAIS 

 

Histórico  

 

Para tratarmos da Antecipação Parcial do ICMS, considerada como uma derivada da 

Substituição Tributária – já que alguns dos seus fundamentos e motivações são comuns 

- é necessário que se faça um breve histórico desse instituto, em cotejo com essa nova 

modalidade de cobrança que já se encontra em vigor na grande maioria dos estados 

brasileiros. 

 

A introdução do instituto da Substituição Tributária no nosso direito ocorreu por meio 

do Código Tributário Nacional – CTN - instituído pela Lei no. 5.172 de 25 de outubro 

de 1966 em seu art. 58, § 2º, II, segundo o qual “a lei pode atribuir a condição de 

responsável” a determinados contribuintes do imposto e veio se aperfeiçoando ao longo 

do tempo. 

 

Mais recentemente a Constituição Federal – CF –  em vigor, encampou o instituto da 

substituição tributária através do art. 155, § 2º, XII, “b”, tendo o Convênio no. 66/88 

(com força de lei complementar, à vista do disposto no art. 34 § 8º, do ADCT – Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - incluído no seu texto, praticamente, as 

normas da Lei Complementar nº 44 de 07/12/83). 

 

Em seguida, veio a Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93 que acrescentou o 

parágrafo 7º ao art. 150 da Carta Magna em vigor, cujo texto é: 

"§ 7º - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a 
imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido." 

Por fim, em substituição ao Convênio ICM 66/88 (publicado no Diário Oficial da União 

–DOU - de 16.12.88), após absurda provisoriedade de quase nove anos, editou-se a Lei 

                                                                                                                                          
4 Decreto nº 9.405 de 29/09/1995 do Governo do estado do Piauí. 
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Complementar nº 87, de 13.09.96 (publicada no DOU de 16.09.96), que embora possua 

alterações posteriores em outros dispositivos, não teve alterado os ditames que tratam da 

substituição tributária e que vão, de forma específica, do artigo 5º ao artigo 10. 

Como podemos ver, o instituto da Substituição Tributária não é novidade em nosso 

direito, tendo assumido conotação constitucional a partir da atual Carta Magna, fato que 

começou a clarear os entendimentos jurídicos sobre a matéria, e atualmente, com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal – STF - que em 08/05/02, decidiu pela 

improcedência de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada pela 

CNC (Confederação Nacional do Comércio). Os comerciantes questionavam o regime 

de substituição tributária para o ICMS, e na Adin apresentada tentavam derrubar a 

cláusula segunda do Convênio ICMS nº 13/97. Essa decisão afasta a possibilidade de 

restituição ou cobrança complementar de ICMS quando a operação ou prestação 

seguinte à arrecadação, no regime de Substituição Tributária, realizar-se em valor 

diferente ao presumido, utilizado como base de cálculo para a tributação. 

Dessa forma, com esse entendimento do STF, acreditamos que o assunto está 

pacificado, cessando as demandas e os questionamentos jurídicos sobre a 

constitucionalidade da Substituição Tributária para frente, pois o supra mencionado 

parágrafo 7º ratifica: 

a) que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de imposto; 

b) cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente; 

c) e assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga; 

d) caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

A Antecipação Parcial do ICMS, por sua vez, foi adotada inicialmente no estado do 

Piauí, através do Decreto nº 9.405 de 29/09/1995 do governo daquele estado e, a partir 

daí, se disseminou e está em pleno funcionamento na maioria dos estados brasileiros, 

sendo que no estado do Ceará já existem algumas decisões judiciais em caráter liminar 

contra tal sistemática, mas a matéria se encontra em análise no Superior Tribunal de 

Justiça (Moreira, Darlan. Ampliação da lista incomoda empresários. Gazeta Mercantil 

São Paulo. 16 set 2002. caderno 2 p. A9). 
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Considerações Doutrinárias acerca da Substituição Tributária e suas possíveis 

aplicações na Antecipação Parcial. 

 

Do ponto de vista doutrinário, encontramos na esteira desse histórico duas 

características básicas para a configuração do instituto da Substituição Tributária, as 

quais relacionamos a seguir.  

 

Quanto à primeira característica, a Substituição Tributária se configura pela atribuição, 

da responsabilidade total ou parcial de pagar o imposto, mediante lei, a sujeito passivo 

de obrigação tributária. Podemos afirmar também que essa substituição de 

responsabilidade de pagar o tributo é utilizada pelo estado como forma de racionalizar a 

fiscalização e a cobrança em vista da elevada pulverização do varejo em detrimento da 

pouca concentração do industrial ou atacadista. 

 

Complementando a legislação supracitada, mencionamos também os artigos 121 e 128 

do CTN com o propósito de demonstrar que a responsabilidade pelo crédito tributário 

pode também ser atribuída ao contribuinte, ainda que em caráter supletivo, pois 

pretendemos comprovar a viabilidade da cobrança da Antecipação Parcial do ICMS 

supletivamente ao próprio contribuinte por conveniência do sujeito ativo, e na 

eventualidade ou impossibilidade de sua cobrança a um substituto tributário. 

 

Em respeito à Substituição Tributária, assim se pronunciou CARVALHO (1999, p.315):  

 

“Para cada um dos eventos, compostos na forma de situação jurídica, a 
autoridade legislativa apanha um sujeito, segundo o critério de sua 
participação direta e pessoal com a ocorrência objetiva, e passa a chamá-
lo de contribuinte, fazendo-o constar da relação obrigacional, na qualidade 
de sujeito passivo. Em algumas oportunidades, porém, outras pessoas 
participam do acontecimento descrito, mantendo uma proximidade apenas 
indireta com aquele ponto de referência em redor do qual foi formada uma 
situação jurídica. Está entre tais sujeitos a opção do legislador, em ordem à 
escolha do responsável pelo crédito tributário, em caráter supletivo do 
adimplemento total ou parcial da prestação. Eis o autêntico responsável, 
surpreendido no próprio campo da concretização do fato, embora ligado a 
ele por laços indiretos, e trazido ao contexto da relação jurídica para 
responder subsidiariamente pelo debitum. Agora, quando houver a exclusão 
do participante direto (contribuinte) e assumir aquele a postura de sujeito 
passivo da obrigação, não se pode falar em responsável e impõe-se o 
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abandono do nome de contribuinte para o ser excluído, uma vez que tudo 
isso se passou no momento pré-legislativo, inteiramente fora do território 
especulativo do Direito”. 

 

Da mesma forma, MACHADO (2002, p.150) cita: “A lei pode, ao  atribuir a alguém a 

responsabilidade tributária (em sentido restrito), liberar o contribuinte. Mas pode 

também atribuir responsabilidade apenas supletiva, isto é, sem liberar o contribuinte. E 

tanto pode ser total como pode ser apenas parcial (CTN, art. 128)”. 

 

A segunda característica se reporta ao fato gerador que deva ocorrer posteriormente, 

numa clara alusão à sua postergação, e mais ainda à sua presunção, garantindo assim ao 

sujeito ativo o direito de cobrança do imposto, antes mesmo que as mercadorias sejam 

vendidas. 

 

Pode o estado presumir o fato gerador do tributo, antecipar a sua cobrança, eleger ou 

não um substituto tributário (industrial, atacadista, transportador), e supletivamente, 

cobrar o tributo do próprio contribuinte.  

 

Outrossim, a lei estabelece que fica assegurada a imediata e preferencial restituição da 

quantia paga, somente no caso de não se realizar o fato gerador presumido. 

 

Quanto a Antecipação Parcial, alguns tributaristas, como Montes Filho e Braga (Pereira, 

Daniel. Antecipação do ICMS, Gazeta Mercantil, São Paulo.16 set 2002,caderno2,  

p.A9l), afirmam que tal cobrança seria ilegítima, “pelo fato de se dá antes da 

ocorrência do fato gerador e que a única possibilidade de cobrança  em momento 

diferente, deve ser o previsto na Constituição Federal, na forma de Substituição 

Tributária e através da celebração de Convênio entre os estados”. 

 

O Fato Gerador e o Fato Gerador Presumido 

 

O fato gerador do ICMS é definido no próprio texto constitucional através do disposto 

no art. 2º da Lei Complementar nº 87 de 13/09/96 e no art. 114 do CTN compreendendo 

não só as operações de circulação de mercadorias como também as prestações de 
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações se iniciem no exterior. 

 

 Lei Complementar no. 87/96 

 

“Art. 2º. O imposto incide sobre: 
            I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o                              
                   fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e  
                   estabelecimentos similares; 
           II -  prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal,  
                   por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

                   III -  prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer    
      meio, ...” 

 

Código Tributário Nacional – CTN: “Art. 114. Fato gerador da obrigação 

principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. 

Para COSTA (1978, p. 86) a circulação é a "saída de operações que levam as 

mercadorias da fonte de produção até o consumo final de acordo com a sua natureza e 

finalidade."  

Ainda no entender de MACHADO (2002, p.314): 

 

“Operações relativas à circulação de mercadorias são quaisquer atos ou 
negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um 
deles, que implicam circulação de mercadorias, vale dizer, que implicam 
mudança da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica 
que as leva da fonte até o consumidor.” 
 

Enquanto que BRITO (1996, p. 94), entende que: 

“... a hipótese do fato gerador é a descrição da figura do fato jurídico 

gerador de uma obrigação, ou seja, de um vínculo jurídico que une pessoas 

em pólos distintos: o da pretensão e o da prestação. Essa descrição, entre 

nós, somente pode ser feita por norma jurídica ao nível de lei, a partir da 

maior das leis do sistema jurídico, a Constituição, quando debuxa a regra 

de competência tributária." 

Não obstante renomados juristas e tributaristas, a exemplo de MARTINS (1988) e 

CARRAZZA (1997), questionarem a validade jurídica do fato gerador do ICMS em 
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todos os tipos de substituição tributária, inclusive na substituição para frente ou 

progressiva, o tema encontra respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional, 

a partir da Emenda nº 3, de 17/03/93, que adicionou o § 7º ao art. 150 da Carta Magna 

em vigor.  

 

Em resumo, consideramos que a operação de circulação de mercadorias representa na 

realidade um ato meramente comercial ou mercantil e a conseqüente antecipação do 

recolhimento do ICMS devido em uma etapa futura, como é caso da Substituição 

Tributária  estaria criando um fato gerador presumido, fato esse que encontra respaldo 

no adicionado § 7º do art. 150 da CF e que tem gerado inúmeras discussões quanto à sua 

validade, mas que vem sendo mantido pelo judiciário, como é o caso de decisão do E. 

Superior Tribunal de Justiça, através de  Embargos de Divergência no RESP. nº 43.133-

SP - Primeira Seção - Rel. Min. Adhemar Maciel - in D.J. Seção I, de 16.09.96, p. 

33.657, afirmando que: 

"... é admissível a exigência do recolhimento antecipado do ICMS pelo 

regime de substituição tributária. Inteligência do art. 155, § 2º, XII, "b", da 

CF/88, do art. 34, §§ 3º e 8º, do ADCT, dos arts. 121 e 128 do CTN, do 

Decreto-lei nº 406/68, da Lei Complementar nº 44/83, dos Convênios nºs 

66/88 ...". 

Saliente-se que no caso específico da Antecipação Parcial – considerada, para fins de 

estudo e análise, como a cobrança apenas da diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual, sem adição de qualquer valor a título de lucro ou de operações futuras; 

não ocorre a substituição de um contribuinte por outro, mas apenas, a antecipação de 

parte da carga tributária com vistas a equipará-la ao nível da praticada no estado de 

destino e com a alíquota interna de 17%. Não há, nesse caso, que se falar em “Fato 

Gerador Presumido”, pois a complementação de alíquota diz respeito, tão somente, à 

hipótese de o contribuinte vir a realizar a venda dos produtos por ele adquiridos – que é 

o objetivo principal da sua atividade -, antecipando-se a cobrança de parte do imposto 

incidente em tal operação, mas - e aí se encontra o grande diferencial da Antecipação 

Parcial em relação à Substituição Tributária nos moldes em que hoje é aplicada -, não 

encerrando a fase de tributação, o que possibilita, inclusive, a compensação, nos 

estágios seguintes à entrada da mercadoria no estado. 
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 Saliente-se que, os estados que optaram por agregar alguma margem de valor à 

Antecipação Parcial – a maioria, por sinal -, podem estar incorrendo, aí sim, em 

ilegalidade, pois, assim agindo, estão estendendo a Substituição Tributária a todos os 

produtos, ao realizar tal cobrança no momento da passagem desses produtos nas suas 

fronteiras e sem a celebração de Convênio, o que é exigido por Lei. 

A Base de Cálculo na Substituição Tributária e na Antecipação Parcial 

A base de cálculo no campo de incidência geral do ICMS e como regra geral, é o valor 

da operação relativa à circulação da mercadoria ou o preço do serviço praticado no 

estado, incluindo-se ainda as despesas debitadas ao adquirente tais como frete e seguro. 

NOGUEIRA (1989, p. 153), define a base de cálculo "A base de cálculo do tributo 

representa legalmente o valor, grandeza ou expressão numérica da situação ou 

essência do fato gerador e sobre a qual se há de aplicar a alíquota." 

A base de cálculo é o valor de que decorre a operação de circulação da mercadoria, 

valor esse que representa a quantificação real da natureza do fato gerador, e sobre o qual 

será aplicada uma alíquota que resultará na dívida tributária. Essa dívida tributária 

importará na elaboração de dois cálculos quais sejam, um referente ao imposto da 

própria operação e outro referente ao imposto retido ou antecipado, que por se referir a 

um fato gerador presumido, é calculado de forma diferenciada atribuindo-se uma base 

de cálculo igualmente presumida, legalmente, pela inclusão da margem de valor 

agregado inclusive lucro, previstos para a operação subseqüente, conforme determinou a 

Lei Complementar nº 87/96 em seu artigo 8º .  

Como podemos observar, o inciso II do dispositivo legal acima citado, especifica 

claramente a base de cálculo na antecipação tributária calcada em valores reais 

considerando que o valor da operação está expresso no documento fiscal, igualmente as 

despesas de frete seguro e outras, enquanto que a margem de valor agregado será 

calculada tomando-se por base os preços correntes no mercado a fim de torná-la 

próxima do preço efetivo da operação realizada no varejo assim como para que seja 

evitada a cobrança do imposto de forma excessiva. Entretanto a Lei assegura a imediata 

e preferencial restituição da quantia paga, somente no caso da não consumação do fato 

gerador presumido, vale dizer, da não realização da operação de venda sobre a qual o 

lucro foi presumido, em virtude de quebra anormal, perda ou perecimento. 
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Observe-se também que está sendo respeitado o princípio da não-cumulatividade, 

quando é admitida a redução do imposto pago pela operação normal, computada no 

cálculo do imposto a ser antecipado, o que não poderia ser diferente.  

Em relação à Antecipação Parcial, a base de cálculo - considerada a cobrança apenas do 

diferencial entre as alíquotas interna e interestadual - é a mesma que serviu à tributação 

no estado de origem - de 7% ou 12%, a depender de sua origem -, não ensejando, pois,  

discussões sobre a mesma. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL 

DO ICMS 

Considerando as características do parque industrial nacional, que é concentrado nas 

regiões sul/sudeste, embora reconhecendo o avanço de outras regiões rumo a 

industrialização, o controle e fiscalização do fluxo de mercadorias e bens nas fronteiras 

do estado se constitui em atividade das mais importantes dentre aquelas desenvolvidas 

pelo fisco e a adoção da Antecipação Parcial por parte deste estado - se assim for 

decidido - trará uma significativa mudança na estratégia e operacionalização das ações 

no sentido de se combater a evasão tributária nas suas diversas modalidades, pelo 

fortalecimento da fiscalização nos postos de fronteira. 

Em face dessa nova demanda, se faz necessário todo um redimensionamento e 

reaparelhamento dos postos fiscais de fronteira bem como uma utilização mais 

racionalizada e direcionada das unidades móveis de fiscalização, nos acessos ao estado 

que podem se tornar desvios das barreiras fiscais ou em regiões onde inexistam 

unidades fixas de fiscalização, no sentido de garantir um efetivo controle e 

monitoramento de toda a circulação de mercadorias no território baiano. 

Saliente-se que, no estado da Bahia poder-se-ia potencializar a cobrança da Antecipação 

Parcial com a utilização de expedientes e ferramentais de informática já empregados na 

fiscalização e cobrança da Substituição Tributária de produtos óticos e autopeças5.  

 

                                                
5 Como é o caso da ANTC (Sistema que possibilita o cálculo e a emissão de Documentos de Arrecadação 
Estadual – DAE – para produtos da Substituição Tributária) e o TRGM (Termo de Responsabilidade pela 
Guarda de Mercadorias), documento este que possibilita às empresas transportadoras a ficarem como 
responsáveis pela exigência do pagamento da Substituição Tributária. 
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DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO ICMS 

A Substituição Tributária, na sua concepção original, tinha como princípio a sua 

aplicabilidade em mercados monopolizados ou oligopolizados onde há uma maior 

possibilidade de se concentrar a fiscalização num pequeno número de contribuintes e se 

atingir uma grande quantidade de operações futuras praticada por outros contribuintes e 

de difícil controle, dada a sua pulverização no espaço geográfico. 

Há argumentos que dão conta de que tal sistemática de tributação (Substituição 

Tributária) poderia causar uma certa descapitalização das empresas, visto que há uma 

antecipação de desembolso cujo fato econômico só irá ocorrer num momento futuro, no 

entanto, entendemos que isso deve ser objeto de consideração para fins de fixação de 

Margem de Valor Agregado ou Pauta Fiscal, no sistema de Substituição Tributária, de 

forma a atenuar tal fator que, sem dúvida, pode elevar os preços dos produtos sob tal 

regime, se não levado em conta. 

Quanto a possível descapitalização que a instituição da Antecipação Parcial poderia 

causar nas empresas baianas, é preciso que se faça um breve retrospecto sobre os rumos 

da economia brasileira, para perceber-se a grande mudança no modos operandi das 

empresas, a partir do advento do Plano Real, que possibilitou, por um lado uma redução 

brusca da taxa de inflação e, por outro, a prática de altas taxas de juros pelo mercado 

financeiro, que em conjunto e aliado a outras nuances de mercado, determinaram uma 

significativa diminuição nos níveis dos estoques da empresas que hoje operam bem 

próximo ao modelo just-in-time japonês (entre outros princípios desse sistema, as 

empresas se mantém com estoque apenas das quantidades necessária às demandas 

imediatas).  

Saliente-se que a cultura empresarial no período que antecedeu ao Plano Real, era a de 

investir boa parte dos recursos das empresas em estoques cada vez maiores, na 

expectativa de ganho fácil na “virada da tabela de preços” que se dava diariamente, 

embora às vezes esse sonho caísse por terra ao se adquirir novos produtos para formar 

novos estoques, com preços sempre crescentes. O fato é que nesse período se formavam 

grandes estoques em grandes depósitos das empresas e junto com eles o acúmulo de 

tributos e demais custos subjacentes, mas que, com o efeito “bola de neve” decorrente 
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da inflação, não se percebia uma descapitalização mais significativa por conta dessa 

rubrica (tributos indiretos). 

Com o advento do Plano Real, em julho de 1994, dentre outras mudanças de 

paradigmas, as empresas enxugaram seus estoques, conforme comentado acima, 

chegando alguns segmentos de mercado, como é o caso das empresas atacadistas, a 

ponto de transformarem radicalmente suas ações comerciais, com a forte utilização de 

sofisticada e moderna logística de transporte e garantia de entrega em curtíssimo tempo 

de toda variedade de mercadorias em qualquer ponto do país, para atender ao sistema 

Just-in-Time (que, para o setor de comércio, poder-se-ia denominar de “estoque 

mínimo”). Ou seja, as empresas, de maneira geral, mudaram o foco de sua atuação: do 

estoque  (físico e com prazo de “maturação”) para os fluxos (dinâmicos, com alta 

rotatividade) e é preciso que a administração tributária acompanhe essa mudança sob 

pena de perder eficiência e eficácia.  

Acreditamos que a adoção da Antecipação Parcial poderá auxiliar de forma muito 

significativa essa adaptação à nova realidade.  

Na Antecipação Parcial, que passa a co-habitar com a Substituição Tributária, 

desaparece o princípio da atuação em mercados oligo ou monopolizado e se generaliza 

ao estender-se a todos os produtos, desde que oriundos de outras unidades da federação 

o que, em princípio, pode sugerir, de um lado uma maior complexidade e dificuldade na 

operacionalização do novo sistema e por outro, que ela pode determinar uma 

descapitalização mais intensa das empresas ao adquirirem suas mercadorias em outros 

estados (o que, de acordo com os argumentos utilizados para a Substituição tributária, 

não se sustenta); podendo, ainda, suscitar a inconstitucionalidade de tal medida, pois 

estaria sendo violado o princípio do livre trânsito das mercadorias/produtos no território 

nacional, previstos na Carta Magna vigente. 

Quanto ao fato de se buscar antecipar parte da carga tributária em função da entrada de 

mercadorias e produtos oriundos de outros estados, acredita-se que não há qualquer 

abuso, discriminação ou ilegalidade na cobrança da complementação da carga tributária 

do ICMS de 7% para 17% (essência da Antecipação Parcial), pois, a adoção de tal 

sistemática não privilegia as empresas baianas, mas possibilita o restabelecimento das 
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condições de concorrência com as empresas sulinas, com a mesma carga tributária, 

padronizada em 17% (para a maioria das mercadorias e operações).  

Analisando a competitividade da empresas que produzem seus bens e produtos no 

território baiano com aquelas outras que os produzem em outros estados, principalmente 

no sul/sudeste do país, evidencia-se a concorrência predatória e que beneficia as 

empresas daquelas regiões mais desenvolvidas, pois a carga tributária, ainda que 

temporária, de 7% que grava os produtos destinados ao território baiano e oriundo da 

região sul/sudeste é bem inferior aos 17% praticados na porta das indústrias do estado 

da Bahia, mesmo considerando os incentivos e tratamentos especiais concedidos pelo 

governo baiano nos últimos tempos. 

Nesse sentido, em alguns estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros, já 

existem movimentos de setores da economia local que reivindicam a adoção das 

chamadas “barreiras fiscais” visando à cobrança de diferença de alíquota para se tentar 

estabelecer uma equanimidade entre os produtos nativos e os originados de outros 

estados, notadamente pela ocorrência da “guerra fiscal” que termina por proporcionar 

grandes distorções de mercado (Cigana, Caio. Projeto Barreira Atinge 35 Mercadorias. 

Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 set 2002, caderno 2, p. A9), ou seja, a Antecipação 

Parcial vem sendo utilizada também como instrumento para amenizar os efeitos da 

“concorrência tributária” entre os estados. 

Por outro lado, estados produtores como São Paulo e Minas Gerais, combatem 

firmemente a adoção da antecipação da cobrança do ICMS, por motivos óbvios, ou seja, 

as suas indústrias são as beneficiárias do modelo contra o qual se insurgem alguns 

estados ao adotarem a Antecipação Parcial. 

Para fundamentar ainda mais a nossa percepção de que a Antecipação Parcial do ICMS 

não deverá causar maior impacto econômico negativo nas empresas deste estado, por 

conta de possível descapitalização, citamos o fato do estado da Bahia, além da 

sistemática de Substituição Tributária dos produtos enquadrados em tal regime6, foi 

instituído e encontra-se em pleno vigor7, a Substituição Tributária Total em função da 

atividade do contribuinte, na forma de antecipação do tributo com adição de margem de 

                                                
6 de acordo com a Portaria SEFAZ 270/93 
7 de acordo com  o Conv. ICMS 85/93 
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lucro e encerramento da fase de tributação, para todos os produtos e de qualquer origem, 

adquiridos pelas Farmácias e Drogarias localizadas no território baiano, o que foi 

pacificamente aceito por esse setor empresarial e ainda considerando que o mix de 

produtos vendidos por esses estabelecimentos sofreu grande transformação nos últimos 

tempos, quando deixaram de vender apenas medicamentos e passaram a comercializar 

com uma gama muito grande de outros produtos.  

De igual forma o estado incluiu recentemente no rol da Substituição Tributária, todos os 

produtos óticos e de autopeças – tendo havido negociação quanto às margens de valor 

agregado - o que comprova que tal fato não causa maior impacto em termos econômicos 

para as empresas e, por outro lado, alavanca a arrecadação do imposto para os estados, 

principalmente em setores em que a evasão tributária é mais significativa. 

Ainda sob o enfoque econômico, e considerando que a evasão tributária causa, entre 

outros males, a concorrência desleal entre contribuintes cumpridores de suas obrigações 

fiscais e aqueles que, em função da prática de sonegação e/ou elisão tributária, ganham 

vantagem competitiva nos preços ao consumidor, verifica-se que em alguns estados já 

existem movimentos em prol da instituição da Antecipação Parcial, como forma de 

atenuar ou combater essa distorção de mercado, vide os casos da Associação dos 

Lojistas de Shopping Centers do estado do Ceará (Moreira, Darlan. Ampliação da Lista 

Incomoda Empresários. Gazeta Mercantil, 16 set 2002, caderno 2, p. A9) e dos 

produtores do Rio Grande do Sul que acorrem à sistemática da Antecipação Tributária, 

na busca de se restabelecer uma concorrência mais justa, onde sejam respeitados os 

princípios tributários inerentes à neutralidade da carga tributária e a equidade entre os 

contribuintes do imposto. 

Para atenuar ou evitar o desembolso antecipado das empresas, poder-se-ia conceder 

regime especial para as empresas que se encontrem com situação regular perante o fisco 

estadual, venham a recolher a Antecipação Parcial após a entrada das mercadorias no 

estabelecimento, como vem sendo feito em outros estados em que já se instituiu tal 

sistemática, o que ameniza ou mesmo resolve a questão do desembolso antecipado, 

obrigando-se o recolhimento do tributo no momento da passagem nas fronteiras apenas 

aos contribuintes irregulares e/ou inadimplentes perante a fazenda estadual. 
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DEFINIÇÃO E NATUREZA DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO ICMS 

A Antecipação Parcial do ICMS, já praticada na quase totalidade dos estados do 

Nordeste e mais alguns de outras regiões, surge, pois, como uma variante da sistemática 

da substituição tributária, com duas diferenças muito importantes (consideramos para 

essa análise a modalidade que cobra apenas o diferencial de alíquota, sem agregar 

qualquer valor à operação), quais sejam: 

 

1) Não é encerrada a fase de tributação como ocorre na Substituição Tributária, 

sendo retomado o sistema de débito/crédito após a Antecipação Parcial.   

Portanto, os estados a utilizam como uma importante e moderna arma de 

administração tributária contra a evasão e ainda que, considerada de um lado a 

rotatividade intensa dos estoques determinados a partir do advento do Plano 

Real, e por outro a grande vulnerabilidade da comercialização de mercadorias no 

varejo, não chega a causar grandes transtornos econômicos às empresas e 

garante aos estados um nível relativamente bom no alcance da tributação. 

 

2) Outra diferença fundamental é que nessa sistemática de Antecipação Parcial, da 

forma adotada pela maioria dos estados que já a utilizam, não há a Substituição 

Tributária no sentido de um contribuinte vir a ser responsável por etapas que não 

a praticada por ele próprio, e está restrita aos casos em que este adquire 

mercadorias de outros estados. 

 

Com essas diferenças fundamentais, a Antecipação Parcial do ICMS se constitui, 

apenas, como a própria definição do termo, na antecipação de parte da carga tributária e 

relativa exclusivamente às atividades do contribuinte que adquire mercadorias de outros 

estados. 

 

A ADOÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL NOS ESTADOS 

Motivados pela crença de que tal sistemática é uma forte aliada no combate à sonegação 

- e conseqüente aumento da arrecadação -, bem como é concebida como instrumento de 

proteção de economias locais, os estados das regiões Norte e Nordeste, exceto a Bahia, 

além dos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal e Rio Grande do 



 

 

18

Sul, conforme demonstrado no anexo I, já vem adotando, com aparente sucesso, tal 

sistemática. 

Embora a evidência da viabilidade de implantação da Antecipação Parcial só possa ser 

comprovada através demonstração do incremento da arrecadação onde foi implantada - 

dados esses que não tivemos acesso -, as conclusões lógicas decorrente do estudo para 

elaboração desse trabalho e colhidos em jornais e artigos da WEB, sugerem que há 

grande probabilidade de sucesso na adoção de tal sistemática, pois se verificou que em 

nenhum dos estados e o Distrito Federal onde a sistemática foi implantada, se 

abandonou ou revogou essa prática, mas, muito pelo contrário, alguns incluíram mais 

produtos e contribuintes, ampliando consideravelmente a base tributária. 

A EXPERIÊNCIA DOS ESTADOS QUE ADOTARAM A ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL 

De acordo com o resumo da situação em cada estado da federação, constante do anexo I 

do presente trabalho, alguns estados optaram por tributar todos os produtos (exceto os 

da substituição tributária), enquanto outros preferiram tributar, por exemplo, os 

produtos  da cesta básica, produtos de higiene e limpeza, produtos agrícolas.   

Na definição do contribuinte, de maneira geral os estados elegeram todos, exceto o 

industrial. No estado do Maranhão o contribuinte é somente as microempresas. 

Quanto ao fato gerador e o momento da cobrança, estes ocorrem na maioria dos estados, 

na primeira unidade fazendária, onde o imposto deve ser pago podendo ainda ser 

transferido para o momento da entrada no estabelecimento do adquirente mediante 

“Regime Especial”. 

 Em alguns estados existe o credenciamento das transportadoras que se responsabilizam 

pelo controle do pagamento para um momento posterior.  

A base de cálculo em todos os casos pesquisados é sempre o valor da operação, 

acrescida de frete, seguro e outras despesas cobradas do destinatário. Porém alguns 

estados adotam, além desses itens, a agregação de MVA (inclusive lucro) em 

percentuais fixos ou variáveis de acordo com o produto. O Maranhão adota como base 

de cálculo as aquisições ocorridas no próprio mês, de mercadorias para comercialização, 

oriundas de outras unidades da Federação, cujas alíquotas variam entre 1%, 3%, 5% e 
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7% em função dos limites de faixas de faturamento estabelecidas para o recolhimento 

mensal do ICMS das microempresas. 

A operacionalização da antecipação parcial corresponde em todos os estados, à 

aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna vigente no 

estado, e a interestadual utilizada na Unidade da Federação de origem da mercadoria, 

sobre a base de cálculo descrita no item anterior. O Maranhão adota essa sistemática 

exclusivamente quando o contribuinte infringir dispositivo da legislação tributária. 

Como incentivo fiscal, o estado de Pernambuco concede crédito presumido no montante 

de 5% sobre o valor da operação como forma de reduzir o impacto tributário nas micro 

e pequenas empresas. 

 Em muitos dos estados pesquisados, a antecipação parcial encerra a fase de tributação, 

porém no Piauí, Rio Grande do Norte e em Goiás, o ICMS antecipado, juntamente com 

o normal destacado no documento fiscal, são apropriados como crédito fiscal para os 

contribuintes que adotam o sistema normal de apuração de débito e crédito. Em Sergipe 

o mesmo sistema é adotado quando a antecipação tributária só encerra a fase de 

tributação das mercadorias sujeitas à substituição tributária e com produtos da cesta 

básica. 

Somente no Piauí a diferença de alíquota é cobrada sobre as mercadorias ou bens: a) 

adquiridos pelos estabelecimentos comerciais para uso ou consumo do próprio 

estabelecimento ou para integrar o ativo fixo; b) adquiridos por empresas de construção 

civil, exclusivamente para uso ou consumo do próprio estabelecimento, para integrar o 

ativo fixo, ou para aplicação em obras que executarem; c) adquiridos por outros 

estabelecimentos expressamente indicados na legislação tributária.  

O estado do Rio Grande do Sul (Cigana, Caio. Projeto Barreira atinge 35 mercadorias. 

Gazeta Mercantil. São Paulo. 16 set 2002, caderno 2, p. A9), acatando reivindicação de 

segmentos como o Atacadista, adotou a cobrança antecipada do ICMS (conhecida como 

Projeto Barreira) mais como forma de proteção à economia local (tentando neutralizar 

os efeitos da “guerra fiscal”) do que para fins de combate à sonegação propriamente 

dita. O estado tem a grande vantagem de possuir apenas uma fronteira (com o estado de 

Santa Catarina). 
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Percebeu-se, na leitura coletada, que há uma maior facilidade na implantação da 

sistemática de Antecipação Tributária nos estados em que as fronteiras são reduzidas 

tanto em extensão quanto em quantidade de estados vizinhos. 

Como mencionado anteriormente, os estados considerados produtores ou com uma 

atividade industrial mais intensa, como São Paulo, não tem nenhum interesse na adoção 

da antecipação da cobrança do ICMS nas fronteiras dos estados, pelo fato de serem os 

beneficiados com a situação anterior à cobrança, pois as suas indústrias, pelo fato de 

pagarem menos imposto, tem preços bem mais competitivos. 

ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DO ICMS NO ESTADO DA BAHIA 

A adoção da Antecipação Parcial imprime uma mudança significativa na forma de 

fiscalizar o ICMS no estado, uma vez que haverá uma demanda muito grande de 

recursos (humanos, tecnológicos e de suporte) tanto nos postos de fronteira quanto no 

tratamento dos dados obtidos em função da adoção de tal sistema e considerando as 

limitações e peculiaridades geográficas do estado da Bahia, contudo, acreditamos que 

na viabilidade da implantação da sistemática no estado. 

Uma prova de que a implementação de Antecipação Tributária (seja parcial ou total) 

pode alavancar a arrecadação de ICMS no estado, é o sucesso na cobrança antecipada 

do ICMS relativamente às autopeças, que no ano de 2001 (ano de sua implantação) 

verificou um aumento de 40% em relação ao ano anterior em que ainda não havia a 

antecipação (Quadros, Maria José. Medida Fica Restrita a Alguns Produtos. Gazeta 

Mercantil, 16 set 2002, caderno 2, p. A9). O resultado é extremamente significativo, 

pois, para a sua obtenção foi aplicada uma margem de valor agregado bem menor que a 

média real do mercado, o que evidencia por um lado à evasão nesse setor e por outro, a 

eficácia dessa forma de cobrança.  

Acredita-se que a implantação da Antecipação Parcial do ICMS no estado da Bahia, 

conta com algumas vantagens e desvantagens que devem ser cotejadas e avaliadas, para 

se chegar à conclusão de sua viabilidade ou não no estado. 

Cita-se, como vantagens do referido sistema: 
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Ø A expectativa de aumento da arrecadação, através de maior controle e 

fiscalização nas fronteiras; 

Ø A possibilidade de proporcionar-se eqüidade entre contribuintes cumpridores de 

suas obrigações tributárias e aqueles que praticam a evasão e imprimem 

concorrência desleal aos primeiros citados; 

Ø A expectativa de arrecadação de parte significativa do ICMS decorrente da 

entrada de mercadorias e produtos oriundos de outros de mercadorias com 

histórico de forte evasão tributária; 

Ø A antecipação de receita que gera uma entrada de caixa importante para o 

governo do estado; 

Ø A possibilidade de isonomia de carga tributária entre os produtos fabricados no 

estados e os originados de outras unidades da federação, reduzindo as 

desigualdades regionais e restabelecendo a vantagem competitiva da produção 

doméstica, criando condições para a expansão do segmento industrial e 

atacadista no estado; 

Ø O combate à sonegação, seja pela cobrança antecipada de parte da carga 

tributária, seja pela coleta de dados que tende a ser mais significativa, dada a 

necessidade de maior controle na fiscalização realizada nas fronteiras do estado; 

Ø A expectativa de, em se aumentando a arrecadação com o combate à evasão, se 

proporcionar uma redução na carga tributária final de produtos considerados 

estratégicos; 

Ø A mobilidade na concessão de regimes especiais para corrigir eventuais 

distorções de mercado ou o incentivo a determinados setores da economia em 

que o governo julgue importante para o desenvolvimento do estado da Bahia. 

Por outro lado, têm-se como desvantagens: 

Ø Grande extensão da fronteira do estado da Bahia e a tendência de se praticar 

desvios dos postos fiscais; 
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Ø O fato das vias de tráfego do estado servirem de rota ou corredor rodoviário para 

circulação de mercadorias originada e destinada a outros estados, mas que 

terminam por serem “desovadas” dentro do estado da Bahia; 

Ø A possibilidade de adoção, por parte de contribuintes sonegadores, do 

subfaturamento em cadeia (sistêmico – da produção ao consumo); 

Ø A possibilidade de continuação do planejamento fiscal com o objetivo de 

“mascarar” operações, principalmente sob a modalidade de utilização de 

empresas de fachada (laranjas) para usufruir benefícios como o Simbahia e 

outros; 

Ø  Iminência de uma reforma tributária de caráter nacional, o que não aconselha 

investimentos mais significativos da mudança de paradigma na fiscalização 

nesse momento; 

Ø O aspecto do desgaste político do governo junto ao meio empresarial que uma 

mudança de paradigma dessa ordem comporta, principalmente pelo aumento da 

carga tributária das empresas do Simbahia8. 

BALANÇO E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E PROPOSTAS PARA A 

SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES APRESENTADAS 

Ø Quanto à extensão das fronteiras e a grande quantidade de estados que se 

limitam geograficamente com a Bahia, não parece haver outro recurso que não o 

reforço e intensificação da ação fiscal tanto nos postos fiscais de fronteira quanto 

nas Unidades Móveis de Fiscalização, com utilização de tecnologia de ponta e já 

disponível, como e o caso do uso intensivo da Internet (que já é largamente 

utilizada para viabilizar o sistema de emissão, de Termo de Responsabilidade e 

Guarda de Mercadorias – TRMG - pelas empresas transportadoras e o cálculo e 

emissão on line do DAE-ST (documento de arrecadação estadual) para 

pagamento do imposto a ser antecipado) bem como do uso do SEFAZSAT9, e 

ainda com utilização maciça da inteligência fiscal, mapeando e monitorando as 

                                                
8 Regime Simplificado de apuração do ICMS para microempresas e empresas de pequeno porte. 
9 Sistema que permite utiliza tecnologia do Geoprocessamento e permite a localização via satélite das 
viaturas  bem como possibilita a comunicação total entre as diversas unidades (fixas e móveis) da 
Secretaria da Fazenda em qualquer ponto do estado da Bahia 
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principais rotas de mercadorias na diversas vias de acesso e circulação no 

estado. Sugere-se que seja criado uma coordenação da INFIP (Inspetoria Fiscal 

de Investigação e Pesquisa, que atualmente existe apenas na capital) em cada 

IFMT (Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito), de forma a 

dinamizar e dar maior efetividade as investigações e ações necessárias; 

Ø Quanto ao fato das vias de tráfego do estado serem utilizadas para trânsito de 

mercadorias de outras unidades federadas, que é uma realidade inexorável, 

trazemos duas sugestões, uma de caráter doméstico e de menor dificuldade na 

implementação, que seria o fortalecimento do “Passe Fiscal”10, através do seu 

redesenho que passaria a ser on-line e, outra, que seria uma medida de maior e 

mais complexa organização, que seria o estabelecimento de convênio/acordo 

com os demais estados do norte/nordeste, no sentido de se criar uma mega-

estrutura nas fronteiras desse estado, com os custos proporcionalmente rateados 

e a operação compartilhada entre os estados participantes, com o objetivo de se 

fazer a Antecipação Parcial na primeira fronteira Sul/Sudeste X Norte/Nordeste 

(basicamente os postos fiscais localizados no sul do estado) ou de ali se coletar 

os dados e os enviar, em real time, para os estados destinatários, possibilitando 

assim uma operação, com a expectativa de significativa elevação da arrecadação 

nesse conjunto de estados, enquanto se aguarda a implementação ao nível 

nacional do “Passe Sintegra”11. 

Ø No bojo dessa cooperação poderia se fortalecer a integração da fiscalização do 

ICMS entre os estados, inclusive no campo da Inteligência Fiscal, buscando 

coibir a prática da sonegação do tributo, através da implantação da Auditoria 

Sistêmica, já desenvolvida no estado de São Paulo e, que consiste na fiscalização 

de fluxos ou de toda a cadeia de produção/escoamento 

(atacado)/comercialização no varejo, de forma integrada. 

Ø Quanto à possibilidade de subfaturamento sistêmico (simulação de venda por 

preços abaixo dos efetivamente praticados, por parte de todos os integrantes da 

cadeia – da produção ao varejo), sugere-se que sejam desenvolvidas ações no 

                                                
10 Instrumento que documenta a passagem dos veículos em trânsito no estado mas que transportam 
mercadorias e produtos originados e destinados a outras unidades da federação. 
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sentido de se investigar e acompanhar os fluxos de mercadorias através da 

cadeia produtiva e distributiva, com o uso intensivo de inteligência fiscal e a 

implementação e intensificação de convênios com outras unidades da federação 

com o objetivo de se identificar possíveis focos de sonegação através de tal 

modalidade e se adotar as medidas necessárias ao combate efetivo de tais 

práticas. Para intensificar esse tipo de ação sugerimos que envidássemos 

esforços visando à quebra de sigilo bancário de empresas, fato este que 

certamente causaria grande impacto junto à imprensa. 

Ø Quanto ao planejamento tributário, a adoção da antecipação parcial seria apenas 

mais um obstáculo a ser perseguido na tentativa de superação, por parte dos 

sonegadores que contam com a engenhosidade do uso da simulação e conluio 

para reduzir ou anular a carga tributária. O uso de empresas de fachada tem sido 

a prática mais comum dos atores de tal procedimento, mas o uso intensivo da 

inteligência fiscal pode detectar as ações criminosas que norteiam tal 

modalidade de evasão tributária e só a punição exemplar, através das leis 

vigentes, e com ampla divulgação pode reduzir tal procedimento. 

Ø Em relação à expectativa de Reforma Tributaria, em função da qual não é 

recomendada a realização de altos investimentos por parte dos estados, 

defendemos que, se adotarmos estratégia racional, maximizando e 

redirecionando os recursos existentes e com apenas o aporte de equipamentos, 

tecnologia e pessoal de apoio, terceirizados, poderia se adotar a Antecipação 

Tributaria no estado com a vantagem da mobilidade e redirecionamento dos 

recursos caso venha a ser implantada uma reforma tributaria de proporções mais 

profundas. Tal redirecionamento de recursos, bem como o dispêndio com a 

aquisição de equipamentos, quanto contratação temporária de pessoal de apoio, 

seriam custeados – acredita-se - pelo incremento da arrecadação resultante da 

implantação do sistema ora sugerido. 

Ø Um outro aspecto que requer uma análise mais apurada é o fator político 

decorrente da retomada da tributação das micro e pequenas empresas, mas 

                                                                                                                                          
11 Instrumento que fornece antecipadamente (antes do início da viagem) aos estados, dados relativos às 
cargas transportadas no território nacional. 
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acreditamos que o crédito presumido proposto atenuaria sobremaneira o impacto 

inicial causado. 

Saliente-se que para essa sistemática vir a ser adotada, demandaria um planejamento 

minucioso em que todos os órgãos envolvidos necessitariam estar sincronizados bem 

como é preciso que a infraestrutura nos postos fiscais seja adequada, para se evitar 

estrangulamento naquelas unidades fazendárias. 

CONCLUSÕES 

Ante tudo o que aqui foi dito e feitas às devidas ressalvas inerentes à falta de dados para 

uma análise científica que comprove a validade da sistemática em termos de aumento da 

arrecadação bem como em relação à recomendação da necessidade da criação de 

infraestrutura nos postos fiscais para a implantação da sistemática aqui proposta, todas 

as outras análises efetuadas convergem para a indicação de viabilidade, técnica, 

econômica e operacional da implantação da Antecipação Parcial do ICMS no estado da 

Bahia, alicerçado nos modelos aplicados nos estados mencionados, amparado pela farta 

legislação pertinente e mais que tudo, pelos sinais de sucesso observado nos estados que 

a adotaram e que indica que tal instrumento pode ser eficaz e eficiente no controle da 

evasão fiscal, e que deve ser implantado em conjunto com outras providências de 

controle e de fiscalização. 

No entanto, dada a magnitude que a decisão de adotar tal sistemática representa, 

sugerimos que os estudos sejam aprofundados, inclusive com análise cuidadosa acerca 

das suas implicações relativamente às suas conseqüências junto ao modelo simplificado 

de tributação em vigor, denominado Simbahia12 .  

Salientamos ainda que a adoção de tal sistemática pelo estado da Bahia, pode ser um 

passo importante, como etapa intermediária ou preparatória, visando sensibilizar todas 

as demais unidades da federação para incluir todos os produtos no Regime de 

Substituição Tributária. 

 

 

                                                
12 Sistema simplificado de apuração direcionado às pequenas e médias empresas no estado da Bahia. 
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PROPOSTA DE MODELO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO ICMS NO 

ESTADO DA BAHIA 

Antecipação Parcial do ICMS aplicada às empresas do SIMBAHIA 

Ø Fato gerador ocorrendo na primeira repartição fiscal do estado, momento em que 

deve ser recolhido o imposto. Para esse fim encontra-se disponível na internet 

um sistema que permite o cálculo e a emissão do respectivo DAE com código de 

barras, que pode ser quitado em qualquer ponto do país. Também pode ser 

utilizado o sistema de responsabilização das transportadoras que mediante 

Termo de Acordo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto pelo 

contribuinte, fica transferido para o momento da retirada da mercadoria na 

transportadora. Ainda pode ser adotado o Regime Especial para contribuintes 

adimplentes a fim de que o recolhimento ocorra posteriormente à entrada no seu 

estabelecimento. 

Ø A base de cálculo do imposto seria o valor da operação acrescido de frete, 

seguro e demais encargos cobrados do destinatário. 

Ø Quanto ao rol de produtos, seriam incluídos todos os produtos adquiridos nas 

operações interestaduais, exceto os destinados às empresas com atividade de 

indústria e agro-indústria, e os da substituição tributária. 

Ø O valor do imposto devido corresponderia ao valor resultante da aplicação do 

percentual equivalente à diferença entre a alíquota vigente neste estado, e a 

interestadual, utilizada no estado de origem da mercadoria, sobre a base de 

cálculo citada no item 1.2. 

Ø Seria vedada qualquer utilização de crédito por parte desses contribuintes, 

ficando estes obrigado apenas ao recolhimento das taxas fixas mensais, no caso 

das microempresas, ou dos percentuais pré-estabelecidos, para as empresas de 

pequeno porte. 

Ø Seria concedido um crédito presumido no montante de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da operação quando o remetente estiver estabelecido nas Regiões 

Sul e Sudeste, exceto o estado do Espírito Santo, não se aplicando o referido 

crédito quando a alíquota do imposto relativa às operações internas for inferior 
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ou igual àquela prevista para as operações interestaduais realizadas por 

contribuinte estabelecido no estado do Espírito Santo ou nas Regiões Norte, 

Nordeste, Centro Oeste, inclusive Distrito Federal. 

Antecipação Parcial do ICMS, aplicada às empresas NORMAIS 

Ø Fato gerador ocorrendo na primeira repartição fiscal do estado, momento em que 

deve ser recolhido o imposto. Para esse fim encontra-se disponível na internet 

um sistema que permite o cálculo e a emissão do respectivo DAE com código de 

barras, que pode ser quitado em qualquer ponto do país. Também pode ser 

utilizado o sistema de responsabilização das transportadoras que mediante 

Termo de Acordo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto pelo 

contribuinte, fica transferido para o momento da retirada da mercadoria na 

transportadora. Ainda pode ser adotado o Regime Especial para contribuintes 

adimplentes a fim de que o recolhimento ocorra posteriormente à entrada no seu 

estabelecimento. 

Ø A base de cálculo do imposto seria o valor da operação acrescido de frete, 

seguro e demais encargos cobrados do destinatário.  

Ø Quanto ao elenco de produtos, seriam incluídos todos aqueles adquiridos nas 

operações interestaduais, exceto os destinados às empresas com atividade de 

indústria e agroindústria, e os da substituição tributária. 

Ø O valor do imposto devido corresponderia ao valor resultante da aplicação do 

percentual equivalente à diferença entre a alíquota vigente neste estado, e a 

interestadual, utilizada no estado de origem da mercadoria, sobre a base de 

cálculo citada no item 2.2. 

Ø O valor do ICMS pago na forma do item anterior seria apropriado como crédito 

fiscal, no mês do respectivo pagamento, ressalvadas as hipóteses de sua vedação, 

e escriturado no item 007 “Outros Créditos”, do campo “Crédito do Imposto” do 

Livro Registro de Apuração do ICMS mediante a expressão “Antecipação 

parcial do ICMS em Operações Interestaduais”. 
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ANEXO I 
ANTECIPAÇÃO PARCIAL – CENÁRIO NACIONAL 

 
ESTADO FATO GERADOR MOMENTO DA COBRANÇA FUNCIONAMENTO BASE DE CÁLCULO 
 
Amazonas 
Decreto no. 20.686 
de 28/12/99 
Nota 1 
 

Na internação das 
mercadorias. Aplica-se a 
todas as mercadorias e a 
qualquer contribuinte, 
independente do regime 
de pagamento. 

 
 
No momento da apresentação à 
repartição fiscal para desembaraço 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual. 
Carnes e vísceras, frangos e 
derivados recebem a carga 
tributária de 5%  independente do 
estado de origem. 

 
 
Valor total do documento fiscal, acrescido do frete 
e outras despesas transferidas ao adquirente. 

 
 
 
Ceará 
Decreto no. 24.569 
de 04/08/97 
Nota 2 

 
 
 
 
No ingresso das 
mercadorias no estado. 
 

Quando da passagem da mercadoria 
no posto fiscal  de entrada do estado. 
Contribuinte credenciado pode 
recolher no domicílio fiscal, no 
ingresso das mercadorias no 
estabelecimento. 
Há credenciamento para 
transportadoras que se 
responsabilizam pelo pagamento em 
momento posterior. 
 

 
 
Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual. 
Para algumas mercadorias, 
enquanto para outras é aplicado 
MVA’s  que variam entre 0% a 
20% 
 

 
 
 
O valor da operação de entrada incluídos o IPI, 
seguro, frete e outros encargos transferidos ao 
adquirente. 

 
Goiás  
Decreto  no. 4.852 
De 29/12/97 
Nota  3 

 
 
No ingresso das 
mercadorias no estado. 
 

 
Quando a mercadoria adentrar o 
território goiano. Regime Especial 
pode dispensar contribuintes da 
antecipação parcial 

 
Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual 
mais MVA’s que variam de 10% a 
50% 

É o maior valor entre o preço praticado no mercado 
atacadista goiano, informado em pauta fiscal, e o 
valor da operação própria realizada pelo substituto 
tributário ou substituto intermediário, ambos 
acrescidos dos demais encargos cobrados do 
adquirente. 

 
Mato Grosso 
Decreto no. 1.944 de 
06/10/89 
Nota 4 

 
No ingresso  no estado 
de mercadorias 
destinadas a atacadistas e 
varejistas. 

 
 
A forma e prazos para pagamento 
são disciplinados por ato do 
Secretário de estado de Fazenda. 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual . 
Quando produtos alimentícios e 
mercadorias oriundas do Centro-
Oeste  e Tocantins se destinam a 
supermercados e similares cobra-
se à diferença de alíquota mais 2%.   

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário. 

 
Paraíba 
Decreto no. 23.325 
de 29/08/02  
Nota 5 

 
 
No ingresso das 
mercadorias no estado 

 
Quando da passagem da mercadoria 
no posto fiscal  de entrada do estado. 
Mediante Regime Especial o prazo 
pode ser adiado. 

 
Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual 
mais MVA’s que variam até 30%. 

 
É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário. 
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Pernambuco 
Decreto no. 23.939 
de 09/01/2002 
Nota 6 
 
 

No ingresso das 
mercadorias no estado. 
 
 
 

Quando da passagem da mercadoria 
no posto fiscal  de entrada do estado. 
Mediante Regime Especial o prazo 
pode ser adiado. 
Há credenciamento para 
transportadoras que se 
responsabilizam pelo pagamento em 
momento posterior. 
 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual  
quando as mercadorias se  
destinam ao varejo e mais 5% de 
MVA quando destinadas ao 
atacado. 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal  para as microempresas e acrescido das 
demais despesas debitadas ao destinatário para os 
demais contribuintes. 

 

 
 

Rio Grande do Norte 
Decreto no. 13.640 
de 13/11/97 
Nota 7 
 

Na passagem pelo 
primeiro posto ou 
repartição fiscal. 
 

No ingresso da mercadoria no estado 
para os contribuintes inadimplentes, 
e no mês seguinte para os que se 
encontrem adimplentes. 
 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual 
mais MVA’s que variam de 10% a 
50%. 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário. 

Rio Grande do Sul 
Nota 8 
 
 

Na passagem pelo 
primeiro posto ou 
repartição fiscal inclusive 
microempresas 
 

No ingresso da mercadoria no estado 
para os contribuintes. Há 
possibilidade de pagamento por 
GNRE e previsão de Regime 
Especial para pagamento em outro 
momento. 
 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual. 
 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário. 
 
 

Sergipe 
Decreto no. 20.945 
de 09/08/02 
Nota 9 
 
 
 
 
 

No ingresso  no estado 
de mercadorias 
destinadas a atacadistas e 
varejistas inclusive 
microempresas 
 
 
 

Na primeira repartição fiscal do 
estado  para os contribuintes 
inadimplentes, e no mês seguinte 
para os que se encontrem 
adimplentes. Há credenciamento 
para transportadoras que se 
responsabilizam pelo pagamento em 
momento posterior. 
Há Regime Especial  para o 
remetente que adia o pagamento do 
imposto. 
 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual 
mais MVA’s que variam de 10% a 
30%. 
 
 
 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário. 
 
 
 
 

Tocantins 
Decreto  no. 462 de 
10/07/97 
Nota 10 
 

No ingresso  no estado 
de mercadorias 
destinadas a atacadistas e 
varejistas. 
 

No primeiro posto fiscal, ou na falta 
deste na Coletoria Estadual do 
Município de divisa interestadual.  
Através de Termo de Acordo de 
Regime Especial , no domicílio do 
contribuinte. 
 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual . 
 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário, mais 
MVA, inclusive lucro relativos às operações 
subseqüentes 
. 
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Piauí 
Decreto  no. 9.405 
de  05/12/95 
Nota 11 
 

No ingresso  no estado 
de mercadorias 
destinadas a  
comercialização 
 

Será pago na primeira unidade 
fazendária deste estado. 
Pode também ser pago até o terceiro 
dia após a entrada no 
estabelecimento, e mediante Regime 
Especial  poderá ser diferido para 
outro momento.  

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestad 
 
ual 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal 
 
 

Maranhão 
Lei no. 7.607 de 
11/06/01 
Nota 12 
 

No ingresso  no estado 
de mercadorias 
destinadas a  
comercialização por 
microempresas 
. 

No momento da passagem no 
primeiro órgão  fazendário de 
entrada no estado. 
Por credenciamento (Regime 
Especial)  pode ser  mudado o 
momento do pagamento. 
 

Sobre o valor da aquisição 
aplicam-se as alíquotas previstas 
para as faixas de microempresas. 
Aplica-se a diferença entre a 
alíquota interestadual e a interna  
para os contribuintes  infratores da 
legislação tributária. 
 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal 
 
 

Distrito Federal 
Decreto no. 18.955 
de 22/12/97 
Nota 13 
 
 

 
Na entrada  do território 
do Distrito Fede 
ral 

No momento da passagem no 
primeiro órgão  fazendário de 
entrada no estado. 
No ingresso no território do Distrito 
Federal. 

Cobra-se a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual 
acrescido das despesas cobradas do 
destinatário mais MVA inclusive 
lucro. 
. 
 

É o valor da operação mencionado no documento 
fiscal mais despesas debitadas ao destinatário, mais 
MVA, inclusive lucro relativos às operações 
subseqüentes. 
 

 
NOTAS: 
 
1 – Disponível em:< http://www.sefaz.am.gov.br> . Acesso em 18/09/2002 
2 – idem em : <http:///www.sefaz.ce.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
3 – idem em :<http://www.sefaz.go.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
4 – idem em :<http://wwwsefaz.mt.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
5 – idem em :<http:///wwwsefin.pb.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
6 – idem em :<http://wwwsefaz.pe.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
7 – idem em :<http://wwwset.rn.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
8 – Antecipação Parcial. Equipe da DPF/GERSU da Secretaria da Fazenda da Bahia (em fase de elaboração) 
9 – Disponível  em :< http://wwwsefaz.se.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
10 – idem em :< http://wwwsefaz.to.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
11 – idem em :<http://wwwsefaz.pi.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
12 – idem em :<http://wwwgere.ma.gov.br>. Acesso em 18/09/02 
13 – idem em :<http://wwwsefp.df.gov.br>. Acesso em 18/09/02 

 


