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Definição e cenário que deu origem à alteração 

Contexto Introdutório 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  

Emenda Constitucional 87/15 

 

Com a publicação da Emenda Constitucional 87 em abril/2015, regulando a questão do diferencial de 

alíquotas nas operações com não contribuintes do ICMS e a partilha do imposto devido entre os estados 

de origem e destino, abriu-se discussão para as unidades federativas questionarem a base de cálculo 

da operação. Com vigência a partir de 2016, a discussão se alastrou até quase o final de 2015, pois 

alguns estados defendiam a chamada base de cálculo dupla, ou seja a recomposição do valor líquido 

da mercadoria, para então aplicação do diferencial com base na alíquota do destino. 

Diferencial de alíquotas 

 

Com previsão legal no art. 155, §2º, inciso VII, da 

Constituição Federal, o diferencial de alíquotas consiste em 

uma regra de tributação na qual, em aspecto geral, o 

destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em 

benefício de seu Estado o valor correspondente à 

diferença existente entre a alíquota interestadual e a 

alíquota interna, em operações de aquisição destinada 

ao uso e consumo ou integração ao ativo imobilizado, ou 

seja, nas operações que se presume que não haverá uma 

saída subsequente tributada.  

CONVÊNIO ICMS 93/2015 

 

Com a publicação do 

Convênio ficou decidido em 

âmbito do Confaz que a 

base de cálculo nas 

operações com não 

contribuintes seria única. 

Alguns estados, entretanto, 

restaram inconformados com 

a adoção da base única. 
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Lacunas legislativas 

O que possibilitou a alteração? 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A definição de normas gerais em matéria de legislação tributária é emprestada à lei complementar 

através do art. 146 da Constituição Federal, o qual determina, entre outras coisas, que caberá a 

esta “estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a 

definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte”. 

 

O art. 155, inciso XII, alínea “i”, do mesmo diploma legal prevê que cabe à lei complementar “fixar 

a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do 

exterior de bem, mercadoria ou serviço”. 

 

E complementa por meio do seu art. 24, inciso I, que compete à União, aos Estados e Distrito 

Federal legislar sobre direito tributário concorrentemente. Fica disposto no §3º que “Inexistindo 

lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades”. 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  
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Lacunas legislativas 

O que possibilitou a alteração? 

LEI COMPLEMENTAR 87/1996 

 

A Lei Complementar editada para dispor sobre o ICMS é a LC n° 87/1996. Conforme art. 13, inc. 

IX, da referida Lei Complementar, a base de cálculo no diferencial de alíquotas em operação 

destinada a contribuinte deverá corresponder ao valor da prestação no Estado de origem. Vejamos: 

 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

(...) 

IX. na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação no Estado de origem. 

 

Remetendo-nos ao citado inciso XIII do art. 12 da Lei Complementar nos deparamos com: 

 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

(...) 

XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro 

Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente. 

Ou seja, tal disposição contida na Lei Complementar se refere apenas à utilização, por 

contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja 

vinculada à operação ou prestação subsequente. Não houve, portanto, 

determinação na LC 87/1996 acerca da base de cálculo para fins de diferencial 

de alíquotas aplicável a mercadorias, mas tão somente no caso de serviços. 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  
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Lacunas legislativas 

O que possibilitou a alteração? 

UTILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA 

 

Assim, diante de previsão legal em Lei Complementar acerca do diferencial de 

alíquotas apenas para prestações envolvendo serviços, os estados puderam se 

utilizar da competência legislativa plena que lhes foi outorgada pelo art. 24 

da Constituição Federal e, deste modo, alteraram a base de cálculo das operações 

envolvendo mercadorias. 

 

Desta maneira, observou-se que determinadas unidades federativas que estavam 

anteriormente defendendo a base de cálculo dupla para as operações 

interestaduais com não contribuintes e restaram inconformadas com a unificação 

da disposição de que a base de cálculo nestas operações seria única, utilizaram-se 

desta lacuna legislativa para alterar a base de cálculo nas operações que ensejam 

o recolhimento de diferencial de alíquotas, porém nas operações com 

contribuintes do ICMS. 

 

O interesse destes estados com a base dupla foi aumentar a arrecadação do 

ICMS que lhe é devido a título de diferença entre a alíquota interestadual da 

operação e a sua alíquota interna. 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  
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Mudanças na base de cálculo 

Estados que efetuaram alterações 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  

 

Lei nº 13.373/2015 

Bahia 

 

COMUNICADO SRE 020/2015 

Alagoas 

 

Lei nº 8.041/2015 

Sergipe 

 

Decreto 46.930/2015 

Minas Gerais 

 

Decreto  5.603/2016 

Paraná 

 

IN 039/2016 

Rio Grande do Sul 

 

Lei nº 8.315/15 

Pará 

 

Lei nº 3.019/2015 

Tocantins 

 

Lei nº 6.713/2015 

Piauí 
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Mudanças na base de cálculo 

Estados que efetuaram alterações 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  

CENÁRIO ANTERIOR 

 

Anteriormente praticamente todos os 

estados definiam a base de cálculo do 

diferencial de alíquotas para 

mercadorias como sendo: 

 

O valor, respectivamente, da 

operação ou da prestação sobre o 

qual foi cobrado o ICMS no Estado 

de origem. 

CENÁRIO ATUAL 

 

A disposição presente nas legislações dos estados anteriormente mencionados acerca do recolhimento do 

diferencial de alíquotas nas operações com contribuintes foi alterada na maioria dos casos conforme abaixo: 
 

1) Do valor da operação será excluído o valor do imposto correspondente à operação interestadual; 

2) Ao valor obtido na forma do item 1 será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a 

consumidor final estabelecida neste Estado para a mercadoria; 

3) Sobre o valor obtido na forma do item 2 será aplicada a alíquota interna a consumidor final estabelecida 

neste Estado para a mercadoria; 

4) O imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na forma do item 3 e o valor do 

imposto relativo à operação interestadual, assim considerado o valor resultante da aplicação da alíquota 

interestadual sobre o valor da operação de que trata o item 1 antes da exclusão do imposto. 

REDAÇÃO ALTERNATIVA 

 

Alguns estados também vem adotando 

determinação ligeiramente diversa em suas 

legislações, determinando a base de cálculo será: 

 

O valor da operação ou prestação na unidade 

federada de origem, acrescido do valor do IPI, 

frete e demais despesas cobradas, devendo o 

montante do ICMS relativo à diferença de 

alíquotas integrar a base de cálculo. 
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Mercadoria 

₢ 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.  
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Cenários antes e após a mudança 

Cálculo comparativo 

  
Base de cálculo única Base de cálculo dupla 

(Sistemática anterior) (Sistemática atual) 

A Valor da Operação com ICMS 1.000.000,00 1.000.000,00 

B Alíquota Interestadual Aplicável 12% 12% 

C Alíquota Interna Aplicável 18% 18% 

D FECOP 2% 2% 

E Valor da operação deduzido do ICMS 880.000,00 880.000,00 

F 

Base de cálculo para origem/destino 1.000.000,00 

Base de Cálculo para valor ICMS total: 
(880.000,00 / (100% - 18% - 2%)) 

1.100.000,00 

G 

Base de Cálculo para valor da operação 
interestadual:  

(880.000,00 / (100% - 12%)) 

1.000.000,00 

H ICMS total devido na operação 
200.000,00 220.000,00 

(1.000.000,00 * (18% + 2)) (880.000,00 * (18% +  2%)) 

I ICMS devido para origem 
120.000,00 120.000,00 

(1.000.000,00 * 12%) (1.000.000,00 * 12%) 

J ICMS devido para destino 
80.000,00 100.000,00 

(200.000,00 – 120.000,00) (220.000,00 – 120.000,00) 

Note-se que a diferença entre a sistemática atual em relação à anterior consiste em um aumento, no 

exemplo acima demonstrado, no montante de R$ 20.000,00, o que representa um incremento de 25% 

no valor do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas para o estado de destino. 
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do DIFAL-ST 
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Comercialização de mercadoria sujeita à antecipação do valor do 
DIFAL 

Impacto frente ao recolhimento do DIFAL-ST 

PROTOCOLO ICMS Nº 

32/2009 

 

Dispõe sobre a 

responsabilidade tributária 

do remetente pela 

antecipação do recolhimento 

do diferencial de alíquotas 

devidos nas saídas 

interestaduais entre os 

Estados de Minas Gerais e 

São Paulo com materiais 

de construção, 

acabamento, bricolagem 

ou adorno.   

PROTOCOLO ICMS Nº 

192/2009 

 

Dispõe sobre a 

responsabilidade tributária 

do remetente pela 

antecipação do recolhimento 

do diferencial de alíquotas 

devidos nas saídas 

interestaduais entre os 

Estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Amapá e 

Mato Grosso com produtos 

eletrônicos, 

eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos. 

PROTOCOLO ICMS Nº 

41/2008 

 

Dispõe sobre a 

responsabilidade tributária 

do remetente pela 

antecipação do recolhimento 

do diferencial de alíquotas 

devidos nas saídas 

interestaduais entre os 

Estados do Amapá, 

Amazonas, Bahia, 

Maranhão, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pará, 

Paraná, Piauí, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e 

São Paulo e o Distrito 

Federal com autopeças. 
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