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• O QUE É A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST)

•FUNÇÃO DA ST

• DECISÃO DO STJ

• AMPLIAÇÕES DA LISTA DE PRODUTOS DA ST INTERNA

• EXTENSÃO INTERESTADUAL – CONVÊNIOS

• PRINCIPAIS DIFICULDADES E CONFLITOS

• CONSEQUENCIAS



• COBRANÇA ANTECIPADA DE PROVÁVEL FATO FUTURO DA OPERAÇÃO 
COMERCIAL.

• BASEADO NA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) PRESUMIDO POR 
LEI.

• TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

MVA



• REDUZIR A EVASÃO FISCAL

• ARECADAÇÃO ANTECIPADA E GARANTIDA => AUMENTO DA 
ARRECADAÇÃO

•FOCO PRINCIPAL: PRODUTOS COM MERCADO PULVERIZADO, DE 
DIFÍCIL CONTROLE.
EXS.: CIGARROS, BEBIDAS, LAMPADAS, PILHAS, ETC.



• PREVISÃO CONSTITUCIONAL (art. 150, § 7º, da CF/88)
• Permite a instituição da substituição tributária em âmbito federal, 
estadual e municipal.

• ST NO ICMS (art. 155, da CF/88)
• Permite instituir a ST mediante Lei Complementar.
• Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir)

• ST NO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo, Lei nº • A Lei que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo, Lei nº 

6.374/1989
• Com alterações posteriores pelas pelas Leis nº 12.681/2007 e 
13.291/2008, que ampliou os produtos alcançados pela ST.

• ST NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
• Protocolos ou Convênios ICMS e Leis Estaduais.
• Confaz 81/93 e alterações posteriores.
• Convênio 13/1997



• FATO GERADOR PRESUMIDO OU DEFINITIVO?
• Duas variáveis: a) realização da venda; b) margem presumida x 
realizada.

• Decisão do STJ –
•"somente nos casos de não realização do fato imponível
presumido é que se permite a repetição de valores recolhidos" e
"sem relevância o fato de ter sido o tributo pago a maior ou a"sem relevância o fato de ter sido o tributo pago a maior ou a
menor por parte do contribuinte substituído".

• Decisão do STF – Adin 1851-4 – fato gerador é definitivo.
•O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas 
definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do 
imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-
realização final". (Adin nº 1.851-4-AL, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
de 13-12-2002, p. 60).



• Conforme arts. 313-A a 313-Z20 
do RICMS/SP
• medicamentos;
• bebidas alcoólicas;
•produtos de perfumaria; produtos 
de higiene pessoal;
• ração animal;
• produtos de limpeza;

• ferramentas;
• bicicletas;
• instrumentos musicais;
• brinquedos;
• máquinas e aparelhos mecânicos, 
elétricos, eletromecânicos e 

• produtos de limpeza;
• produtos fonográficos;
• autopeças;
• pilhas e baterias; 
• lâmpadas elétricas;
• papel; 
• produtos da indústria alimentícia;
• materiais de construção e 
congêneres;
• produtos de colchoaria; 

elétricos, eletromecânicos e 
automáticos;
• produtos de papelaria;
• artefatos de uso doméstico;
• materiais elétricos;
• produtos eletrônicos, 
eletroeletrônicos e 
eletrodomésticos.



• MS – não regulamentado
• MT
• RS
• MG
• CE – não regulamentado
• AL • AL 
• PE – não regulamentado



• MVA ou MVA Ajustado > Margem efetiva for menor => aumento da 
carga do ICMS

• Convênios interestaduais => diferencial de ST na entrada do produto

• Regras diferenciadas: redução de base de cálculo, redução de 
alíquota, incentivos fiscais => falta de previsão legal com clareza

• Aumento da burocracia, controles nos sistemas, etc. Cada Estado 
possui uma regra, falta de uniformidade.

• Aumento da guerra fiscal.



• Análise ou planejamento tributário => logística da operação

• Análise do MVA ou MVA Ajustado x Margem efetiva: avaliar as 
possibilidades de discutir judicialmente.


