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Convênio ICMS 52/2017 - DIFAL

 O inciso II da cláusula 14ª do Convênio 52/2017 instituiu uma nova 
fórmula para o cálculo do DIFAL:

– ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ 
interna - (V oper x ALQ interestadual)

 Onde:
- “ICMS ST DIFAL” é o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna a

consumidor final estabelecida na unidade federada de destino para o bem ou a mercadoria
e a alíquota interestadual;

- “V oper” é o valor da operação interestadual, acrescido dos valores correspondentes a frete,
seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário,
ainda que por terceiros;

- “ICMS origem” é o valor do imposto correspondente à operação interestadual, destacado no
documento fiscal de aquisição;

- “ALQ interna” é a alíquota interna estabelecida na unidade federada de destino para as
operações com o bem e a mercadoria a consumidor final;

- “ALQ interestadual” é a alíquota estabelecida pelo Senado Federal para a operação.
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Cálculo DIFAL – Antes e Depois
Antes - Alíquota interestadual 12% 

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-12%)) R$ 113,64 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*12%) R$ 13,64 (C)

Valor do ICMS DIFAL  (B*6%) R$ 6,82 (D)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 20,45 

Depois - Alíquota interestadual 12%

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-12%)) R$ 113,64 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*12%) R$ 13,64 (C)

Base de cálculo do ICMS DIFAL ((B-C/1-18%) R$ 121,95 (D)

ICMS DIFAL (D*18%)-(C*12%) R$ 8,31 (E)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 21,95 

Antes - Alíquota interestadual 7%

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-7%)) R$ 107,53 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*7%) R$ 7,53 (C)

Valor do ICMS DIFAL  (B*11%) R$ 11,83 (D)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 19,35 

Depois - Alíquota interestadual 7%

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-7%)) R$ 107,53 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*7%) R$ 7,53 (C)

Base de cálculo do ICMS DIFAL ((B-C/1-18%) R$ 121,95 (D)

ICMS DIFAL (D*18%)-(C*7%) R$ 14,42 (E)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 21,95 

Antes - Alíquota interestadual 4%

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-4%)) R$ 104,17 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*4%) R$ 4,17 (C)

Valor do ICMS DIFAL  (B*14%) R$ 14,58 (D)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 18,75 

Depois - Alíquota interestadual 4%

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-4%)) R$ 104,17 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*4%) R$ 4,17 (C)

Base de cálculo do ICMS DIFAL ((B-C/1-18%) R$ 121,95 (D)

ICMS DIFAL (D*18%)-(C*4%) R$ 17,78 (E)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 21,95 

- Alíquota interestadual de 12%: Aumento de 7,32% do ICMS a recolher;

- Alíquota interestadual de 7%: Aumento de 13,41% do ICMS a recolher;

- Alíquota interestadual de 4%: Aumento de 17,07% do ICMS a recolher
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A quem se aplica?

 Empresas que comercializam bens destinados ao uso e consumo e de ativo
imobilizado em operações interestaduais.

 Dúvida: e operações interestaduais envolvendo venda de mercadorias para
não contribuintes (e-commerce)?

 Por enquanto, se mantém a regra prevista no Convênio ICMS nº 93/2015,
qual seja, o cálculo antigo de ICMS DIFAL.
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ADI 5.866/DF

 A decisão liminar proferida nos autos da referida ADI suspendeu os efeitos de
cláusulas do Convênio ICMS 52/2017. Com relação ao ICMS DIFAL, os
argumentos utilizados foram:

- Risco da irreversibilidade dos impactos financeiros sobre os agentes econômicos submetidos 
à técnica de substituição e antecipação tributária do ICMS;

- Não obediência às cláusulas de reserva de lei complementar prevista na Constituição 
Federal (artigos 146, III e 155, §2º, XII);
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Outros argumentos que não 
constaram da decisão
 Dupla base de cálculo

- O artigo 13 da Lei Kandir dispõe que a base de cálculo do ICMS será o valor da operação. O 
valor da operação, conforme a própria fórmula, é o valor da base de cálculo do ICMS 
interestadual. Não há previsão legal para instituição de uma dupla base de cálculo em uma 
mesma operação. 

 Violação ao princípio da praticidade

- A instituição do novo cálculo do ICMS DIFAL impõe uma grande onerosidade ao contribuinte 
e traz um grande prejuízo à praticidade do cálculo, uma vez que os contribuintes deverão 
calcular a base de cálculo do ICMS duas vezes por operação. 
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Argumentos a favor do fisco

 Princípio da Isonomia

- A favor do Fisco, argumenta-se pelo Princípio da Isonomia, no sentido de que, caso não
seja a aplicada a nova fórmula instituída pela Convênio 52/2017, as operações
interestaduais com bens destinados ao uso e consumo e ativo imobilizado serão menos
onerosas do que as operações internas.

- Demonstração de cálculo:

DIFAL - Alíquota interestadual 12% 

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-12%)) R$ 113,64 (B)

Valor do ICMS (origem) (B*12%) R$ 13,64 (C)

Valor do ICMS DIFAL  (B*6%) R$ 6,82 (D)

ICMS pago na cadeia (C+D) R$ 20,45 

Operação interna

Alíquota interna 18%

Valor da mercadoria R$ 100,00 (A)

Base de Cálculo do ICMS (A/(1-18%)) R$ 121,95 (B)

Valor do ICMS (B*18%) R$ 21,95 (C)

Valor da diferença R$ 1,50
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Suspensão dos efeitos do Convênio

 Despacho nº 2/2018

- “Nº 002 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do
Regimento desse Conselho, torna público, em atendimento à determinação judicial exarada
pela ilustre Ministra Presidente do STF Cármen Lúcia, na ADI nº 5866, o deferimento parcial
da medida cautelar para suspender os efeitos das cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª,
16ª, 24ª e 26ª do Convênio ICMS n. 52/2017, celebrado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária – CONFAZ, até novo exame a ser levado a efeito na forma definida pelo insigne
Relator, o Ministro Alexandre de Moraes.”
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E agora?

 Quais são os efeitos da suspensão 
das cláusulas que obrigavam o 
pagamento do DIFAL?

 Qual a estratégia para 
evitar/recuperar o pagamento do 
ICMS DIFAL no novo cálculo?
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Legislação Estadual que já prevê o 
novo cálculo do DIFAL
 STF suspendeu os efeitos da cláusula do Convênio ICMS 52/2017 que previa 

o novo cálculo do DIFAL;

 Contudo, alguns Estados já preveem em sua legislação interna o novo cálculo 
do DIFAL (p. ex., artigo 8º, §12º do RICMS/PR). É possível deixar de pagar o 
ICMS DIFAL com base na decisão do STF?

 É possível recuperar o ICMS já pago com base na decisão do STF? 

 Se sim, qual o meio?
 Compensação escritural?
 Impetração de mandado de segurança/repetição de indébito?
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