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RESUMO 

 

Originalmente, a substituição tributária (ST) do Imposto sobre Operações de Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) foi concebido/desenhado para ser aplicado apenas para setores da 

economia que comercializavam produtos classificados como commodities, com poucas 

indústrias produtoras e setores com produtos com pouca variedade de itens e com grande 

número de pontos de distribuição e venda. Uma lógica que fazia sentido tanto do ponto de vista 

econômico bem como do ponto de vista de eficiência da arrecadação tributária. Ocorre que a 

partir do ano de 2008, vários estados brasileiros, liderados pelo estado de São Paulo, 

expandiram a aplicação da substituição tributária para quase todos os setores da economia. O 

presente trabalho, utilizando como metodologia principal, o estudo bibliográfico, doutrinário e 

legislativo, bem como a coleta de dados de arrecadação por meio de portais públicos e 

informações de Associações Industriais, tem como objetivo analisar se eficiência econômica na 

arrecadação de tributos gerada pela implementação, em larga escala, do instituto da substituição 

tributária para o ICMS pelo governo do estado de São Paulo, a partir de 2008, também trouxe 

benefícios de eficiência e competitividade para as empresas paulistas, considerando os 

conceitos preconizados por Joseph Stiglitz sobre uma boa tributação.    

 

Palavras-chave: Direito tributário. Política tributária - São Paulo (Estado). Imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços. Substituição Tributária do ICMS. Stiglitz, Joseph. E. I. 
Mosquera, Roberto Quiroga. Eficiência Economica. Competitividade. Dissertação (mestrado) 
- Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

Originally, the tax substitution (ST) of the State Value Added Tax (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços - ICMS) was conceived / designed to be applied only to sectors of 

the economy which traded products classified as commodities, with few producing industries 

and sectors with products with little variety of items and large number of distribution points 

and sale. This logic made sense from an economic point of view as well as the tax collection 

efficiency point of view. It turns out that from the year 2008, several Brazilian states, led by the 

state of São Paulo, expanded the application of the tax substitution for almost all sectors of the 

economy. This study, using as main methodology, literature, doctrinal and legislative study and 

collection of collection of data through public portals and industry associations information, 

aims to analyze whether economic efficiency in the collection of taxes generated by 

implementation on a large scale, the institute of tax substitution for the ICMS by the government 

of the state of São Paulo, from 2008, also brought benefits of efficiency and competitiveness 

for companies from São Paulo, considering the concepts advocated by Joseph Stiglitz on a good 

taxation. 

 

 

Keywords: Tax law. Tax policy - São Paulo (state). State Value Added Tax (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS). Tax substitution for ICMS. Stiglitz, Joseph. E. 
I. Mosquera, Roberto Quiroga. Economic efficiency. Competitiveness. Dissertation (Masters) 
- Law School of São Paulo's Getulio Vargas Foundation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a ampliação do instituto da substituição 

tributária (ST) do Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pelo estado 

de São Paulo, a partir do ano de 2008, e levou em consideração os conceitos preconizados por 

Joseph Stiglitz sobre uma boa tributação.    

 

1.1 Pergunta de pesquisa 

 

Será que a eficiência econômica na arrecadação de tributos gerada pela implementação, 

em larga escala, do instituto da substituição tributária para o ICMS pelo governo do estado de 

São Paulo, a partir de 2008, também trouxe benefícios de eficiência e competitividade para as 

empresas paulistas? 

 

1.2 Justificativa/demonstração da importância da pergunta 

 

O ICMS é o tributo mais importante para a arrecadação dos estados brasileiros e também 

o tributo de maior arrecadação no Brasil1. No ano de 2013, os brasileiros recolheram aos cofres 

públicos R$ 357 bilhões de reais referente ao ICMS. A arrecadação do ICMS no ano de 2013 

atingiu 7,1% do PIB nacional. 

Para muitos estados brasileiros, a arrecadação do ICMS chega a representar até 70% do 

seu orçamento anual, sendo a principal fonte para custeio e investimento público.  

Diante do aumento dos gastos dos estados com serviços públicos em geral e também 

com pagamento do funcionalismo público, a necessidade de aumento da arrecadação de tributos 

passou a ser o objetivo principal das Secretarias Estaduais de Fazenda e Finanças nos últimos 

anos.  

Neste contexto, o instituto da substituição tributária do ICMS passou a ser visto como 

um instrumento pelo qual os estados visualizaram a possibilidade de aumento real da 

                                                           
1 Fonte: Ministério da Fazenda. Valor total arrecadado ICMS ano 2013 R$ 357.993.860.000,00 (trezentos e 
cinquenta e sete bilhões, novecentos e noventa e três milhões e oitocentos e sessenta mil reais). A versão integral 
do boletim pode ser vista em: <http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/>. 
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arrecadação via redução da sonegação.   

Originalmente, o ICMS-ST foi concebido/desenhado para ser aplicado apenas para 

setores da economia que comercializavam produtos classificados como commodities, com 

poucas indústrias produtoras e setores com produtos com pouca variedade de itens e com grande 

número de pontos de distribuição e venda. Uma lógica que fazia sentido tanto do ponto de vista 

econômico bem como do ponto de vista de eficiência da arrecadação tributária, haja vista que 

o regime da substituição tributária do ICMS baseia-se na antecipação do recolhimento do 

imposto por um único contribuinte, em geral, pela indústria.  

Ocorre que a partir do ano de 2008, vários estados brasileiros, liderados pelo estado de 

SP, expandiram a aplicação da substituição tributária para quase todos os setores da economia. 

Porém, os estados não tiverem a preocupação de considerar as premissas básicas do instituto da 

substituição tributária, ou seja, verificar a variedade de produtos que cada novo setor a ser 

incluído na ST comercializava, a variedade/diversidade dos canais de venda, bem como se havia 

um reduzido número de indústrias responsáveis pela produção.  

Ressalta-se que quando a substituição tributária é implementada, o ICMS próprio e o 

ICMS-ST passam a fazer parte do custo das mercadorias para o adquirente. Importante 

mencionar que, para chegar ao cálculo final do ICMS devido pelo regime da substituição 

tributária, os estados estabelecem uma margem de valor agregado que deve ser aplicada no 

cálculo do imposto. Sendo assim, a partir do momento em que os produtos passam a ser sujeitos 

ao regime da substituição tributária, os vendedores substituídos não mais possuem a 

obrigatoriedade de recolher o ICMS em suas operações dentro do estado no qual realizaram 

suas vendas.  

Do ponto de vista de política pública, há fortes indícios de que o instituto da substituição 

tributária gerou o efeito desejado para os estados da federação no que diz respeito ao aumento 

da arrecadação. Porém, não há a mesma certeza de qual foi o impacto econômico e comercial 

para as empresas que passaram a ter seus produtos sujeitos ao regime da substituição tributária 

a partir de 2008.  

Sendo assim, o objetivo desta dissertação é analisar se a implementação da substituição 

tributária do ICMS foi benéfica para o estado de São Paulo e também para as empresas. Neste 

estudo, os conceitos preconizados principalmente por Joseph Stiglitz sobre um bom sistema 

tributário serão balizadores para a condução do trabalho. Ao final da dissertação, dependendo 
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das conclusões identificadas, pretende-se recomendar a manutenção, a alteração ou até mesmo 

a revogação de determinadas regras que mostraram-se ineficientes para as empresas paulistas 

no que diz respeito ao regime da substituição tributária, assim como a proposição de novas 

regulamentações ao Poder Público. 

 

1.3 Metodologia e justificativa para utilização 

 

O presente trabalho de dissertação para o Mestrado Profissional foi desenvolvido com 

a metodologia principal de coleta de dados de arrecadação por meio de portais públicos e 

informações de Associações Industriais (ex. FIESP, ABIHPEC). Também foi utilizado, como 

metodologia principal, o estudo bibliográfico, doutrinário e legislativo sobre a substituição 

tributária do ICMS. 

Os dados sobre o sistema tributário e arrecadação foram obtidos mediante coleta de 

informações por meio de requerimentos ao Serviço de Informações ao Cidadão – SIC do 

Governo paulista e pesquisas em sítios de diversos órgãos e entidades nacionais e 

internacionais, como a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – SEFAZ, Receita Federal 

do Brasil – RFB, Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, Banco Mundial – 

World Bank, dentre outros.  

O período de análise foi restrito aos anos de 2007 a 2011. O ano de 2008 foi palco da 

grande ampliação da substituição tributária do ICMS no estado de SP e a pesquisa foi concluída 

no ano de 2011, por entender que o período de cinco anos é uma boa amostra para a análise 

proposta na dissertação. 

A pesquisa bibliográfica e doutrinária foi importante fonte de informação para verificar 

o posicionamento dos principais pensadores do direito tributário pátrio sobre o instituto da 

substituição tributária do ICMS e também para refletir os estudos já realizados em relação à 

realidade econômica e legal presente atualmente no Brasil sobre esta matéria. 

Como metodologia complementar, foram realizadas aprofundadas pesquisas em 

documentos oficiais que manifestavam o posicionamento e as intenções do Governo paulista 

quando da ampliação da substituição tributária do ICMS no estado a partir do ano de 2008. 

Com tais pesquisas pretendeu-se entender qual foi o motivador econômico e legal que levou o 

estado de São Paulo a ampliar o mencionado regime tributário da substituição tributária do 
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ICMS.  

Complementando, também foi realizada uma pesquisa qualitativa com Diretores 

Financeiros, Diretores Jurídicos e Diretores Tributários, restrito ao universo das 80 principais 

empresas associadas à Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosmético (ABIHPEC). 

Esta pesquisa teve como objetivo dimensionar a opinião dos Diretores Financeiros, 

Diretores Jurídicos e Diretores Tributários do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético 

para entender se a implementação da substituição tributária gerou impacto econômico e 

comercial negativo ou positivo para as suas respectivas empresas, bem como entender se, após 

mais de cinco anos do novo regime de tributação do ICMS, as empresas estão satisfeitas com 

este modelo de tributação.  

O objetivo final desta dissertação foi analisar se a implementação da substituição 

tributária do ICMS foi positiva ou negativa para o estado de São Paulo, como também para as 

empresas paulistas sujeitas a este regime de tributação. E, ao final, recomendar para o governo 

do estado de São Paulo a manutenção, a alteração ou até mesmo a revogação de determinas 

regras que se mostraram ineficientes para as empresas paulistas, assim como a proposição de 

novas regulamentações.  
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1. AS PROPRIEDADES INERENTES A UM SISTEMA TRIBUTÁRIO IDEAL 

PRECONIZADAS POR JOSEPH STIGLITZ 

 

A tributação nasce para prover o bem-comum, pela necessidade do homem de associar-

se e criar vida política. Ela decorre da disposição do homem de viver em um estado, que é uma 

instituição natural e a mais ampla das associações humanas. 

Um estado necessita de recursos para se gerir e promover políticas públicas e demais 

atividades. A tributação é um dos meios pelos quais o estado consegue arrecadar tais recursos.  

Assim, o tributo constitui a principal fonte de recursos para o estado cumprir suas 

finalidades. Não se pode imaginar que o estado preste os serviços públicos que lhe são inerentes 

sem uma adequada fonte de recursos. Entretanto, para que a arrecadação aconteça, é necessário 

invadir a esfera patrimonial privada, o que não pode ser realizado de forma inconsequente e 

sem uma série de regras, devida e previamente estabelecidas. 

O ato de tributar deve ser praticado com cautela não só em virtude de seu caráter 

expropriador, mas também porque pode afetar diretamente as condutas praticadas por quem 

esteja a ele submetido (pessoas naturais, pessoas jurídicas etc). 

A tributação pode produzir os mais variados efeitos em uma população e, 

consequentemente, alterar padrões de conduta que, na maioria das vezes, não seriam alterados 

sem que o tributo existisse. Ao alterar as condutas de determinada população, o tributo acaba 

por influenciar a economia, já que os agentes do mercado também são diretamente impactados 

pelas políticas tributárias do estado. 

Exemplificando, em um mercado aberto em que os agentes possuem elevados tributos 

incidentes sobre a exportação, é de se esperar que os bens produzidos no país sejam mantidos 

em território nacional, já que o alto custo para se exportar torna desvantajosa esta conduta, ao 

menos do ponto de vista financeiro. Em contrapartida, a desoneração tributária das exportações 

tende a impulsionar as vendas ao exterior, uma vez que amplia os ganhos para os agentes 

exportadores. 

Sob a ótica da economia, o aumento de exportações, por exemplo, impacta diretamente 

na balança comercial de um país, podendo afetar o câmbio, o montante de reservas 
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internacionais etc. Ou seja, a instituição ou mesmo a supressão de um tributo, a depender da 

sua base de incidência, pode produzir uma série de efeitos na economia. 

Outra situação em que o tributo pode alterar condutas dos particulares é quando ele se 

torna demasiadamente elevado ao ponto de suprimir certas práticas. Por exemplo, um tributo 

sobre a propriedade de bens imóveis a uma alíquota anual de 50% inviabilizaria, grosso modo, 

o exercício da propriedade, já que em dois anos o estado arrecadaria o valor total do imóvel. 

Em vista dos efeitos da tributação na economia e na conduta dos particulares, o 

economista estadunidense Joseph E. Stiglitz produziu valiosos estudos acerca de como se 

deveria formar um sistema tributário ideal, ou seja, como o estado poderia arrecadar os recursos 

de que necessita sem que isto gerasse como consequência severas distorções na economia. 

Em sua obra Economics of the Public Sector2, o economista realiza uma análise do 

sistema tributário então existente nos Estados Unidos da América, traçando como se dá a 

repartição dos tributos entre os entes políticos neste país e suas respectivas bases de incidência, 

comparando com outros sistemas e tributos adotados no mundo. Com referida análise, o autor 

desenvolveu importantes estudos sobre como se dão os impactos dos tributos sobre a economia 

de um estado e como o sistema tributário poderia se aperfeiçoar. 

Discorrendo sobre as características a serem perseguidas por qualquer sistema de 

tributação, Joseph Stiglitz elenca cinco propriedades básicas, quais sejam: a eficiência 

econômica, a simplicidade administrativa, a flexibilidade, a reponsabilidade política e a justiça 

como equidade. Entendendo que um bom sistema tributário deve perseguir constantemente as 

propriedades supracitadas, impende elucidar acerca de cada uma delas, sem deixar de analisar 

também opiniões e entendimentos de outros doutrinadores da área jurídica e econômica. 

 

1.1 Eficiência econômica (efficiency) 

 

Quando a tributação afeta o mercado, acaba por ditar os métodos de consumo em geral. 

A incidência de um tributo sobre determinado produto faz com que ele necessariamente tenha 

                                                           
2 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3. ed. New York/London: W.W. Norton & Company, 
2000, p. 456 e ss.    
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seu preço majorado, o que pode gerar a queda em sua procura. Estes seriam os chamados 

tributos distorcivos, que influenciam no comportamento econômico dos indivíduos. 

Os tributos distorcivos tendem a impactar na vida do contribuinte em vários aspectos e 

acabam por afetar a eficiência econômica. Para Stiglitz 3 , os impactos da tributação nos 

particulares dividem-se em cinco efeitos.  

O primeiro efeito é o comportamental. Os tributos, em especial os impostos, influenciam 

diretamente o cotidiano da pessoa. Por exemplo, uma pessoa tem a opção de trabalhar menos e 

em consequência pagar menos impostos, já que a renda é diminuída.  

Outro exemplo seria a instituição de um tributo sobre a poupança, que resultaria na 

tendência dos particulares em gastarem mais ou procurarem outros tipos de investimentos, mais 

arriscados. Isso acabaria por influenciar o comportamento, vez que o contribuinte, em geral, 

procura se afastar da incidência de tributos sobre sua renda ou patrimônio. 

O segundo efeito citado por Stiglitz é o efeito financeiro, como, por exemplo, se um 

empregado recebe certos benefícios, como a pensão privada, em pecúnia ou deixa a cargo do 

empregador, ou se grandes companhias buscarão financiamento pela realização de empréstimos 

ou da emissão de novas ações. 

Já o terceiro efeito é o organizacional, o qual está entrelaçado com o efeito financeiro. 

O efeito organizacional diz respeito à organização das grandes corporações, o modo como essas 

empresas adquirem capital e fazem sua gestão, ou mesmo a forma como organizam seus 

modelos de negócio. Um sistema tributário pode tanto encorajar como desencorajar a atividade 

econômica desse tipo de empresa, mudando, assim, o grau de risco na economia, tendo em vista 

o mercado de ações. 

O quarto efeito mencionado é o efeito geral de equilíbrio e diz respeito às repercussões 

indiretas do tributo e à distribuição de consequências dos impostos. Como aludido, a criação de 

um tributo gera uma série de efeitos, e o legislador deve levar em consideração estes efeitos 

para que o tributo não atinja um resultado inesperado na economia, mantendo o seu equilíbrio, 

alterando apenas o esperado com a implementação do novo tributo.  

                                                           
3 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3. ed. New York/London: W.W. Norton & Company, 
2000, p. 462. 
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Com base no mesmo exemplo dado anteriormente, a instituição de um tributo sobre a 

poupança leva o contribuinte a poupar menos e a gastar mais, o que provoca impactos na 

economia. O legislador deve sempre estar atento para que tais impactos não alterem algo 

indesejado em virtude da criação do mencionado tributo. 

O último efeito é o de anúncio e capitalização. O anúncio de um novo tributo tende a 

afetar rapidamente a economia. Os efeitos do tributo são sentidos antes mesmo de ele ser 

aplicado, uma vez que, quando se anuncia a instituição de um novo tributo, a economia se 

movimenta para tentar evitar a sua incidência ou tirar proveito antecipado de sua implantação.  

Neste sentido, se for anunciado um tributo incidente apenas sobre a propriedade de 

apartamentos, muitos indivíduos tentarão vender seus apartamentos para comprar uma casa a 

fim de se esquivar da incidência do tributo. Essas ações evasivas começam desde o momento 

em que o contribuinte toma ciência da possibilidade de cobrança do tributo. 

Segundo Tathiane Piscitelli, o planejamento tributário se insere diretamente nesta 

questão, pois reflete precisamente o intuito dos particulares de alterarem suas condutas para que 

a incidência tributária não seja configurada4: 

Diante da premência da imposição tributária, porém, os indivíduos tendem a 
comportar-se de forma a minimizar os efeitos tributários de suas condutas. A adoção 
de planejamentos tributários é o exemplo mais vivo disto. Tais alterações 
comportamentais, financeiras, operacionais, dentre outras, são vistas como o efeito 
distorcivo que a tributação causa e estão diretamente relacionadas com a perda de 
eficiência econômica. 

Neste diapasão, é possível concluir que um sistema tributário tende a influenciar o 

comportamento das pessoas por ele afetadas. Desta maneira, um sistema tributário ideal deve 

ser aquele que menos influencie no comportamento do indivíduo, ou seja, que tenha o menor 

efeito distorcivo possível. Dentre as alternativas existentes para tanto, diversos autores 

mencionam os tributos de montante fixo (lump-sum taxes), que são tributos não distorcivos, vez 

que não haveria nada que o indivíduo pudesse fazer para afastar a incidência tributária.  

                                                           
4 PISCITELLI, Thatiane. De qual reforma tributária precisamos? Análise do Sistema Tributário Nacional à luz das 
características ideais de um sistema tributário. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS. 
Sistema Tributário Brasileiro e as Relações Internacionais. São Paulo: Noeses, 2013, p. 3.  
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O professor Paulo Arvate5 fornece bela descrição de tributo de montante fixo: “é o caso, 

por exemplo, de um imposto per capita, ou de um imposto baseado em características pessoais 

inalteráveis, tais como idade, sexo, habilidades etc”.  

De modo oposto, admite-se, em exceção, a utilização de tributos distorcivos para 

corrigir falhas no mercado. São os casos de correção das externalidades negativas, como por 

exemplo, os tributos instituídos para as empresas poluidoras, de objeto social tabagista e de 

bebidas alcoólicas, que possuem caráter extrafiscal já que, simultaneamente, contemplam 

políticas públicas e aumentam a receita do estado e a eficiência econômica. 

Contribuindo para a defesa do uso de alguns tributos distorcivos como forma de afastar 

externalidades negativas, sem afetar a eficiência econômica, precisa é a lição de Luís Eduardo 

Schoueri6: 

Afinal, se uma má política tributária pode implicar perdas de eficiência, a tributação 
pode igualmente servir para corrigir as falhas de mercado, gerando maior eficiência. 
Em síntese, seu efeito alocativo, longe de necessariamente implicar perda de 
eficiência, pode aprimorar os mecanismos de mercado. 

Nesta toada, a eficiência econômica aludida por Stiglitz seria alocar da melhor forma o 

capital retirado do contribuinte, visando sempre o bem-estar dos indivíduos e da economia, com 

os menores impactos possíveis nas escolhas dos particulares. Assim o estado deveria atuar na 

esfera tributária de modo a impor tributos não distorcivos, exceto quando a distorção for 

proposital e objetivar a correção de externalidades negativas (caráter extrafiscal do tributo). 

 

1.2 Simplicidade administrativa (administrative simplicity) 

 

Juntamente com a eficiência econômica, o sistema tributário ideal preconizado por 

Stiglitz deveria perseguir a simplicidade administrativa, que compreende o custo de 

manutenção próprio da estrutura tributária, já que administrar este sistema requer muitos 

recursos. 

Para Stiglitz, os custos administrativos de um sistema tributário dependem de alguns 

fatores. O primeiro fator é quais dados seriam mantidos pela Administração Pública. A 

                                                           
5 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p. 
175.  
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 36.   
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manutenção de dados por parte da Administração Pública é onerosa, já que devem ser mantidos 

por longos períodos. Assim, a distribuição do dever de manter dados tributários para o 

contribuinte é uma das saídas para a diminuição deste custo. 

O segundo fator que determina o custo de uma estrutura tributária é a sua complexidade. 

A diferença das alíquotas e base de cálculos para categorias diferentes gera a dificuldade de se 

verificar a incidência de cada indivíduo em sua respectiva faixa tributária. Além disso, a procura 

de meios para se esquivar da tributação aumenta, exigindo um maior controle para evitar a 

elisão fiscal, o que denota uma elevada despesa à Administração Pública.  

A simplicidade da estrutura tributária também beneficia o contribuinte, como bem 

leciona Roberto Quiroga Mosquera7: 

A tentativa de simplificação dos sistemas tributários sempre será bem-vinda para os 
contribuintes, pois poderá proporcionar vantagens financeiras e desoneração de 
custos. Em outras palavras, para os contribuintes, a simplificação pode provocar uma 
redução dos custos e despesas decorrentes da interpretação e aplicação das regras de 
tributação. 

O terceiro e último fator citado por Stiglitz explicita que a tributação de algumas rendas 

pode ser mais onerosa que outras. O custo administrativo do aumento de imposto (por real 

arrecadado) de um pequeno produtor é muito maior que o de uma grande companhia, já que 

esta possui vastos recursos à sua disposição, ao contrário de um pequeno produtor que possui 

recursos escassos.  

Analisando a simplicidade administrativa, Roberto Quiroga Mosquera enumera 

diversos instrumentos adotados nos sistemas tributários atuais que facilitam e otimizam a 

incidência tributária8: 

Por sua vez, a simplificação dos sistemas tributários pode efetivar-se de várias 
maneiras. Não há forma única para implantação de normas tributárias menos 
complexas. Inúmeros são os instrumentos utilizados pelos governos para tanto, tais 
como: redução no número de tributos, instituição de sistemas de tributação na fonte, 
implantação de tributação por sistemas estimados de lucros ou receitas, cumprimento 
de obrigações tributárias por meio magnético etc.  

Tais instrumentos devem ser vastamente utilizados pelos estados, pois reduzem a 

complexidade de um sistema tributário e contribuem para a eficiência arrecadatória, na medida 

                                                           
7 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação e política fiscal. In ______. Segurança jurídica na tributação e 

estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005, p. 569.  
8 Ibidem, p. 567. 
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em que permitem que particulares e autoridades fiscais realizem suas atividades de forma 

otimizada. 

Tathiane Piscitelli menciona ainda o exemplo da substituição tributária como 

instrumento de simplicidade administrativa 9 . Suponha-se que em determinado sistema 

tributário há um tributo incidente sobre diversas etapas de uma cadeia produtiva. Naturalmente, 

o número de agentes a serem fiscalizados é elevado, já que durante todas as etapas de uma 

cadeia produtiva o tributo deve ser calculado e recolhido aos cofres públicos. Contudo, este 

tributo poderá ser mais bem administrado se sua incidência se der de forma elevada, mas em 

apenas uma destas etapas. Com isso, o número de agentes a serem fiscalizados é reduzido 

substancialmente, facilitando as atividades de fiscalização e permitindo que os demais agentes 

destinem suas atenções a outras questões inerentes à atividade empresarial10. 

Deste modo, a simplicidade administrativa revela-se característica fundamental para que 

um sistema tributário aproxime-se do que se poderia entender por ideal.  

 

1.3 Flexibilidade (flexibility) 

 

Outra propriedade inerente a um sistema tributário ideal é a flexibilidade, já que as 

mudanças das circunstâncias econômicas exigem intervenções rápidas e pontuais do estado para 

corrigi-las. Muitas vezes, essa intervenção se concretiza pela alteração das alíquotas dos 

tributos. Todavia, para que se possa ter uma resposta rápida às mudanças econômicas, o sistema 

tributário deve ser flexível, não podendo se perquirir de debates políticos ou administrativos. 

Quanto mais rápido o sistema tributário responde às mudanças das circunstâncias 

econômicas, menor é o dano causado à economia e mais eficiente se mostra a tributação. Então, 

se uma estrutura tributária é mais engessada, possivelmente se sujeitará a um período maior de 

resposta, podendo causar prejuízos econômicos para o estado, para os contribuintes e para a 

população, acarretando a sua própria ineficácia. 

                                                           
9 PISCITELLI, Thatiane. De qual reforma tributária precisamos? Análise do Sistema Tributário Nacional à luz das 
características ideais de um sistema tributário. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS. 
Sistema Tributário Brasileiro e as Relações Internacionais. São Paulo: Noeses, 2013, p. 4. 
10 A substituição tributária será analisada de forma detalhada nos capítulos 3 e 4 deste estudo. 
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No Sistema Tributário Brasileiro temos alguns exemplos de flexibilidade, como bem 

coloca Tathiane Piscitelli11: 

Casos típicos e frequentemente vistos no Brasil são aqueles de intervenção econômica 
pelas vias da tributação. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF são 
exemplos clássicos de ingerência rápida e eficaz na economia, especialmente pela 
possibilidade de alterações de alíquotas diretamente pelo Poder Executivo, sem a 
necessária observância do princípio da anterioridade - ou, no caso do IPI, observância 
apenas parcial. 

Os tributos de caráter extrafiscal, ou seja, aqueles que são utilizados pelo estado para a 

indução de comportamentos, possuem maior necessidade de serem flexíveis, dado que 

impactam fortemente em setores da economia. Não se pode imaginar um tributo como o 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que possui elevada carga de extrafiscalidade e 

frequemente é utilizado para a indução de comportamentos, sem os mecanismos adequados 

para que o estado possa alterá-lo livremente. 

Como tais tributos são utilizados para a correção de externalidades negativas da 

economia, não seria razoável ter que aguardar o eventual trâmite legislativo ou o cumprimento 

de certo período para sua vigência. Por este motivo, tais tributos devem ser flexíveis para que 

o estado possa aumentar ou reduzir sua incidência conforme a necessidade. 

Stiglitz inclusive defende mudanças naturais e automáticas, por exemplo, nas bases de 

cálculo de imposto de renda quando há recessão econômica. Para ele, a redução da base de 

cálculo do imposto estimula a economia e, quando os preços se estabilizarem, uma estrutura 

tributária progressiva estabilizará automaticamente o sistema tributário. 

Nesta senda, a flexibilidade consiste no poder de resposta imediata por parte da 

administração pública às modificações do cenário econômico. Quanto maior a celeridade para 

adaptação do sistema tributário às alterações das circunstâncias econômicas, mais perto se 

estaria do ideal. 

 

1.4 Responsabilidade política (political responsibility)   

                                                           
11 PISCITELLI, Thatiane. De qual reforma tributária precisamos? Análise do Sistema Tributário Nacional à luz 
das características ideais de um sistema tributário. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 
TRIBUTÁRIOS. Sistema Tributário Brasileiro e as Relações Internacionais. São Paulo: Noeses, 2013, p. 4. 
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A quarta propriedade para uma estrutura tributária ideal é a responsabilidade política, a 

qual está pareada com a transparência, vez que bons governos tendem a ser transparentes e 

assim também deve ser a tributação. 

Uma tributação transparente é aquela que demonstra claramente a carga tributária ao 

contribuinte, quem paga e quem se beneficia da arrecadação (onde são alocados os recursos 

arrecadados). Neste diapasão, dever-se-ia sempre procurar a instituição dos tributos diretos, que 

não admitem a transferência do ônus tributário. 

Precisa é a percepção de responsabilidade política ensinada pela Thatiane Piscitelli12: 

“trata-se, portanto, não apenas de dar preferência à tributação direta com vistas à identificação 

do real contribuinte, mas, também, de a legislação ser capaz de viabilizar a existência de 

informações acessíveis sobre o destino da receita arrecadada”. 

Exemplo de responsabilidade política, ou transparência na tributação, é quando 

determinado sistema tributário possui regras que determinam que a circulação de bens e 

serviços deve sempre ser acompanhada de documento fiscal que informe ao consumidor acerca 

da carga tributária por ele arcada13.  

 

1.5 Equidade (fairness) 

 

A última propriedade desejada por um sistema tributário ideal seria a da justiça como 

equidade. Stiglitz14 elucida que a maioria das críticas a uma estrutura tributária começa com a 

injustiça. Todavia, revela-se complexa a definição do que seria ou não justo. Assim, o autor 

divide a justiça em duas faces: a equidade horizontal e a equidade vertical. 

O Princípio da Equidade Horizontal diz respeito à igualdade de tratamento a todos os 

indivíduos que são iguais em seus aspectos mais relevantes, como raça, idade, sexo. Este 

princípio é como o Princípio da Igualdade Formal, no qual todos são iguais perante a lei, não 

                                                           
12 PISCITELLI, Thatiane. De qual reforma tributária precisamos? Análise do Sistema Tributário Nacional à luz 
das características ideais de um sistema tributário. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 
TRIBUTÁRIOS. Sistema Tributário Brasileiro e as Relações Internacionais. São Paulo: Noeses, 2013, p. 4. 
13 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 43. 
14 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3. ed. New York/London: W.W. Norton & Company, 
2000, p. 468. 
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se considerando os fatores que os diferenciam. Sendo o caso de igualdade entre os indivíduos, 

estes deveriam pagar o mesmo tanto de tributos. 

Para demonstrar o Princípio da Equidade Horizontal, Stiglitz faz duas perguntas amplas: 

o que significa dois indivíduos serem iguais em seus aspectos mais relevantes? E o que significa 

tratar dois indivíduos da mesma maneira? 

As respostas às perguntas parecem simples, no entanto, na prática, nenhum indivíduo é 

igual a outro, o que deve afetar a maneira de se tratar cada um. Daí surge outra pergunta: quais 

seriam as distinções aceitáveis?  

Entretanto, a equidade horizontal não fornece muito embasamento para essa pergunta. 

Para exemplificar a dificuldade de definir o significado de tratamento igual, pode-se 

tomar como parâmetro as contribuições para a previdência social. Um homem e uma mulher 

que possuem os mesmos rendimentos durante toda a vida deveriam, em tese, contribuir 

igualmente num mesmo período de tempo. Porém, é sabido que a mulher possui maior 

expectativa de vida, logo poderá, hipoteticamente, beneficiar-se mais que o homem. Isso, para 

alguns, pode ser visto como injusto, fugindo do tratamento igualitário.  

Assim, revela-se problemática a aplicação do Princípio da Equidade Horizontal visto 

que pretende o tratamento igualitário aos iguais, não levando em consideração que é 

humanamente impossível haver duas pessoas idênticas. 

Já o Princípio da Equidade Vertical assemelha-se à chamada Igualdade Material. 

Basicamente, seria tratar desigualmente os desiguais, nas proporções em que estes se 

desigualam. No caso de um sistema tributário seria tributar de acordo com a capacidade 

contributiva de cada contribuinte. 

Contudo, não é simples definir como igualar os desiguais. Para tanto, Stiglitz15 propõe 

três problemas para se atingir a equidade vertical. O primeiro seria determinar quem, a 

princípio, deveria pagar uma base maior. Definido quem, implementar o princípio, ou seja, 

instituir tributos que se adequem à equidade vertical. Decidido se alguém está em posição de 

pagar uma base maior do tributo, decidir quanto a mais este deve pagar. 

                                                           
15 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3. ed. New York/London: W.W. Norton & Company, 
2000, p. 469. 
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Mas afinal, qual deve ser a base da tributação para aplicação da equidade vertical: renda, 

consumo ou patrimônio? 

O pensamento da renda como base é: aqueles que possuem maior renda, possuem mais 

facilidade para pagar, logo, deveriam pagar mais. Entretanto, o enigma é como definir o quanto 

a mais a pessoa deve pagar, já que, no geral, as pessoas tendem a entender que o indivíduo com 

maior capacidade contributiva deve pagar também em uma base de cálculo maior, ou seja, que 

os tributos devem ser progressivos. 

Destarte, percebe-se que a renda como base tem um alto índice de progressividade, o 

que acaba por reduzir as desigualdades econômicas dos indivíduos, além da habilidade de ser 

uma tributação não distorciva. Logo, a maioria dos estados prefere adotá-la como a base de 

tributação.  

Todavia, existe a possibilidade de que, mesmo quando o sujeito de maior capacidade 

contributiva paga em referência a uma base de cálculo menor, ele acaba por recolher mais que 

a pessoa com menor capacidade contributiva. A título de ilustração, um indivíduo com renda 

mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagando um tributo com base de cálculo de 10% (dez 

por cento) arrecada para o estado R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto outro indivíduo com 

renda de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagando o mesmo tributo com base de cálculo de 15% 

(quinze por cento) arrecada para o estado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).  

Assim, o indivíduo que possui maior capacidade contributiva e está sujeito a uma base 

de cálculo 2/3 (dois terços) abaixo daquele de menor capacidade contributiva arrecada 1/3 (um 

terço) a mais que este.  

Com o fim de evitar a progressividade dos tributos, estudiosos do sistema econômico 

passaram a criticar a renda como base da tributação, substituindo-a pela base do consumo. Esta 

nova base tributa apenas o consumo, deixando livre de tributação as economias e os 

investimentos.  

A principal ideia do consumo como base de tributação é: a renda corresponde à 

contribuição do indivíduo para a sociedade, o valor da sua produção econômica. Assim, seria 

mais justo tributar o particular sobre o que ele retira da economia que sobre o que ela recebe. 

Nesta toada, economistas desenvolveram a tese de que o indivíduo deve contribuir para 

o estado na proporção em que este recebe os benefícios do serviço público. Os tributos seriam 
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o pagamento por um serviço utilizado, como no caso das taxas de serviço. São os chamados 

tributos-benefícios. 

No entanto, é impossível mensurar o quanto cada indivíduo se beneficia de um serviço 

público. Um exemplo seria o serviço das forças armadas (serviço típico do estado), já que a sua 

utilização em casos especiais não gera benefícios diretos ao contribuinte. Outra desvantagem 

do tributo relacionado ao benefício é quando ele está relacionado ao uso, visto que possui um 

caráter muito distorcivo, que acaba por causar a ineficiência da tributação, pois os contribuintes 

ficam propensos a não utilizar o serviço por causa do tributo. 

Portanto, a discussão dos Princípios da Equidade Horizontal e da Equidade Vertical 

foca-se nas dificuldades em determinar se um indivíduo possui melhores condições que outro 

ou se um contribuinte tem maior capacidade tributária que outro. Essas dificuldades persistem 

e, por essa causa, economistas e tributaristas têm voltado seus olhos para outros princípios, 

escolhendo sistemas tributários alternativos. 

Stiglitz reconhece que um mercado nem sempre é um Pareto-eficiente16 e que as falhas 

de mercado são a regra de um mercado econômico, elencando que os governos podem corrigi-

las diante de uma melhor eficiência na arrecadação, alocação e gestão dos recursos.  

Stiglitz17 remete-se às preocupações de equidade e eficiência demonstradas sobre as 

diferentes bases de tributação para que estas integrem um quadro geral, essencial para a 

aplicação de uma economia de bem-estar padrão. Neste diapasão, identifica-se o sistema 

tributário eficiente de Pareto que consiste em, dadas as ferramentas e informações disponíveis 

ao estado, ninguém pode melhorar de condição fazendo com que outro fique em uma pior 

condição do que estava. Segundo o autor, a vantagem do sistema de Pareto é que ele separa a 

consideração da eficiência de juízos de valores. 

Consoante o sistema eficiente de Pareto, um sistema tributário ideal seria aquele em que 

todos pudessem apenas melhorar de condição, ou sempre que alguém melhorasse de condição, 

ninguém piorasse. No entanto, isso não é sempre possível, assim, o legislador deve valer de seu 

juízo de valores para decidir quem deve piorar de situação para que o outro possa se alavancar. 

Este juízo de valores deve estar ligado às funções de bem-estar como o Utilitarismo e o 

                                                           
16 A “Lei da Eficiência de Pareto” é uma proposição do engenheiro e economista franco-italiano Vilfredo Frederico 
Damaso Pareto. 
17 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3. ed. New York/London: W.W. Norton & Company, 
2000, p. 476. 
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Rawlsianismo, que possibilitam dizer quanto a tributação deve subir conforme a renda, como 

também quando pode haver deduções de gastos para aliviar o peso tributário. 

O utilitarismo defende a incidência de base de cálculo maior aos mais ricos que aos 

menos abastados, os tributos devem ser tal que a utilidade marginal da renda deve ser a mesma 

para todos os indivíduos. Assim, se uma pessoa pobre tem seu imposto reduzido em um real, 

enquanto uma pessoa rica tem seu imposto aumentado em um real, há ganho de utilidade, visto 

que o bem trazido à pessoa que pagará um real a menos é muito maior que o aborrecimento de 

quem terá que pagar um real a mais, por isso se diz que o a função utilitarista dá base para a 

tributação progressiva. 

O argumento do utilitarismo fada ao insucesso quando se considera que a renda muitas 

vezes depende da quantidade de trabalho, já que a pessoa pode optar por pagar menos tributos 

se trabalhar menos. Sob este aspecto, deve-se analisar o utilitarismo comparando a perda da 

utilidade com o ganho na arrecadação. Assim, a mudança de utilidade em relação ao ganho de 

arrecadação deve ser o mesmo para todos os indivíduos. 

Portanto, a função do bem-estar social do utilitarismo escolhe o sistema tributário 

eficiente de Pareto que maximiza a soma das utilidades dos indivíduos. O ganho ou a perda de 

utilidade marginal por aumento de arrecadação deve ser igual a todos. 

John Rawls, em contraposição ao utilitarismo, desenvolve a tese de que a sociedade 

deve se preocupar com o bem-estar do indivíduo de pior padrão, para que este bem-estar possa 

se maximizar. O Rawlsianismo justifica o tratamento diferenciado para aumentar o bem-estar 

dos mais necessitados, ou seja, defende o aumento de todos os tributos para todos os indivíduos 

(exceto os de pior padrão) até que a receita proveniente destes se maximize. 

Todavia, a tese de Rawls também não é igualitária, pois uma mudança que faça o sujeito 

de menor padrão melhorar e que, simultaneamente, faça com que o indivíduo rico fique muito 

melhor do que já está, embora seja considerada uma boa mudança, o impacto sobre o mais rico 

é maior que o impacto sobre o mais necessitado. Nestes casos, os mais abastados se 

beneficiariam à custa dos menos favorecidos, já que os ricos ficariam ainda mais ricos em 

relação aos mais pobres, aumentando a desigualdade entre as classes. 

Apesar de serem de grande ajuda, as funções do bem-estar social não resolvem o 

problema da capacidade tributária individual e os princípios a ela correlacionados, sendo que a 

solução para este problema é um dos pilares para uma estrutura tributária ideal. 
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Diante do exposto, um sistema tributário ideal deve buscar utilizar ao máximo as 

propriedades discutidas por Stiglitz, promovendo a eficiência da tributação, conjuntamente com 

o baixo custo do sistema, aliando ainda a sua flexibilidade e transparência, sem, contudo, deixar 

de ser justo. 

 

1.6 Outras propriedades    

 

Aliados às propriedades ensinadas por Joseph Stiglitz, alguns autores sugerem outros 

elementos a serem perseguidos por um sistema tributário ideal. Luís Eduardo Schoueri18, em 

seu manual de Direito Tributário, elenca a previsibilidade como uma propriedade a ser 

alcançada para a potencialização da eficiência. Assim é seu ensinamento: 

A previsibilidade poderia ser incluída entre as condições para a eficiência econômica. 
Entretanto, sua importância ultrapassa a última, pois se relaciona com o valor da 
segurança jurídica. Sem dúvida esta permite que os contribuintes possam tomar suas 
decisões com maior acerto, visto que conhecerão os ônus envolvidos. Nesse sentido, 
a previsibilidade é instrumento de eficiência. A previsibilidade relaciona-se, do 
mesmo modo, com a equidade, no seu valor de justiça. A transparência também será 
mais bem atingida se as regras forem conhecidas e públicas. 

Como instrumento para operacionalizar a previsibilidade, tem-se a regra de que 

determinadas normas que instituem ou majoram tributos devem respeitar certo período de 

tempo antes de produzirem efeitos. Com tal regra, o contribuinte pode se preparar com 

tranquilidade para eventual imposição tributária.  

Porém, nem sempre a previsibilidade é possível já que, nos tributos extrafiscais, a 

produção imediata de efeitos é requisito indispensável para sua eficácia, como vastamente 

demonstrado no subcapítulo 1.3 acima (flexibilidade). 

Diante disso, a previsibilidade, dentro dos seus limites, deve ser perseguida sem que 

cause obstáculos à flexibilidade, visto que a harmonização destas duas características 

certamente é parte de uma estrutura tributária ideal. 

Roberto Quiroga Mosquera19elenca a neutralidade e a progressividade como elementos 

de uma tributação ideal. Para o autor, a neutralidade refere-se ao não-envolvimento da 

tributação na vida do indivíduo. Neste sentido são suas lições: 

                                                           
18 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45. 
19 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação e política fiscal. In ______. Segurança jurídica na tributação e 

estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005, p. 571. 
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A política fiscal de um estado não deve provocar desvios quanto à alocação de 
recursos na economia tornando o sistema tributário respectivo ineficiente. Em outros 
termos, as normas tributárias não devem estimular a não-neutralidade. A tributação 
sobre os diferentes índices de riqueza (renda, consumo, produção, patrimônio), deve 
ser de tal ordem que não ocasione direcionamentos nas condutas dos indivíduos tendo 
como único critério a questão fiscal. Contudo, como se vê na prática, a tributação ou 
sua desoneração podem viabilizar equalizações em determinadas ocasiões se levados 
em conta outros critérios de comparação no que tange à neutralidade. 

Como já dito anteriormente, a tributação ideal deve ser realizada de forma consciente 

dos efeitos causados na economia e na população. A existência de um tributo que não produz 

impactos nas condutas e escolhas dos particulares é importante em um sistema tributário, mas 

isto não exclui a importância de haver também tributos que promovem tais situações, ou seja, 

que induzem comportamentos (tributos de caráter extrafiscal). 

Já a progressividade é a propriedade que possibilita uma melhor justiça tributária e 

permite a redistribuição das riquezas pela tributação, consoante a capacidade contributiva. 

Confira-se como se posiciona o autor: 

Um sistema tributário deve procurar tributar as pessoas de forma progressiva, ou seja, 
aqueles que auferem mais renda devem pagar mais tributos. Utilizando-se um 
brocardo da área de finanças públicas: “os ricos devem pagar mais tributos que os 
pobres”. Entende-se que a tributação escalonada por diferentes faixas de riqueza, 
melhor atende ao princípio de justiça tributária e redistribuição da riqueza de um 
determinado grupo social. 

A progressividade tributária pode ser exemplificada em tributos sobre a propriedade, 

situação em que o estado pode tributar de forma mais intensa imóveis localizados em regiões 

de alta concentração de renda e de forma mais branda imóveis em regiões carentes. Assim, além 

de o próprio valor do imóvel situado em regiões de alta renda ser elevado e tornar a base de 

cálculo do imposto maior, as alíquotas também seriam superiores à média.  

Em contrapartida, nos imóveis localizados em regiões carentes, além de a base de 

cálculo ser inferior em virtude do valor do bem, as alíquotas também seriam. Com isso, estar-

se-ia promovendo justiça tributária e a redistribuição de renda em um certo grupo. 

Além de todos os elementos até então expostos (eficiência, simplicidade 

administrativa, flexibilidade, responsabilidade política, equidade, previsibilidade, neutralidade 

e progressividade), cita-se ainda mais um elemento que parece contribuir para que se alcance 

um sistema tributário ideal. 

Trata-se da vedação ao efeito confiscatório do tributo. O estado não pode, utilizando-

se da atribuição a ele conferida de instituir tributos, estabelecer alíquotas ou bases de cálculo 

demasiadamente onerosas ao contribuinte ao ponto de inviabilizar certas práticas.  



29 
 

Por mais que a definição de confisco seja bastante subjetiva, é possível entender como 

confiscatório o tributo que retira do contribuinte a possibilidade de permanecer exercendo a 

atividade sujeita à incidência tributária.  

Por exemplo, o estado não poderia instituir imposto sobre a renda com alíquotas de 

80%, pois, nesta situação, o contribuinte perderia quase totalmente a liberdade de aplicar sua 

renda onde quisesse, já que a quase totalidade dos valores recebidos teria destinação prévia: os 

cofres públicos. 

Diante de todo o exposto, impende destacar que as exposições deste capítulo servirão 

de base para a análise do instituto da substituição tributária aplicado no ICMS.  

O intuito deste trabalho será analisar de forma minuciosa como se deu a ampliação da 

substituição tributária no estado de São Paulo a partir de 2008 e como esta técnica de tributação 

pode ser vista sob a ótica de um sistema tributário ideal. Em outras palavras, o que se pretende 

é verificar os impactos desta sistemática de tributação sobre a economia e os agentes do 

mercado, utilizando os elementos explicitados neste capítulo e necessários para que se tenha 

um sistema tributário ideal. 

Primeiramente, pretende-se abordar como o sistema de arrecadação antecipada está 

presente no Brasil e a sua importância como técnica de tributação. Posteriormente, será 

analisado como a substituição tributária se aplica ao ICMS e como este regime de tributação 

foi inserido no cotidiano das empresas, especialmente a partir de 2008, quando o estado de São 

Paulo promoveu uma grande expansão na sua utilização.  

A análise do avanço da substituição tributária do ICMS terá como foco principal 

compreender os reais efeitos do advento desta forma de tributação sobre os agentes do mercado 

para que, ao final, seja possível concluir se houve o efetivo alcance dos preceitos relacionados 

a um sistema tributário ideal ou se os ganhos foram meramente arrecadatórios.  
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2 SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPADA - TENDÊNCIA NO BRASIL 

 

O Direito Tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre as autoridades 

fiscais e as pessoas sujeitas às imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de 

tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder20. 

Dentre as inúmeras e delicadas discussões sobre temas tributários, pretende este estudo 

se ater à transferência da responsabilidade pelo recolhimento dos tributos, mais especificamente 

à antecipação deste recolhimento cujo fato gerador da obrigação tributária ainda não ocorreu. 

A transferência da responsabilidade tributária é tema de complexo regramento, 

envolvendo uma série de dispositivos do Código Tributário Nacional. Constitui instrumento 

importante para a atividade arrecadadora do estado, uma vez que busca estabelecer, por meio 

do sistema normativo, mecanismos que conferem efetividade à incidência dos tributos sobre as 

condutas tributáveis. 

A responsabilidade tributária encontra-se à altura da importância que a atividade 

tributária representa para os entes governamentais. A ausência dos mecanismos que conferem 

efetividade à tributação pode representar uma prejudicial situação de injustiça fiscal, em que 

alguns pagam e outros se eximem do dever por artifícios ilegais, além do claro descumprimento 

de princípios e regras constitucionalmente estabelecidas. 

Por abranger tema que envolve a sujeição passiva tributária, é fundamental iniciar este 

estudo pela análise feita pela doutrina acerca dos institutos da substituição tributária e da 

responsabilidade tributária. 

 

2.1 A visão da doutrina sobre substituição tributária e responsabilidade tributária 

 

O art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN) traz os aspectos gerais sobre o sujeito 

passivo da relação jurídico-tributária, confira-se: 

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: 

                                                           
20 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. revisada, ampliada e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 51.  



31 
 

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. 
 

O CTN fez a distinção de quem pode figurar no polo passivo da obrigação tributária: a) 

o contribuinte, com relação pessoal e direta com o fato gerador; e b) o responsável, que passa a 

ser sujeito passivo em virtude de determinação legal. 

Tanto a substituição como a responsabilidade tributária estariam inseridas no âmbito do 

inciso II, parágrafo único do art. 121 acima descrito. Contudo, há na doutrina entendimentos 

que distinguem as duas situações e também entendimentos que não as diferenciam. 

Geraldo Ataliba 21  não verifica distinção entre os institutos da substituição e 

responsabilidade tributária. O autor entende que, tanto na substituição como na 

responsabilidade, a lei delega a terceiro (que não realizou o fato oponível) a responsabilidade 

pelo pagamento do tributo. Ou seja, a lei transfere a obrigatoriedade de recolhimento para 

aquele que não seja o destinatário legal tributário. 

Contudo, há diversos autores que possuem o entendimento de que a substituição 

tributária e a responsabilidade não se confundem. Fernando Albino de Oliveira 22  realiza 

valiosas críticas que servirão para melhor se compreender o instituto da substituição tributária: 

O “responsável”, tal como definido, é o que a doutrina, em sua maioria, chama de 
substituto. Esta designação seria a melhor, pois evitaria confusões. É bem verdade que 
o Código com isso quis unificar todas as hipóteses em que alguém, que não o 
contribuinte, entra em relação jurídica com o estado, numa situação de obrigado a uma 
prestação pecuniária. Tal unificação, no entanto, nos parece desaconselhável, não só 
pelas dúvidas que pode provocar nos espíritos menos avisados, como também pela 
impossibilidade de se modificar, pela taxinomia, realidades juridicamente distintas. 

Para o autor, o parágrafo único do artigo 121 traz, em seu inciso I, o sujeito passivo 

direto e, em seu inciso II, o sujeito passivo indireto. No primeiro caso, tem-se como certo o 

contribuinte. Já no segundo caso, seria necessário diferenciar o substituto tributário do 

responsável. 

O substituto tributário é aquele que, obrigado pela lei e não sendo pessoa diretamente 

ligada ao fato imponível, deve pagar o tributo, independentemente de o contribuinte lhe 

                                                           
21 ATALIBA, Geraldo apud BECHO, Renato Lopes. As diversas interpretações para responsabilidade tributária 
de terceiros – artigo 134 do CTN. In Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 185, 2011.  
22 OLIVEIRA, Fernando A. Albino de. Sujeição passiva no direito tributário. In Revista de Direito Público 30, 
São Paulo: RT, p. 252, 1974.  
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ressarcir dos valores desembolsados. Já o responsável seria, em síntese, pessoa sujeita ao 

pagamento do tributo em razão de o contribuinte original não o ter feito, ou seja, seria aquele 

que responderia por ato ilícito do contribuinte (não pagamento do tributo)23. 

 Neste sentido, para o referido autor, o responsável tributário, diferentemente do 

substituto, não pode ser considerado integrante da sujeição passiva indireta, pois sua relação 

com o estado é de caráter sancionatório e não tributário. 

Exemplo de responsabilidade tributária seria a existente aos pais, relativamente aos 

tributos devidos por seus filhos menores de idade. Naturalmente, os filhos podem praticar fatos 

geradores de tributos e, com isso, serão considerados verdadeiros contribuintes. Contudo, na 

hipótese de não pagamento, a lei permite que o fisco exija dos pais os valores devidos por seus 

filhos menores. 

Alfredo Augusto Becker24 possui o entendimento que o responsável ocupa uma posição 

de garantidor na incidência tributária. Assim, não cumprido o dever de recolhimento por parte 

do contribuinte, passa-se então a cobrar do responsável. 

Para Marçal Justen Filho25, que também enxerga diferenças notáveis nos institutos da 

substituição tributária e responsabilidade tributária, a existência de um destinatário legal da 

responsabilidade resulta na impossibilidade de se impor indiferentemente a qualquer pessoa a 

condição de responsável. Em suas palavras: “tal posição subjetiva só poderá recair sobre o 

                                                           
23 Casos típicos de responsabilidade, para o autor, seriam os contidos nos arts. 134 e 135, do CTN:  
“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 
respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões por que forem responsáveis: 
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. 
24 BECKER, Alfredo Augusto apud BECHO, Renato Lopes. As diversas interpretações para responsabilidade 
tributária de terceiros – artigo 134 do CTN. In Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 
185, 2011.   
25 JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição tributária passiva. Belém: CEJUP, 1986, p. 298.   
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sujeito que deixou de exercitar o poder (dever) de constranger o sujeito passivo tributário a 

adimplir as prestações que sobre ele recaíram”. 

Assim, a responsabilidade surgiria em virtude da omissão de determinado sujeito em 

constranger outro a cumprir a obrigação legal de recolher o tributo. Como referido 

constrangimento não fora realizado, a lei permite que o fisco cobre os valores que tem direito 

diretamente do responsável.  

Diante dos diversos entendimentos possíveis sobre o assunto, parece razoável entender 

que quando a lei elege determinado sujeito para a função de recolher antecipadamente 

determinado tributo, estar-se-ia, de fato, diante do instituto da substituição tributária. Todavia, 

caso a lei estabeleça que determinado sujeito deva recolher o tributo, na hipótese em que o 

contribuinte originalmente previsto (e que efetivamente realizou o fato gerador) não o tenha 

feito, estar-se-ia diante do instituto da responsabilidade tributária. 

Como será possível notar no subcapítulo adiante, a substituição tributária ou 

recolhimento antecipado de tributos é uma prática vastamente adotada nos dias atuais no 

sistema tributário brasileiro, e pode se consubstanciar em diversas formas e técnicas tributárias, 

a depender da materialidade de cada tributo. 

 

2.2 A ampliação do uso da retenção antecipada no sistema tributário brasileiro  

 

O deslocamento do sujeito responsável pelo recolhimento dos tributos surgiu como 

mecanismo útil às autoridades fiscais a fim de dificultar que o contribuinte omitisse a ocorrência 

de fatos geradores tributáveis. Isto porque, elegendo terceira pessoa para recolher o tributo 

antecipadamente, a lei acabou depositando sobre tal sujeito a responsabilidade patrimonial 

pelos débitos do contribuinte originário.  

Em outras palavras, quando só o contribuinte possui a responsabilidade por informar ao 

fisco a ocorrência do fato gerador e recolher o tributo, acaba possuindo maior margem de 

liberdade para agir e omitir os fatos, justamente para não arcar com o ônus tributário. A partir 

do momento em que a lei elege terceira pessoa como responsável por recolher antecipadamente 

o tributo, acaba por tornar dificultosa a prática de atos tendentes a omitir a ocorrência do fato 

gerador, já que eventual descoberta por parte do fisco deverá gerar, via de regra, ônus financeiro 

ao responsável e não ao contribuinte originário.  
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Os benefícios do recolhimento antecipado para as autoridades fiscais vão além, pois este 

instrumento permite que as fiscalizações tributárias sejam mais eficientes, eficazes e efetivas, 

ao concentrar os esforços em poucos responsáveis ao invés de uma série de contribuintes 

individualmente considerados. Por exemplo, como será mais bem explicado no capítulo 

seguinte, no caso do ICMS, a concentração do recolhimento do tributo devido por toda a cadeia 

tributária apenas nos estabelecimentos industriais, e não mais nos diversos estabelecimentos 

atacadistas e varejistas, reduz substancialmente os trabalhos de fiscalização, já que os alvos se 

tornam poucas e específicas empresas. 

Desde a década de 1970, nota-se o avanço de práticas relacionadas ao deslocamento do 

responsável pelo recolhimento dos tributos. No tocante ao ICMS, diversos acordos (regimes 

especiais) foram firmados com grandes fabricantes de cigarros, cervejas e refrigerantes, além 

de indústrias de cosméticos que operavam no sistema de venda direta (“porta-a-porta”) para 

que tais setores fossem inseridos na sistemática da substituição tributária26. 

Isto porque, em tributos como o ICMS, em que a incidência se dá sobre os diversos 

agentes de uma cadeia produtiva, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto pode ser 

transferida para o primeiro agente que fabrica o produto final, ou para o importador, por 

exemplo. Assim, tal agente recolheria o imposto devido por toda a cadeia produtiva.  

No tocante ao IPI, a partir do ano de 1997 passou-se a ter a possibilidade de determinado 

sujeito industrial ou equiparado requerer junto às autoridades fazendárias (que devem 

concordar) regime especial para figurar na qualidade de responsável pelo recolhimento 

antecipado do imposto27. 

Situação curiosa é a que ocorre com as Contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre 

a receita bruta auferida na comercialização de cigarros. Desde o início da década de 1990, a 

legislação concentra a tributação apenas nas vendas promovidas pelos estabelecimentos que 

importarem ou fabricarem tais produtos, desonerando os demais agentes da cadeia produtiva 

destes produtos28. 

De forma parecida, a legislação, embora adote nomes diferentes para técnicas de 

tributação semelhantes, determina, desde o ano 2000, a transferência da responsabilidade pelo 

                                                           
26 ROSA, José Roberto. Substituição tributária no ICMS: estudo de casos e manual explicativo. 3. ed. ampliada 
e atualizada. Itu (SP): Ottoni Editora, 2011, p. 155.   
27 Art. 35, II, Lei 4.502/64. 
28 Art. 3º da Lei Complementar 70/91 e art. 5º da Lei 9.715/98. 
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recolhimento das referidas contribuições na comercialização de produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos, dentre outros. A técnica nomeada pela legislação é a incidência 

monofásica, pois importadores e industriais recolhem alíquotas mais elevadas sobre a receita 

bruta auferida na venda dos produtos sujeitos a esta sistemática, compensando a desoneração 

do restante da cadeia produtiva29. 

Mas não é só nos tributos incidentes sobre a circulação de mercadorias que o 

recolhimento antecipado aparece com vasta aplicação. Há diversos tributos que possuem em 

suas legislações alguma forma de deslocamento do responsável pelo recolhimento. Entretanto, 

a técnica utilizada para que este deslocamento ocorra pode variar conforme a materialidade de 

cada tributo.  

Em tributos que incidem sobre rendimentos, como, por exemplo, o Imposto Sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), como não há uma cadeia produtiva, mas tão 

somente o ato de auferir renda, a legislação estabelece uma infinidade de situações em que a 

fonte pagadora é responsável pela retenção do valor do tributo e recolhimento ao fisco30.  

Assim, exemplo concreto se dá na órbita dos pagamentos de salários a empregados de 

determinada pessoa jurídica. Desde a década de 1980, a legislação atribui à fonte pagadora dos 

salários a responsabilidade pela retenção do valor devido pelo empregado e recolhimento ao 

fisco a título de IR. Neste caso, há deslocamento da responsabilidade pelo pagamento do tributo, 

o que não deixa de facilitar a atuação das autoridades, porquanto ao invés de fiscalizar se cada 

um dos empregados recolheu o IR sobre seu salário, a fiscalização se concentra nos documentos 

e registros da pessoa jurídica empregadora31. 

Outro tributo que adota forma semelhante de recolhimento antecipado é o Imposto 

Sobre Serviços (ISS). Isto porque a legislação que trouxe as normas gerais do imposto em 2003 

atribuiu aos tomadores de determinados serviços a responsabilidade pela retenção e 

recolhimento do ISS no momento do pagamento pelos serviços então prestados. Isto ocorreu 

                                                           
29 Art. 1º da Lei 10.147/00. 
30 Por fugir do escopo do presente estudo, não se buscará definir como se operam todas as formas de deslocamento 
do sujeito passivo tributário. Entretanto, há na doutrina quem entenda que a retenção na fonte aplicada no IR não 
se confunde com substituição tributária. Luís Eduardo Schoueri considera que a retenção na fonte não desloca o 
sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que o retentor seria mero agente arrecadador tributário. Isto porque 
o patrimônio atingido pelo tributo seria o do contribuinte original e não o seu patrimônio. Todavia, quando o 
retentor não realiza a retenção do tributo, aí sim passaria a figurar na qualidade de sujeito passivo, uma vez que o 
seu patrimônio é que passaria a ser atingido pelo ônus tributário (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 490). 
31 Art. 7º da Lei 7.713/88. 
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objetivando evitar que os prestadores, que são os contribuintes originários do imposto, realizem 

condutas tendentes a omitir a ocorrência do fato gerador32.  

Além disso, de igual forma, em 2003 a legislação federal também incluiu as 

Contribuições ao PIS e COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no rol 

de tributos que o tomador de determinados serviços deveria reter e recolher aos cofres públicos 

quando dos pagamentos efetuados ao prestador33. 

É possível citar ainda a retenção de certos tributos obrigatoriamente feita pelos cartórios 

em transações realizadas no âmbito de suas atividades34. Por exemplo, a operação de compra e 

venda de bens imóveis por pessoas físicas ou jurídicas deve ser formalizada pela escritura 

pública registrada no cartório de registro de imóveis, operação esta sujeita ao Imposto Sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) que deverá ser calculado e cobrado pelo próprio cartório 

como condição para o registro da escritura pública. Deste modo, busca-se garantir o pagamento 

do tributo na data e montante corretos, atribuindo à terceira pessoa a responsabilidade pela 

arrecadação e pagamento do tributo devido. 

Como é possível notar, a adoção da substituição tributária no sistema tributário nacional 

ocorreu e ainda ocorre das mais variadas maneiras, com técnicas que se adequam melhor 

conforme a materialidade e os sujeitos envolvidos. É inegável a forte tendência de ampliação 

desta sistemática de tributação, que cresceu no Brasil nos últimos anos e atualmente envolve 

quase todas as condutas tributáveis de uma pessoa, seja ela física ou jurídica. 

Como exemplos dos poucos tributos que ainda não foram inseridos nesta sistemática, 

tem-se aqueles cujo lançamento se dá de ofício pela autoridade fiscal, tais como o Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA). Tais tributos, por serem lançados de ofício, não contemplam 

em sua estrutura a substituição tributária, já que o próprio fisco controla a apuração, lançamento 

e recolhimento, o que dificulta a prática de atos de sonegação. Porém, a ausência de regras 

quanto à substituição tributária não exclui os contribuintes de obedecerem às regras atinentes à 

responsabilidade tributária35. 

                                                           
32 Art. 6º da Lei Complementar 116/03. 
33 Art. 30 da Lei 10.833/03. 
34 Art. 134, VI, CTN. 
35 Por exemplo, as regras de responsabilidade de terceiros, previstas no art. 134 e 135 do CTN. 
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Realizados os apontamentos pertinentes à compreensão e contextualização do instituto 

da substituição tributária na forma da retenção antecipada, é possível destinar maiores atenções 

à aplicação deste instituto no âmbito do ICMS.  
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3 EVOLUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ICMS AO LONGO DOS 

ÚLTIMOS ANOS 

 

3.1 Breves considerações sobre o ICMS 

 

A instituição do ICMS foi atribuída pela Constituição Federal aos estados e ao Distrito 

Federal e, de forma excepcional, à União (na hipótese de criação de Territórios Federais). Para 

os estados e para o Distrito Federal, este imposto é o principal instrumento de autonomia 

política e financeira, considerando a representatividade do montante total arrecadado 

mensalmente. 

A competência tributária inaugurada pelo art. 155, inciso II, da CF, estabelece que cabe 

aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de 

“mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”36 

Objetivando traçar normas gerais para este imposto, foi editada a Lei Complementar nº 

87, de 13 de setembro de 1996, que é considerada norma de caráter nacional, uma vez que deve 

ser obrigatoriamente observada por todos os estados e pelo Distrito Federal quando da 

instituição do ICMS em suas respectivas legislações internas. 

A mencionada lei, em cumprimento ao disposto no art. 146 da CF37, estabeleceu, dentre 

outros assuntos, os fatos geradores, a base de cálculo e os contribuintes do ICMS.  

No âmbito da circulação de mercadorias, estabelece o art. 2º, I, da LC 87/96, que o 

imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento 

de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Pode-se afirmar, 

portanto, que esta é uma das hipóteses de incidência tributária do ICMS, situação na qual, uma 

vez verificada a sua ocorrência no mundo fenomênico, fará surgir a obrigação tributária. 

                                                           
36 Para fins do presente estudo, as atenções serão conferidas apenas à incidência do ICMS sobre as operações de 
circulação de mercadorias. A incidência sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação não será objeto de análise por se distanciarem do foco principal aqui tratado. 
37 “Art. 146. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III - 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 contribuintes”. 
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O contribuinte, por sua vez, nos termos do art. 4º da LC 87/96, é qualquer pessoa, física 

ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 

operações de circulação de mercadoria.  

Já no tocante à sua base de cálculo, tem-se que o montante sobre o qual recairão as 

alíquotas do imposto nas operações de circulação de mercadorias será, nos termos do art. 13 da 

LC 87/96, o valor da operação, neste incluído o valor relativo: 

a) ao próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de 

controle; 

b) aos seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 

descontos concedidos sob condição; 

c) ao frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e 

ordem e seja cobrado em separado. 

Dentre os princípios que norteiam o ICMS, é fundamental, para este estudo, a análise 

do princípio da não-cumulatividade esculpido no art. 155, § 2º, I, da CF, que diz que o 

mencionado imposto será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas 

anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. 

O ICMS, regra geral, é um tributo plurifásico, ou seja, sua incidência ocorre ao longo 

da cadeia produtiva de determinada mercadoria, de modo que o princípio da não-

cumulatividade permite exatamente a compensação do que for devido em cada operação com 

o montante cobrado nas operações anteriores. Confira-se abaixo um breve exemplo de como se 

dá a aplicação do referido princípio: 

 

Na figura acima, há uma cadeia produtiva em que o caráter plurifásico do ICMS fica 

bem evidente. O ICMS, neste caso, incide três vezes: 1) na venda da indústria para o 

distribuidor; 2) na venda do distribuidor para o varejista; e 3) na venda do varejista para o 

consumidor final. 
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Suponha-se que a indústria venda seus produtos por R$ 1.000, o distribuidor revenda os 

mesmos produtos por R$ 2.000 e o varejista, por sua vez, venda ao consumidor final por R$ 

3.000. Se a alíquota de ICMS for de 18%, todos os agentes acima estiverem no mesmo estado 

e a incidência for cumulativa, ter-se-á a seguinte tributação38: 

Tabela 1 – Cálculo Hipotético ICMS incidência cumulativa 

 

            Fonte: Elaboração própria 

Como se pode notar, se a incidência do ICMS for cumulativa, o valor total do imposto 

recolhido pelos agentes desta cadeia produtiva (R$ 1.080) representará 36% do preço final de 

venda para o consumidor final (R$ 3.000), o que acabará por onerar consideravelmente 

determinado produto.  

Em contrapartida, adotando a sistemática da não-cumulatividade e com base nas 

mesmas premissas do exemplo acima, ter-se-á a seguinte tributação39: 

Tabela  2 – Cálculo Hipotético ICMS incidência não cumulativa

Fonte: Elaboração própria 

O cálculo acima mostra com precisão como se deve dar a incidência não-cumulativa, de 

modo que os agentes abatem do valor devido a título de ICMS o valor já recolhido na operação 

                                                           
38 Objetivando facilitar a visualização dos cálculos, desconsiderou-se a incidência de quaisquer outros tributos na 
operação. 
39 Para fins didáticos, optou-se por desconsiderar eventuais créditos apropriados sobre os insumos adquiridos pela 
indústria e que poderiam ser usados para abater os débitos da referida venda do produto final. Ademais, objetivando 
facilitar a visualização dos cálculos, desconsiderou-se a incidência de quaisquer outros tributos na operação. 
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anterior pelo vendedor. Ou seja, o distribuidor apura um débito de ICMS de R$ 360 e um crédito 

de R$ 180 (recolhido pela indústria), atingindo um saldo a pagar de R$ 180. O mesmo ocorre 

na operação de venda do varejista.  

Assim, somando-se todos os recolhimentos efetuados na cadeia produtiva, alcança-se 

um total de R$ 540, que representa exatamente 18% do valor pago pelo consumidor final 

(R$3.000), o que revela o caráter de justiça fiscal, próprio do princípio da não-cumulatividade. 

Compreendida, em linhas gerais, a não-cumulatividade do ICMS e, em conjunto com o 

que fora demonstrado sobre o sistema de retenção antecipada, é possível iniciar o estudo da 

sistemática da substituição tributária no ICMS. 

 

3.2 O instituto da Substituição Tributária para fins do ICMS 

 

3.2.1 A evolução do instituto da Substituição Tributária 

 

Desde a década de 1960, época de surgimento do antigo Imposto Sobre a Circulação de 

Mercadorias (ICM), o Código Tributário Nacional (CTN) previu a possibilidade de 

transferência da responsabilidade pelo pagamento de tributos em seu art. 128. Confira-se: 

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. 

Nas décadas seguintes ao surgimento do ICM, os estados começaram a se utilizar do 

mecanismo da substituição tributária de forma intensa. Isto porque esta sistemática permite que 

as autoridades fiscais executem os serviços de fiscalização e controle de arrecadação de modo 

mais eficiente e eficaz, já que a concentração da tributação em um só agente da cadeia produtiva 

reduz de forma substancial os contribuintes a serem fiscalizados. 

Já na década de 1970, os estados passaram a utilizar o sistema da substituição tributária 

sobre operações subsequentes (retenção antecipada) 40  objetivando justamente otimizar a 

                                                           
40 Não serão conferidas maiores atenções às formas de substituição tributária sobre operações antecedentes ou 
concomitantes. O foco principal será a aplicação da substituição tributária sobre operações subsequentes, ou seja, 
na forma da retenção antecipada. 
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fiscalização e controlar a sonegação fiscal. Neste início, foram firmados acordos por meio de 

regimes especiais com grandes fabricantes de cigarros, cervejas e refrigerantes, além de 

indústrias de cosméticos que operavam no sistema de venda direta (“porta-a-porta”)41. 

Entretanto, houve grande resistência dos comerciantes, já que a sistemática de 

antecipação acabava por exigir o desembolso antecipado do tributo. Isto fez com que muitos 

deles optassem pelo ingresso no Poder Judiciário para ver afastada a aplicação desta forma de 

tributação alegando, basicamente, a inconstitucionalidade de cobrança de tributo sobre fatos 

geradores ainda não ocorridos. 

Em 1983, houve a alteração do Decreto-lei 406, de 31 de dezembro de 1968, que 

regulamentava o ICMS em âmbito nacional, de modo a inserir neste diploma a possibilidade da 

substituição tributária sobre operações subsequentes, observe-se abaixo: 

Art. 6º. (...) 
§ 3º - A lei estadual poderá atribuir a condição de responsável:  
a) ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao imposto 
devido na operação ou operações anteriores promovidas com a mercadoria ou seus 
insumos;  
b) ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo 
comerciante varejista;  
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante atacadista e 
pelo comerciante varejista; 
d) aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou 
comercialização de mercadorias. 
§ 4º - Caso o responsável e o contribuinte substituído estejam estabelecidos em 
estados diversos, a substituição dependerá de convênio entre os estados interessados. 

Positivar o instituto da substituição tributária sobre operações subsequentes trouxe 

maior conforto e segurança às autoridades fiscais, mas não resolveu o problema das diversas 

decisões judiciais que continuavam a ser proferidas e oscilavam bastante quanto à 

constitucionalidade ou não deste sistema de tributação. 

Em 1993, já sob a égide da Constituição Federal de 1988, foi publicada a Emenda 

Constitucional 3, de 17 de março, que inseriu § 7º no art. 150, objetivando constitucionalizar a 

possibilidade de uso da substituição tributária. Confira-se: 

Art. 150. (...) 
§ 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.  

                                                           
41 ROSA, José Roberto. Substituição tributária no ICMS: estudo de casos e manual explicativo. 3. ed. ampliada 
e atualizada. Itu (SP): Ottoni Editora, 2011, p. 155. 
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Muito embora este dispositivo tenha sido inserido na CF para afastar eventuais dúvidas 

quanto à constitucionalidade deste instituto, ainda se verificou discordâncias em parte da 

doutrina e do Poder Judiciário.  

Para José Eduardo Soares de Melo42, a EC 3/93, ao trazer à CF a substituição tributária 

progressiva, padece de vício de inconstitucionalidade por tratar de matéria de âmbito revisional, 

dispondo sobre garantias e direitos individuais (art. 60, § 4º, IV) – o que corroboraria ainda 

mais a injuridicidade da substituição tributária. 

Roque Antonio Carrazza43 também não se conforma com o instituto e enxerga a EC 3/93 

como visivelmente inconstitucional. O autor discorda da tese de que a referida EC teria 

autorizado os estados a continuarem aplicando o instituto da substituição tributária progressiva, 

confira-se: 

Deveras, a Emenda Constitucional 3/1993 “criou” a absurda figura da 
responsabilidade tributária por fato futuro. O preceito em tela “autoriza” a lei a fazer 
nascer tributos de fatos que ainda não ocorreram mas que, ao que tudo indica, 
ocorrerão. Noutros termos, permite que a lei crie presunções de acontecimentos 
futuros e, com elas, faça nascer obrigações tributárias. Ora, o art. 1º da Emenda 
Constitucional 3/1993 é inconstitucional porque atropela o princípio da segurança 
jurídica, em sua dupla manifestação: certeza do direito e proibição do arbítrio. Esse 
princípio, aplicado ao direito tributário, exige que o tributo só nasça após a ocorrência 
real (efetiva) do fato imponível. 

O mesmo não é o entendimento de Marco Aurelio Greco44, para quem o instituto da 

substituição tributária não atinge fatos passados, mas sim operações antecedentes dentro de um 

mesmo ciclo econômico. Para ele, não se estaria escolhendo terceiro alheio ao ciclo econômico, 

mas sim alguém que possui vinculação funcional com o fato, ou seja, nexo na inerência em 

relação ao ciclo: 

Com efeito, se a lei estivesse preocupada apenas com o tempo e pretendesse atingir 
verdadeiramente a operação passada, atual ou futura, crio que a previsão esbarraria na 
cláusula constitucional de vinculação, porque a variável tempo não se atrela a nada 
que não seja a fluência dos acontecimentos. Na medida em que a lei se utiliza dos 
conceitos de “antecedente”, “concomitante” e “subsequente”, eles devem ser vistos 
dentro do ciclo econômico daquela mercadoria ou daquela prestação de serviço. 
Portanto, não é qualquer operação posterior que autorizará a criação da substituição, 
mas apenas aquelas operações que estiverem inseridas no ciclo econômico abrangido 
pela incidência do ICMS. 

                                                           
42 MELO, José Eduardo Soares. ICMS: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 218.  
43 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 15ª ed. revisada, ampliada e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
357.  
44 GRECO, Marco Aurelio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2. ed. revisada e ampliada. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 101.   
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A despeito das diversas posições doutrinárias ainda existentes, o Supremo Tribunal 

Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se pela constitucionalidade da sistemática de 

retenção antecipada adotada pelas autoridades fiscais. Destaca-se o seguinte trecho da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 1.851/AL: 

A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º, aperfeiçoou o instituto, já 
previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador 
presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo 
pago quando não verificado o mesmo fato a final. A circunstância de ser presumido o 
fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de 
sistema instituído pela própria Constituição (...). 

Ultrapassada a evolução histórica da substituição tributária sobre operações 

subsequentes, passa-se à análise de como este instituto foi regulamentado pela LC 87/96 e como 

se dá esta forma de tributação na prática. 

 

3.2.2 Regulamentação e aplicação da Substituição Tributária 

 

Dentre as diversas matérias tributárias que a Constituição Federal previu como de 

necessária disposição por lei complementar, cita-se justamente a substituição tributária, 

conforme disposto em seu art. 155, § 2º, XII45. 

A mencionada lei complementar foi editada apenas em 1996, com o advento da já 

mencionada Lei Complementar 87, de 13 de setembro daquele ano. Antes dela, a substituição 

tributária era tratada de forma superficial no também já mencionado do Decreto-lei 406/68. 

A LC 87/96 trouxe uma série de dispositivos a serem observados pelos estados que 

desejassem instituir o sistema de substituição tributária para o ICMS em seus territórios, tais 

como situações de incidência do ICMS-ST, de não incidência, bases de cálculo, possíveis 

responsáveis pelo recolhimento, formas de recolhimento etc.  

Em linhas gerais, os estados podem, por lei estadual46, atribuir a contribuinte do imposto 

ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento do ICMS sobre 

                                                           
45 “Art. 155. (...) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
(...) 
XII – cabe à lei complementar: 
(...) 
b) dispor sobre substituição tributária”. 
46 Conforme Marco Aurélio Greco: 
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operações por ele não realizadas. Neste caso, o contribuinte ou depositário passaria a assumir a 

condição de substituto tributário (responsável) e o sujeito passivo original (contribuinte), 

passaria a ser o substituído. 

Para o ICMS, a lei prevê a possibilidade de que a substituição tributária ocorra sobre 

operações antecedentes, concomitantes e subsequentes.  

A primeira hipótese refere-se ao chamado diferimento do ICMS. Ela aparece quando o 

legislador opta por transferir a responsabilidade pelo recolhimento do imposto em certa 

operação para uma subsequente na cadeia produtiva. Ou seja, o fato gerador da obrigação ocorre 

naturalmente, mas o legislador, por opção, determina que o contribuinte não recolha o tributo, 

devendo seu cliente fazê-lo quando revender a mercadoria adquirida.  

Já a substituição tributária sobre operações concomitantes é bastante comum nas 

situações em que o legislador confere ao vendedor da mercadoria a responsabilidade pelo 

recolhimento do ICMS incidente sobre o serviço de transporte prestado por determinado 

transportador. Assim, o vendedor passa a recolher o ICMS sobre suas vendas como contribuinte 

e o ICMS devido pelo transportador como responsável.  

Por fim, tem-se a substituição tributária sobre operações subsequentes, técnica de 

tributação que exige maiores atenções, não só por se caracterizar como de complexo 

entendimento, mas justamente por ser parte do objeto do presente estudo47. 

Esta modalidade de tributação pode ocorrer em operações internas, ou seja, quando 

vendedor e comprador encontram-se no mesmo estado, ou em operações interestaduais, quando 

tais agentes encontram-se em estados distintos. Para tanto, os estados envolvidos devem 

celebrar acordos regulando a matéria48. 

A substituição tributária sobre operações subsequentes se caracteriza pela antecipação 

do pagamento do tributo por parte de um sujeito da cadeia produtiva. Isto é, a lei atribui a um 

                                                           

“(1) Não basta existir a Lei Complementar 87, de 1996, para se reputar criada a antecipação/substituição no âmbito 
estadual; 
(2) outros veículos normativos, que não a lei estadual, não são admissíveis; e 
(3) as normas que vierem a ser editadas em contrariedade à exigência da lei complementar padecerão de vício de 
inconstitucionalidade”. (GRECO, Marco Aurelio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2. ed. 
revisada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 95). 
47 Sobre este tema, não se busca o aprofundamento nos inúmeros detalhes que envolvem a substituição tributária 
sobre operações posteriores, mas apenas a demonstração dos seus principais aspectos.  
48 Quando a celebração do acordo envolve todos os estados da federação, o instrumento será chamado “Convênio”. 
Quando envolver dois ou mais estados, mas não a totalidade, será chamado “Protocolo”. 
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determinado agente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto que será devido em 

operações posteriores (não ocorridas). A despeito das diversas críticas já proferidas a esta forma 

de tributação (parte delas inclusive já mencionadas neste estudo), a substituição tributária 

objetiva concentrar a tributação de toda a cadeia produtiva em uma só pessoa, geralmente a 

indústria. 

Nesta situação, estar-se-ia diante de situação em que se presume a realização das 

operações posteriores, ou seja, há presunção de que o distribuidor e o varejista realizarão suas 

vendas. Contudo, caso o fato gerador presumido não se confirme, o substituto tributário (neste 

caso, a indústria) poderá requerer a restituição do que foi indevidamente recolhido, conforme 

prevê o art. 10, da LC 87/96, e a própria CF em seu art. 150, § 7º. 

A título exemplificativo, na cadeia produtiva mencionada no subcapítulo anterior, com 

indústria, distribuidor, varejista e consumidor, pode o estado optar por eleger a indústria como 

substituta tributária das operações a serem realizadas pelo distribuidor e pelo varejista.  

Para operacionalizar esta situação – tendo em vista que a indústria deverá recolher o 

ICMS sobre operações ainda não ocorridas –, é necessário traçar parâmetros para possibilitar o 

alcance, ainda que próximo, do valor total do imposto que seria recolhido na cadeia produtiva. 

Tais parâmetros foram estabelecidos pela própria LC 87/96, ao realizar apontamentos sobre a 

base de cálculo do imposto retido antecipadamente em seu art. 8º. 

Diz a LC 87/96 que a base de cálculo do imposto retido antecipadamente será: 

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 
(...) 
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 
subsequentes. 

Com exceção dos casos em que o preço final ao consumidor é determinado pela lei ou 

pelo órgão administrativo competente, o dispositivo em questão demonstra, em linhas gerais, 

que a base de cálculo do imposto corresponderá ao valor da operação própria do substituto 
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tributário, acrescido dos valores de seguro, frete e outros encargos, adicionado da margem de 

valor agregado (MVA)49. 

A MVA é estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado, 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. O seu alcance deve ser feito com base em critérios previamente 

determinados por lei. 

Em outras palavras, a MVA é um percentual a ser adicionado à base de cálculo do 

imposto devido por substituição tributária que busca aproximar o valor a ser recolhido com o 

montante total que seria pago caso o regime de substituição não fosse aplicado. 

A fim de facilitar a compreensão da aplicação do regime da substituição tributária com 

a utilização da MVA, será demonstrado a seguir como isto ocorre hipoteticamente, baseando-

se no exemplo verificado no capítulo anterior. 

Caso a legislação atribua à indústria a responsabilidade pelo pagamento antecipado do 

ICMS devido por toda a cadeia produtiva e estabeleça, mediante os critérios estabelecidos na 

lei, que a MVA aplicável deverá ser de 200%, a apuração do ICMS deverá ocorrer da seguinte 

forma50: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Na legislação paulista, a MVA também é chamada de Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST). 
50 Objetivando facilitar a visualização dos cálculos, desconsiderou-se a incidência de quaisquer outros tributos na 
operação. 
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   Tabela 3 – Cálculo hipotético ICMS-ST incidência não cumulativa 

 

              Fonte:  Elaboração própria. 

 

 Inicialmente, a indústria deverá calcular o ICMS devido por ela como contribuinte. Em 

seguida, deverá realizar o cálculo do ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST), que 

nada mais será que o valor da operação, adicionado da MVA previamente estabelecida, 

multiplicado pela alíquota correspondente, subtraindo-se do resultado o valor do ICMS 

anteriormente apurado. Isto porque o valor que será pago pela indústria como contribuinte (R$ 

180) seria crédito para o adquirente, de modo que deve ser inserido no cálculo, reduzindo o 

monte a recolher a título de ICMS-ST. 

Realizado o acima exposto, chega-se em um valor total de ICMS recolhido de R$ 540, 

exatamente o valor que seria recolhido se não houvesse o regime de substituição tributária. 

Na hipótese acima, a MVA aplicada correspondeu ao exato valor agregado sobre 

produto na cadeia produtiva em análise, até atingir o consumidor final. Contudo, na prática, 

devido aos diversos fatores que influenciam os preços praticados no mercado, as MVAs 

tendem, quando muito, a se aproximar dos valores efetivamente adotados pelos agentes. 

Luís Eduardo Schoueri51 entende que a substituição tributária possui como objetivo, 

além de facilitar a fiscalização e o controle da arrecadação, proteger a concorrência ao buscar 

anular as vantagens concorrenciais desfrutadas por aqueles que se furtam ao pagamento dos 

tributos. 

                                                           
51 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 486. 
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Isto porque o recolhimento do tributo por toda a cadeia produtiva ficaria restrito àqueles 

que foram eleitos pela legislação para tanto, não havendo que se falar, por exemplo, em 

varejistas vendendo produtos sem documento fiscal para se eximirem do pagamento do referido 

tributo (já pago antecipadamente pelo substituto).  

Sobre este ponto, Luiz Fernando Mussolini Júnior52 confirma as vantagens advindas do 

recolhimento antecipado de tributos para as autoridades fiscais, confira-se: 

A concentração da fiscalização e da cobrança no starting point (ponto inicial) do ciclo 
de circulação é lídima medida assecuratória dos interesses estatais (a César o que é de 
César) e tem, no anverso da moeda, reflexo positivo sobre as atividades dos agentes 
privados da Economia, dificultando o uso da sonegação como instrumento desleal e 
deletério da livre concorrência. Torna-se mais segura e fluída a arrecadação, e 
equilibra-se a competição nos diversos segmentos de mercado. 

Entretanto, Schoueri faz uma ressalva. Entende que, em um primeiro momento, um dos 

objetivos foi realmente proteger a concorrência, mas a substituição tributária sobre operações 

posteriores acabou por trazer novas distorções, justamente em virtude das divergências 

existentes na base de cálculo presumida. 

Como o tributo é calculado sobre uma base presumida que dificilmente corresponderia 

ao valor efetivo da futura operação, o comerciante (contribuinte substituído) eficiente que venda 

seus produtos a preços baixos, acabará repassando em suas mercadorias o mesmo montante a 

título de tributo que outros comerciantes que praticam preços superiores. 

Isto significa que, como o montante do tributo pago a título de substituição tributária 

será o mesmo na venda para o comerciante A ou para o comerciante B, aquele que for mais 

eficiente e praticar preços menores, acabará sendo percentualmente mais onerado do que aquele 

que foi menos eficiente. Em outras palavras, sendo o ICMS-ST um custo fixo para o 

comerciante substituído, que independe do preço por ele praticado, a sua representatividade na 

composição do preço final será maior se o comerciante for mais eficiente. 

Por exemplo, se a indústria recolhe R$ 540 de ICMS, independentemente do preço 

praticado pelo varejista, este valor será igual. Logo, se vender seus produtos por R$ 3000, o 

tributo representará 18% do preço de venda. Contudo, se um comerciante for mais eficiente e 

vender a R$ 2700, os R$ 540 de ICMS representarão 20% de seu preço. 

                                                           
52 MUSSOLINI JÚNIOR, Luiz Fernando. Da exigência antecipada do ICMS dos adquirentes de mercadorias, 
contribuintes varejistas do imposto, de fornecedores de outros estados em operações interestaduais. In: DE SANTI, 
Eurico Marco Diniz; AMARAL, Gustavo da Silva; CANADO, Vanessa Rahal (coords). Direito Tributário: 
tributação do setor comercial (série GV-law). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 49.  
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Como se pode concluir do exemplo acima, quanto mais eficiente o empresário na 

redução de seus custos, maior será percentualmente o peso do tributo no que diz respeito à 

substituição tributária, o que acaba por gerar sérias distorções concorrenciais. 

Como se poderá verificar no próximo capítulo, a aplicação do regime da substituição 

tributária no estado de São Paulo sofreu diversas alterações com o passar dos anos, 

especialmente com relação à determinação das MVAs que foram e ainda são motivo de 

discordância entre fisco e contribuinte devido ao seu forte impacto no âmbito da concorrência 

comercial. 
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4 A IMPLEMENTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM LARGA ESCALA 

PELO ESTADO DE SÃO PAULO A PARTIR DO ANO DE 2008 

 

4.1 Ampliação da Substituição Tributária em SP e seus aspectos normativos 

 

Como já mencionado, a Constituição da República determina que lei complementar 

disponha sobre a substituição tributária. A referida lei (Lei Complementar 87/96) trouxe 

importantes disposições acerca deste instituto, contemplando normas gerais a serem observadas 

por todos os estados e pelo Distrito Federal. 

A referida lei possui como origem o Projeto de Lei Complementar nº 95/96 de autoria 

do Deputado Federal Antonio Kandir53. Analisando-se a versão original do projeto proposto na 

Câmara dos Deputados, é possível notar a preocupação do autor em buscar um regramento mais 

justo para este complexo instituto tributário. Confira-se abaixo trecho extraído da justificativa 

do referido projeto de lei complementar: 

O projeto procurou ainda atender, de modo razoável, à prática da impropriamente 
chamada substituição tributária para frente ou para trás. Esta substituição não é senão 
uma tributação monofásica com base de cálculo em parte arbitrada pela autoridade. 
Este arbítrio não se compadece com o estado de direito. Procurando, contudo, atender 
as necessidades dos estados propõe-se a possibilidade de incidência monofásica 
mediante acordo com as categorias afetadas abrangendo inclusive a base de cálculo. 

Dentre os diversos detalhes que fazem da substituição tributária sobre operações 

subsequentes um sistema de tributação complexo, a base de cálculo certamente se destaca por 

envolver o aferimento do quantum debeatur de maneira presumida. No trecho acima descrito é 

possível notar que o legislador, em suas intenções, buscou orientar os estados a evitarem a 

determinação arbitrária de bases de cálculo, o que poderia ser feito mediante acordos com as 

categorias afetadas.  

Isto porque os estados possuem autonomia para instituir o ICMS e legislar sobre ele, 

bem como a escolha entre aplicar a substituição tributária ou não. Deste modo, o papel da LC 

87/96 é trazer normas gerais que uniformizam conceitos estruturais do regime de tributação e, 

consequentemente, criam certos limites para a atuação dos estados. 

                                                           
53 A LC 87/96 também é conhecida como “Lei Kandir”. 
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Mesmo após a edição da LC 87/96, a substituição tributária sobre operações 

subsequentes foi relativamente pouco utilizada pelos estados da federação. Invariavelmente, 

esse regime de tributação era aplicado em setores específicos, como os de fabricação de 

cigarros, cervejas e refrigerantes, além de indústrias de cosméticos que operavam no sistema 

“porta-a-porta”. 

No âmbito estadual, a lei que instituiu o ICMS no estado de São Paulo – Lei Estadual 

nº 6.374, de 1º de março de 1989 – não dispunha de vasta previsão normativa acerca da 

substituição tributária, pois realmente este regime de tributação era utilizado em poucos e 

específicos setores da economia. 

Todavia, em meados de 2007, o estado de São Paulo publicou a Lei Estadual nº 12.681, 

de 24 de julho, que inseriu no art. 8º da referida Lei Estadual nº 6.374/89 diversos incisos 

contendo setores que poderiam estar sujeitos à substituição tributária. 

Dentre os diversos setores inseridos naquele momento, cita-se o setor de bebidas 

alcoólicas, indústria alimentícia, ração animal, higiene pessoal, perfumaria, limpeza, autopeças, 

materiais de construção etc. 

O Projeto de Lei Estadual nº 794/05 – que deu ensejo à edição da referida lei – justificava 

a inserção dos novos setores na substituição tributária como importante instrumento de política 

tributária, atribuindo ao Poder Executivo a faculdade de implementar a substituição tributária 

da forma que melhor entender:  

1 – o inciso I acrescenta os incisos XXVI a XXXVII ao artigo 8º que define os 
produtos sujeitos ao regime da substituição tributária, de modo a incluir diversos 
produtos entre aqueles passíveis de tributação pelo regime da substituição tributária. 
Vale destacar que após estar prevista legalmente essa possibilidade, o Poder 
Executivo poderá, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, 
implementar a sistemática da substituição tributária para os produtos que eleger. 
Objetivou-se, com essa medida, conferir ao Governo Estadual um importante 
instrumento de política tributária; 

Ou seja, tanto o regramento geral da substituição tributária como os setores submetidos 

eram previstos em lei, restando ao Poder Executivo, conforme critérios de conveniência e 

oportunidade, instituir o regime da forma que julgasse apropriada. 

Uma vez inseridos novos setores na lei, ao final do ano de 2007 o Governo paulista 

começou a regulamentar o assunto por meio da expedição de decretos que disciplinavam a nova 

sistemática de tributação. Tais decretos foram sendo expedidos e, com isso, diversos setores 

passaram a ser tributados pelo ICMS por meio da sistemática da substituição tributária. 
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Abaixo estão listados os mencionados decretos que inseriram tais produtos no regime 

da substituição tributária: 

a) Decreto nº 52.364/07: medicamentos, bebidas alcoólicas, perfumaria e higiene 

pessoal => efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008. 

b) Decreto nº 52.804/08: ração animal, produtos de limpeza, produtos fonográficos, 

autopeças, pilhas e baterias, lâmpadas elétricas e papel => efeitos a partir de 1º de 

abril de 2008; e 

c) Decreto nº 52.921/08 (indústria alimentícia e materiais de construção) => efeitos a 

partir de 1º de maio de 2008. 

Os ofícios encaminhando as minutas dos decretos ao governador do estado 

demonstravam que a medida visava conferir ao governo estadual um importante instrumento 

de política tributária e, dessa forma, simplificar as obrigações tributárias relativas à arrecadação 

do imposto contribuindo, assim, no reforço da política de desenvolvimento econômico e social 

e na competitividade da economia paulista. 

No final do ano de 2008, o governo paulista, tendo observado resultados satisfatórios na 

ampliação da técnica tributária, inseriu na Lei 6.374/89 novos setores passíveis de serem 

tributados pela retenção antecipada. Dentre os produtos, é possível citar os de papelaria, 

colchoaria, máquinas, equipamentos, brinquedos, instrumentos musicais, dentre outros.  

De igual forma, a substituição tributária para tais setores também foi objeto de 

regulamentação por decretos. A partir deste momento, a maioria dos setores comerciais passou 

a recolher o ICMS de forma antecipada, o que demonstrou grande investida do governo paulista 

nesta sistemática de tributação. Confira-se abaixo tabela que demonstra os setores comerciais 

inseridos na substituição tributária do ICMS pelo estado de São Paulo entre os anos de 2007 a 

2009:  
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    Tabela 4 – Setores da economia inseridos na substituição tributária do ICMS 

 

 

Há que se ressaltar que o Projeto de Lei nº 667/08 – que resultou na criação da Lei nº 

13.291/08, acima mencionada, inserindo novos produtos na substituição tributária (coluna da 

direita na tabela) – previa originariamente que o Poder Executivo poderia incluir novas 

mercadorias e serviços no regime da antecipação tributária, ainda que não previstos em lei. Ou 

seja, a Lei nº 6.374/89 traria uma série de produtos passíveis de serem inseridos na substituição 

tributária mas, ao final, permitiria que o Governo paulista inserisse novos produtos além 

daqueles previamente listados. 

Naturalmente, a Assembleia Legislativa do Estado alterou a redação do dispositivo 

retirando esta permissão sob a seguinte justificativa:  

A presente emenda exclui o item 1 do §15 do projeto de lei em epígrafe, uma vez que 
é preciso que os setores sujeitos ao regime de substituição tributária estejam definidos 
explicitamente na legislação pertinente, tendo em vista a necessidade de transparência 
e previsibilidade tanto para a fiscalização das ações do Poder Executivo, quanto para 
o planejamento do setor produtivo. 

Dessa forma, embora a maior parte dos produtos já esteja inserida na substituição 

tributária no estado de São Paulo, permaneceu a regra de que há necessidade de previsão legal 

para que novos produtos sejam abrangidos por esta sistemática de tributação. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Outro ponto de fundamental análise no referido projeto de lei menciona que o governo 

paulista reconhece que a implementação da substituição tributária acabou por impactar de forma 

negativa na competitividade de alguns grupos de contribuintes no estado. Com isso, o próprio 

projeto de lei trouxe também regras a fim de melhorar o regime de tributação e objetivando 

corrigir tais distorções: 

De fato, com a implementação da substituição tributária em diversos setores da 
economia paulista, feita a partir da publicação da Lei 12.681/07, tem-se observado 
que esse regime de tributação reduz significativamente a competitividade de vários 
grupos de contribuintes que atuam em nosso estado. Nota-se, assim, que, por vezes, 
algumas atividades empresariais têm sido substancialmente prejudicadas, tornando-se 
inviável a sua prática em São Paulo. Ocorre que as obrigações advindas do regime de 
substituição tributária não devem trazer prejuízos à livre iniciativa e à livre 
concorrência, de sorte que a legislação tributária relativa à matéria deve prever 
medidas de ajustes que se façam necessárias ao convívio salutar entre esse tão 
importante instrumento de arrecadação e de combate à evasão fiscal e a preservação 
da livre iniciativa. A alteração proposta leva em consideração exatamente a 
necessidade de adequação da legislação tributária às particularidades e características 
dos diversos segmentos econômicos, de forma a não causar prejuízos e a não 
comprometer a economia paulista. 

Os impactos da substituição tributária serão mais bem analisados nos subcapítulos 

seguintes, mas o trecho acima destacado demonstra que as intenções do governo paulista eram 

positivas no sentido de mitigar eventuais distorções e fazer com que a implementação do regime 

não causasse efeitos prejudiciais à livre iniciativa e à livre concorrência. 

 

4.2 Reflexos financeiros da Substituição Tributária em SP 

 

Em relação aos impactos da substituição tributária do ICMS na arrecadação do governo 

estadual, primeiramente é necessário dimensionar a importância deste imposto no sistema 

tributário nacional. 

Em termos econômicos, é usual analisar a carga tributária de um país por sua 

representatividade frente ao Produto Interno Bruto (PIB) do ano. No Brasil, em 2014, a carga 

tributária suportada pelos contribuintes atingiu o valor de 33,47% do PIB54.  

                                                           
54  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Carga Tributária no Brasil – 2014. Disponível em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. Acesso em 06 de junho de 2016. 
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O ICMS corresponde a quase 7% do PIB, ou seja, dos 33,47% de carga tributária 

suportada pelos contribuintes, aproximadamente um quinto advém do imposto estadual. O 

gráfico abaixo faz um comparativo entre o percentual das cargas tributárias dos entes em relação 

ao PIB de 201455:   

 

Como se pode notar, o ICMS corresponde a 6,96% do PIB nacional, o que o torna de 

fundamental importância e a principal fonte de recursos dos estados, representando 

aproximadamente 82% da totalidade de carga tributária estadual.  

Em consequência, do ponto de vista arrecadatório, a representatividade do ICMS 

perante a receita tributária dos estados também é bastante elevada. Dentre os tributos estaduais, 

o ICMS é responsável por grande parte da arrecadação. Os gráficos abaixo demonstram a 

dimensão desta representatividade para a receita tributária do estado de São Paulo no período 

de 2007 a 201156: 

                                                           
55  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Carga Tributária no Brasil – 2014. Disponível em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. Acesso em 06 de junho de 2016. 
56 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Estatísticas de Referência – Tabela 1.2a: 
“Histórico da Receita Tributária”. Disponível em <http://www.fazenda.sp.gov.br/relatorio/2016/abril/>. Acesso 
em 28 de abril de 2016. 
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                Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Em conformidade com os dados acima, pode-se observar que a arrecadação do ICMS 

possui impacto direto sobre a receita tributária do estado de São Paulo. Qualquer alteração na 

arrecadação do ICMS em determinado período tende a refletir diretamente na receita tributária. 
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Considerando-se que São Paulo é o estado com a maior arrecadação tributária do país, 

naturalmente o ICMS paulista possui elevada relevância na arrecadação total de ICMS no 

Brasil.  

O próximo gráfico mostra exatamente a relação entre o ICMS arrecadado pelo estado 

de São Paulo e o ICMS arrecadado por todos os estados do Brasil. Os resultados demonstram 

que, em média, 34% do ICMS arrecadado no país pertence ao fisco paulista57.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Desta maneira, tem-se como cediço que o mencionado imposto estadual configura 

instrumento de arrecadação indispensável e com forte impacto no mercado, seja do ponto de 

vista de quem produz seja do ponto de vista de quem consome. 

Analisando a arrecadação do ICMS paulista frente à arrecadação dos estados do sudeste, 

verifica-se uma movimentação ascendente na arrecadação do estado de São Paulo a partir do 

início de 2008, situação que não é nitidamente verificada nos demais estados. Confira-se abaixo 

a seta indicativa da evolução da arrecadação paulista em 200858: 

                                                           
57 CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA. Boletim de Arrecadação de ICMS. Disponível em 
<http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/valores.htm>. Acesso em 06 de junho de 2016. 
58  Idem. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Naturalmente, há diversos fatores que influenciam o comportamento da receita tributária 

de um ente em certo período. A arrecadação do ICMS, por ser um imposto que incide sobre o 

consumo, tende a sofrer variação principalmente pelo comportamento do PIB e da inflação.  

Contudo, há outras variáveis que tendem a impactar no montante arrecadado anualmente 

a título de ICMS, dentre as quais mencionam-se as condutas adotadas pelas autoridades fiscais 

no exercício da administração tributária, eventuais externalidades negativas como crises 

financeiras nacionais ou internacionais, avanço da tecnologia etc. 

Analisando-se as leis de diretrizes orçamentárias expedidas pelo estado de São Paulo a 

partir de 200859, é possível constatar, em seus Anexos de Riscos Fiscais, que o governo passou 

a adotar uma série de medidas tendentes a aumentar a receita e reduzir a despesa, a fim de 

manter o equilíbrio fiscal que poderia ser abalado pela crise financeira internacional que ganhou 

força em 2008. 

Tanto os referidos Anexos de Riscos Fiscais como os documentos produzidos 

quadrimestralmente na Audiência Pública do Secretário da Fazenda na Assembleia Legislativa 

do Estado60demonstram que o governo adotou as seguintes medidas para aumentar a receita: 

ampliação do campo de incidência do regime de substituição tributária, implementação do 

                                                           
59 LDO 2009 – Lei Estadual nº 13.124, de 8 de julho de 2008; LDO 2010 – Lei Estadual nº 13.578, de 8 de julho 
de 2009. 
60 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Audiência Pública para Apresentação do 

Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre de 2008. Disponível em 
<http://www.fazenda.sp.gov.br/execucao/default_ad.shtm>. Acesso em 21 de junho de 2016.  
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Programa Nota Fiscal Paulista, adoção progressiva da Nota Fiscal eletrônica, adoção de um 

cadastro de contribuintes em débito com o fisco (CADIN Estadual) dentre outras. 

Tais medidas, aliadas ao esforço do fisco em coibir práticas de fraude e sonegação fiscal 

e à instituição de programas de parcelamento de débitos, surtiram efeitos positivos na 

arrecadação tributária paulista.  

Nos Relatórios Anuais emitidos Secretário da Fazenda61 em que é feita uma análise 

acerca dos resultados do exercício, é possível constatar que, segundo estimativas da própria 

Secretaria da Fazenda do Estado, em 2008 a substituição tributária do ICMS gerou um 

acréscimo na arrecadação de aproximadamente R$ 2,1 bilhões. 

 Os resultados de todas as medidas mencionadas pelo governo paulista nos documentos 

oficiais de gestão fiscal e orçamentária revelam que, apesar da crise financeira que ganhou força 

em 2009, o estado conseguiu manter bons resultados em termos de receita tributária total62: 

 

Como se pode notar, o avanço na arrecadação dos tributos estaduais pelo governo 

paulista teve um salto no ano de 2008 com um aumento de aproximadamente 14% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2009, a arrecadação sofreu leve queda, mas em 

2010 voltou subir de forma acentuada. 

 

                                                           
61 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatórios Anuais 2008 e 2009: “Situação 
Econômico-Financeira do Governo do Estado de São Paulo”. Disponível em 
<http://www.fazenda.sp.gov.br/download/relatorio.shtm>. Acesso em 21 de junho de 2016. 
62 Idem.   
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4.3 Implementação da substituição tributária em larga escala para os setores de 

perfumaria e higiene pessoal a partir de 2008 

 

4.3.1 Breves considerações sobre o setor de perfumaria e higiene pessoal   

 

Antes de iniciar os estudos acerca de como se deu a implementação da substituição 

tributária do ICMS nos setores de perfumaria e higiene pessoal, é indispensável trazer os 

principais aspectos que caracterizam a cadeia produtiva dos mencionados setores. Isto porque 

as diferentes formas existentes para que um produto chegue ao consumidor final (canais de 

distribuição) podem resultar em diferentes formas de tributação e de organização da cadeia 

produtiva. 

Em relação ao mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, o Brasil ocupa a 

quarta posição no consumo de produtos destes setores, o que representa aproximadamente 7.1% 

do total consumido no planeta, estando atrás apenas dos Estados Unidos da América (EUA), 

China e do Japão, respectivamente63. 

Sob o aspecto de emprego, o setor também apresentou resultados importantes, quando 

comparado com o crescimento do emprego no país. As oportunidades de trabalho criadas pelo 

setor, comparadas com o ano de 1994 são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63  ABIHPEC. Panorama do Setor de HPPC. Disponível em <https://www.abihpec.org.br/novo/wp-
content/uploads/2016-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-11ago2016.pdf>. Acesso em 25 de 
abril de 2016. 



62 
 

                       Tabela 5 – Oportunidades de trabalho 

 

No âmbito nacional, segundo dados obtidos da Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) há, no Brasil, mais de 2.500 empresas 

atuando no mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A distribuição 

destas empresas nos estados e regiões do território nacional ocorre da seguinte forma64: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64   ABIHPEC. Panorama do Setor de HPPC. Disponível em <https://www.abihpec.org.br/novo/wp-
content/uploads/2016-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-11ago2016.pdf>. Acesso em 25 de 
abril de 2016. 
 

1994 2015
% Cresc. 21 

anos

% Cresc. Médio 

21 anos

INDÚSTRIA 30,1       122,2      306,0 6,9

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 35,0       N.A. N.A.

FRANQUIA 11,0       214,2      1846,9 15,2

CONSULTORA VENDA DIRETA 510,0     4.140,0   711,8 10,5

SALÕES DE BELEZA 579,0     1.280,0   121,1 3,8

TOTAL    1.130,1    5.791,4 412,5 8,1

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP e IBGE

OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000)
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Figura 1 – Mapa das empresas do mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 
atuantes no Brasil 

 

Fonte: ABIHPEC 

Notadamente, o estado de São Paulo possui aproximadamente 42% do total das 

empresas que atuam nos segmentos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, o que 

demonstra que qualquer política tributária de ICMS por ele aplicada tende a repercutir de forma 

intensa na cadeia produtiva destes setores. 

Em termos de crescimento, o setor apresenta desempenho favorável, com elevação 

acentuada no faturamento anual. No período de 2007 a 2011 o faturamento do setor apresentou 

crescimento médio anual em torno de 11%65: 

 

 

 

 

 

                                                           
65  ABIHPEC. Panorama do Setor de HPPC. Disponível em <https://www.abihpec.org.br/novo/wp-
content/uploads/2016-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-11ago2016.pdf>. Acesso em 25 de 
abril de 2016. 
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                    Gráfico 7 – Faturamento do setor (2007 a 2011) – em bilhões de reais 

 

                      Fonte: Elaboração própria. 

Em relação ao PIB e à indústria em geral, também é possível constatar o avanço do setor 

na economia e no mercado.  O gráfico abaixo mostra como se comportou o setor no período de 

2007 a 2011, comparativamente com a indústria geral e o PIB brasileiro: 
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             Gráfico 8 – Crescimento PIB x Indústria geral x Setor (em %) 

 

        Fonte: Elaboração própria. 

Notadamente, o setor de perfumaria e cosméticos apresentou resultado positivo em todo 

o período, o que significa que ano após ano houve crescimento. Inclusive no ano de 2009, 

quando tanto o PIB como a indústria geral apresentaram resultados negativos, o setor 

apresentou crescimento acentuado de quase 10%.  

A utilização dos setores de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos neste estudo se 

revela importante justamente por serem setores que apresentam crescimento no mercado 

nacional e por terem sido os primeiros incluídos no regime de substituição tributária a partir de 

2008 em São Paulo.  

Como se verá a seguir, a regulamentação da substituição tributária para tais setores, por 

ter ocorrido progressivamente e mediante testes e discussões entre as autoridades fiscais e os 

contribuintes, serviu como parâmetro tanto para a regulamentação nos demais setores como 

para a inserção da ST nos demais estados. 

A substituição tributária sobre os setores serviu de exemplo do que poderia ser 

considerado boa ou má prática de tributação sob uma série de aspectos, razão pela qual os 

setores de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos representam importante conjunto amostral 

para a análise que aqui se propõe a fazer. 

No tocante aos canais de distribuição presentes nos setores, ou seja, as formas de 

distribuição dos produtos até o consumidor final, estes podem ser segregados em três. O 
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primeiro deles é o canal de distribuição tradicional (Canal 1), que se revela como a forma 

clássica de distribuição de produtos em que uma indústria fabrica os produtos que são 

revendidos a um atacadista/distribuidor, que os revende para estabelecimentos varejistas 

responsáveis pela venda aos consumidores finais. 

O modelo de distribuição tradicional é aplicado em larga escala em diversos outros 

setores de mercadorias, como alimentício, vestuário etc. Como exemplo, pode-se citar a venda 

de escovas de dente da indústria para atacadistas e destes para supermercados ou redes de 

farmácia. 

Já o canal de distribuição através de franquias (Canal 2) compreende a venda pelas lojas 

especializadas e personalizadas (franquias) que criam ambientes exclusivos, conferindo ao 

consumidor a possibilidade de experimentar e sentir produtos. Este modelo de negócio é 

bastante comum em determinadas marcas de perfumaria e maquiagem, em que os clientes 

podem se dirigir a lojas localizadas em centros comerciais, como shopping centers, por 

exemplo. 

Por fim, há o canal de distribuição conhecido como “venda direta” (Canal 3), em que 

determinadas pessoas, as chamadas “consultoras de beleza”, se dirigem ao domicílio dos 

clientes para efetuarem as vendas. Neste sistema, também chamado “porta-a-porta”, não se 

verificam estabelecimentos varejistas dos produtos, pois as indústrias ou centros de distribuição 

vendem os produtos diretamente para as consultoras que, por sua vez, os revendem para os 

consumidores finais. 

Confira-se abaixo o fluxograma de como efetivamente funcionam os três canais de 

distribuição mencionados acima: 

Figura 2 – Estrutura modelo negócios setor HPPC e principais canais de venda

 Fonte: Elaboração própria 
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Demonstradas, em linhas gerais, as principais características dos setores de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos, as razões para a utilização destes setores para a análise dos 

impactos da substituição tributária do ICMS e a forma como se operam os canais de distribuição 

dos produtos destes segmentos, é possível adentrar ao tema que aqui se propõe a analisar: os 

reais impactos da substituição tributária do ICMS. 

 

4.3.2 Implementação da Substituição Tributária do ICMS para o setor de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos   

 

Inicialmente, será analisada como se deu a inserção dos setores de perfumaria e higiene 

pessoal na substituição tributária para os canais de distribuição regulares (tradicional e 

franquias). No tocante à substituição tributária para o canal de distribuição de venda direta 

(porta-a-porta), o assunto será tratado em subcapítulo específico adiante. 

A implementação da substituição tributária do ICMS nos setores de higiene pessoal e 

perfumaria sobre operações posteriores ocorreu de forma concomitante com o início da 

ampliação desta sistemática de tributação. Como já mencionado, em meados de 2007 o governo 

do estado inseriu, pela Lei Estadual 12.681/07, uma série de setores no regime da substituição 

tributária, dentre eles os de perfumaria e higiene pessoal.   

Aproximando-se do final do ano de 2007, o governo do estado expediu o Decreto 

52.364/07, que regulamentou como se daria a tributação de ICMS pela substituição tributária 

especificamente para os setores perfumaria e higiene pessoal, dentre outros. 

Referido decreto foi publicado em novembro de 2007 com produção de efeitos a partir 

de 1º de janeiro de 2008, o que gerou grande surpresa nos setores envolvidos devido ao reduzido 

espaço de tempo disponível para assimilação das alterações e adaptação dos sistemas de 

apuração, pagamento etc. 

Em virtude disso, houve grande pressão por parte dos agentes envolvidos para que o 

estado de São Paulo conferisse maior prazo para que as empresas se adaptassem à nova técnica 

de tributação. Então o governo paulista estendeu a obrigatoriedade da substituição tributária 

para 1º de fevereiro de 2008 pela publicação do Decreto 52.587/07.  
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Como se verá neste subcapítulo, os problemas enfrentados pelos setores de perfumaria 

e higiene pessoal na implementação da substituição tributária do ICMS em São Paulo não se 

limitaram ao curto período para adaptação, mas envolveram também a forma de cálculo do 

tributo. 

Isto porque a margem de valor agregado (MVA) possui o objetivo central de estabelecer 

um percentual a ser acrescido no preço do substituto tributário para que este possa estimar a 

base de cálculo que será adotada pelo varejista na venda ao consumidor final. Alcançada esta 

base de cálculo, o substituto pode aferir o montante do tributo devido a título de ICMS para 

toda a cadeia produtiva. 

Contudo, a MVA é estabelecida com base em critérios previstos em lei e divulgada aos 

setores envolvidos através de ato do Poder Executivo. Em São Paulo, as MVAs aplicáveis são 

determinadas pelo Governo do Estado, pela expedição de portarias do Coordenador de 

Administração Tributária (CAT) ou decretos alterando o Regulamento do ICMS (Decreto 

45.490/00).  

 

4.3.3 MVAs Iniciais (vigência: 1º de janeiro de 2008 a 31 de janeiro de 2008) 

 

Com o advento do Decreto 52.364/07, foram publicadas as Portarias CAT 124 e 125 

trazendo as MVAs aplicáveis aos setores de higiene pessoal e perfumaria, respectivamente: 

a) Portaria CAT 124/ 07 (produtos de higiene pessoal):  

- 125,54%: saída de mercadoria fabricada, importada ou arrematada pelo 

estabelecimento, ou por outro estabelecimento do mesmo titular; 

- 64,21 %: demais hipóteses. 

b) Portaria CAT 125/ 07 (produtos de perfumaria):  

- 165,55%: saída de mercadoria fabricada, importada ou arrematada pelo 

estabelecimento, ou por outro estabelecimento do mesmo titular; 

- 64,21 %: demais hipóteses. 
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No entanto, como será possível notar no subcapítulo 4.5 adiante – que contém as notícias 

veiculadas à época pela imprensa – as indústrias de perfumaria e higiene pessoal consideraram 

as MVAs estabelecidas pelo Governo do Estado como excessivamente elevadas.  

A adoção de MVAs demasiadamente elevadas acabava impactando negativamente nos 

preços praticados e gerava uma carga tributária de ICMS a pagar muito maior do que se a 

substituição tributária não existisse. O resultado era que não haveria tão somente a concentração 

do pagamento em um sujeito, mas sim a elevação do tributo pela elevação da base de cálculo. 

Ocorre que a MVA tem por objetivo refletir, ao menos aproximadamente, o valor 

agregado pelos agentes do ciclo produtivo. Quando a aplicação da MVA resulta em valores 

distantes dos efetivamente praticados pelos varejistas, tem-se um descompasso que impacta 

negativamente na eficiência empresarial. 

 

4.3.4 1º Ajuste de MVAs (vigência: 1º de fevereiro de 2008 a 25 de fevereiro de 2008) 

 

Diante das divergências, foi publicada a Portaria CAT 08/08 que unificou as MVAs para 

produtos de perfumaria e higiene pessoal e alterou os percentuais: 

- 165,55%: saída de mercadoria com destino a estabelecimento atacadista; 

- 71,60%: saída de mercadoria sujeita à alíquota de 25% com destino a 

estabelecimento varejista; 

- 38,90%: saída de mercadoria sujeita à alíquota de 12% ou de 18% com destino 

a estabelecimento varejista. 

Conforme as MVAs acima, a base de cálculo do ICMS-ST variava de acordo com o 

destinatário (atacadista ou varejista) e, se varejista, com a alíquota aplicável ao produto (25%, 

18% ou 12%). 

Todavia, com o passar do tempo, as autoridades fiscais observaram que era muito 

comum no setor de perfumaria e higiene pessoal a segregação das atividades de fabricação e 

distribuição em duas pessoas jurídicas distintas. Isto ocorria por diversas razões, como para 

facilitar a organização operacional, ganhos de eficiência na gestão, melhor alocação de 

recursos, dentre outros, mas também para a obtenção de ganhos tributários. 



70 
 

Com o advento do regime de substituição tributária de ICMS, verificou-se que tais 

empresas estavam obtendo ganhos também com relação ao tributo estadual.  

Isto ocorria da seguinte forma: os grupos econômicos eram compostos por uma pessoa 

jurídica de natureza industrial e outra responsável por distribuir os produtos ao mercado. Nas 

vendas da indústria para a distribuidora, praticava-se um preço de custo (sem margem de lucro), 

o que reduzia substancialmente as bases de cálculo de ICMS e ICMS-ST. Já nas vendas da 

distribuidora para os demais agentes do mercado, a margem de lucro do grupo passava a ser 

incluída, mas tais operações não eram mais oneradas pelo ICMS, que já tinha sido recolhido 

pela indústria para toda a cadeia produtiva. 

Assim, com os ganhos fiscais dessas empresas, as MVAs passaram a não mais 

representar com fidedignidade o devido acréscimo necessário para formar a base de cálculo de 

ICMS-ST. Abaixo serão demonstrados dois cenários distintos: o primeiro mostra a apuração do 

ICMS e ICMS-ST nas vendas de indústria para distribuidora não integrante do mesmo grupo 

econômico; já o segundo cenário mostra a apuração em operações entre empresas 

interdependentes66: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Objetivando facilitar a visualização dos cálculos, desconsiderou-se a incidência de quaisquer outros tributos na 
operação. 
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Tabela 6 – Simulação cálculo ICMS-ST empresa independente vs empresa interdependente 

 

Fonte: Elaboração própria 

No primeiro caso, como a indústria não está vendendo seus produtos para distribuidor 

do mesmo grupo econômico, praticará o preço normal de venda a seus clientes (R$ 1.000). 

Assim, as bases de cálculo do ICMS e ICMS-ST terão como parâmetro este valor. Já no segundo 

caso, a operação se dá entre empresas do mesmo grupo econômico (interdependentes), o que 

permite à indústria vender seus produtos a preço de custo (R$ 600), o que reduz 

substancialmente as bases de cálculo do ICMS e ICMS-ST. 
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4.3.4 2º Ajuste de MVAs (vigência: 26 de fevereiro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009) 

 

Notadamente, observando que o montante recolhido pelos grupos econômicos com 

segregação das atividades acabava por ser inferior ao que seria devido sem a estrutura societária 

em questão, o governo do estado entendeu por bem expedir a Portaria CAT 15/08, que alterou 

novamente as MVAs para os setores de perfumaria e higiene pessoal: 

- 71,60%: operações sujeitas à alíquota de 25%; 

- 38,90%: operações sujeitas à alíquota de 12% ou 18%. 

- 165,55%: operações realizadas entre estabelecimentos de empresas 

interdependentes67. 

O intuito do governo paulista foi manter a aplicação da MVA de 165,55% somente para 

as operações realizadas entre empresas interdependentes (do mesmo grupo econômico), 

reduzindo as MVAs aplicadas às operações entre empresas independentes. Assim, a alteração 

buscou promover maior equidade no recolhimento de tributos: MVAs mais altas para operações 

entre empresas interdependentes, compensando-se a prática de preços de custo.  

Baseando-se no exemplo anteriormente mencionado, a apuração do imposto passou a 

ocorrer da seguinte forma68: 

                                                           
67  Conforme o art. 1º, § 3º, da Portaria CAT 15/08: “Consideram-se estabelecimentos de empresas 
interdependentes quando: 
1. uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% 
(cinquenta por cento) do capital da outra; 
2. uma delas tiver participação na outra de 15% (quinze por cento) ou mais do capital social, por si, seus sócios ou 
acionistas, bem assim por intermédio de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a 
participação societária for de pessoa física (Lei federal 4.502/64, art. 42, I, e Lei federal 7.798/89, art. 9°); 
3. de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que 
exercidas sob outra denominação (Lei federal 4.502/64, art. 42, II); 
4. uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuição 
com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de 50% (cinquenta por cento), nos demais 
casos, do volume das vendas dos produtos tributados, de sua fabricação ou importação (Lei federal 4.502/64, art. 
42, III); 
5. uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de um dos produtos 
industrializados ou importados pela outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do 
produto (Lei federal 4.502/64, art. 42, parágrafo único, “a”); 
6. uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto tributado que tenha 
fabricado ou importado (Lei federal 4.502/64, art. 42, parágrafo único, “b”); 
7. uma delas locar ou transferir à outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadoria; 
8. uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, ainda que 
exercidas sob outra denominação”. 
68 Objetivando facilitar a visualização dos cálculos, desconsiderou-se a incidência de quaisquer outros tributos na 
operação. 
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Tabela 7 – Simulação cálculo ICMS-ST empresa independente vs empresa interdependente 

 

Fonte: Elaboração própria.No primeiro caso (operações entre empresas independentes), 

houve substancial redução da MVA aplicável, que passou de 165,55% para 38,90%69. Isto fez 

com que o montante de ICMS e ICMS-ST recolhido também caísse de forma acentuada, 

atingindo valores parecidos com os pagos pelos grupos econômicos com atividades segregadas. 

Assim, as autoridades fiscais buscaram equalizar divergências concorrenciais surgidas com a 

aplicação da substituição tributária. 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Operações sujeitas à alíquota de 18% ou 12%. 
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4.3.6 ICMS-ST sobre os estoques 

 

Com a inserção dos produtos no regime da substituição tributária, o governo do estado 

de São Paulo determinou que os estabelecimentos paulistas que possuíam em seus estoques 

mercadorias sujeitas à nova sistemática de tributação realizassem o cálculo e o recolhimento do 

ICMS-ST então devido. 

Com esta determinação, o governo paulista pretendeu regularizar a situação dos 

produtos sujeitos à substituição tributária, mas que já se encontravam em etapa intermediária 

da cadeia produtiva. No caso dos produtos de higiene pessoal e perfumaria, a obrigatoriedade 

surgiu com a publicação do Decreto 52.514, de 20 de dezembro de 2007. 

Referido ato determinou que os estabelecimentos paulistas elaborassem a contagem do 

estoque existente em 31 de dezembro de 2007 para que os produtos sujeitos à substituição 

tributária fossem listados e a base de cálculo do imposto fosse apurada (custo do estoque + 

MVA aplicável). Alcançado o montante devido, o contribuinte deveria aplicar a alíquota interna 

do produto e recolher o ICMS-ST devido, regularizando, portanto, seu estoque, de modo que 

quando efetivamente realizasse a venda, nada teria que recolher a título de ICMS e ICMS-ST. 

Por exemplo, um atacadista que possuísse caixas de perfumes em seu estoque em 31 de 

dezembro de 2007 deveria calcular o imposto devido por toda a cadeia produtiva, apurando o 

custo do estoque, adicionando sobre ele a MVA e multiplicando o resultado pela alíquota 

interna do produto. Este procedimento deveria ocorrer independentemente do momento em que 

o contribuinte faria a venda das mercadorias. 

Contudo, como mencionado anteriormente, o governo paulista prorrogou a entrada em 

vigor da substituição tributária para produtos de higiene pessoal e cosméticos. Inicialmente a 

sistemática entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, mas foi prorrogada para 1º de 

fevereiro de 2008.  

De igual modo, foi prorrogada a obrigatoriedade de cálculo do ICMS-ST sobre os 

estoques, mediante a publicação do Decreto 52.665, de 24 de janeiro de 2008. Assim, o 

estabelecimento paulista deveria calcular o ICMS-ST sobre os produtos de higiene e perfumaria 

existentes em seu estoque em 31 de janeiro de 2008, e não mais em 31 de dezembro de 2007. 
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Embora os prazos para cálculo e recolhimento do ICMS-ST sobre os estoques tenham 

sido prorrogados, esta obrigatoriedade ainda causaria um forte impacto financeiro nas empresas 

atingidas, já que, de uma hora para outra, surgiria um gigantesco passivo tributário a ser quitado. 

Os Decretos 52.514/07 e 52.665/08, objetivando preservar o fluxo financeiro das empresas, 

permitiu o recolhimento do montante de ICMS-ST em seis parcelas, demonstrando o intuito do 

governo paulista de reduzir os impactos imediatos da substituição tributária no fluxo de caixa 

das empresas.  

Porém, observou-se que o prazo de seis meses para pagamento parcelado permanecia 

insuficiente e reduzia sobremaneira as disponibilidades das empresas. Diante disso, o governo 

paulista editou o Decreto 53.175, de 26 de junho de 2008, ampliando o prazo de pagamento 

parcelado do ICMS-ST sobre os estoques de seis para dez parcelas. 

 

4.3.7 Criação da MVA ajustada 

 

Outro ponto observado com a ampliação da utilização da retenção antecipada para o 

ICMS em 2008 em São Paulo foi a perda de competitividade das indústrias paulistas frente às 

indústrias de outros estados. Isto porque, ao obrigar as indústrias paulistas a recolherem o 

ICMS-ST, os preços por elas praticados passaram a ser superiores em comparação com 

indústrias de outros estados. 

Exemplificando, quando um comerciante paulista comprava produtos de uma indústria 

paulista, o preço por ele pago incluía o valor do ICMS e do ICMS-ST calculados conforme a 

alíquota interna do estado (exemplo, 18%). Porém, se comprasse de uma indústria mineira, o 

preço por ele pago seria o valor do ICMS e ICMS-ST calculados conforme a alíquota 

interestadual (12%). Nesta situação, de modo geral, o preço de outras indústrias acabava sendo 

menor que o da indústria paulista. 

Buscando proteger a competitividade de suas indústrias, o estado de São Paulo criou, na 

mesma Portaria CAT 15/08, a regra da MVA ajustada70, que significa um verdadeiro ajuste na 

                                                           
70 Portaria CAT 15/08, art. 1º, § 5º: “Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da 
Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento 
destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:  
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1, onde: 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no § 1°; 
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MVA original da operação para que se equalize a carga tributária paga pelos comerciantes 

paulistas que comprarem seus produtos de contribuintes de outros estados, cuja operação seja 

tributada com alíquota inferior à aplicável na operação interna. 

 

4.3.8 3º Ajuste de MVAs (vigência: 1º de março de 2009 a 30 de junho de 2010) 

 

O critério de determinação das MVAs trazido pela Portaria CAT 15/08 (conforme o 

destinatário da mercadoria e as alíquotas aplicáveis) também não trazia efetiva justiça fiscal, 

uma vez que as margens de lucro aplicadas pelo varejista variavam muito dependendo do 

produto, ainda mais em setores como o de perfumaria e higiene pessoal.  

Assim, em 2009 o Governo paulista expediu a Portaria CAT 24/09, que trouxe MVAs 

diferenciadas por produto, ou seja, adotando como base cada categoria de produto e seu código 

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)71. 

O resultado foi que cada produto ou categoria de produto passou a ter uma MVA 

específica, estabelecida com base em pesquisas de preços de mercado, o que acabou por 

melhorar o sistema da substituição tributária ao possibilitar uma oneração proporcional e 

teoricamente mais justa. 

Isto porque o governo paulista passou a considerar, na definição das MVAs aplicáveis, 

o levantamento de preços promovido pelas entidades representativas dos setores, que foram 

realizados por institutos de pesquisa de mercado de reputação idônea72. Com tais dados, foi 

possível aproximar as MVAs aos valores efetivamente agregados pelos demais agentes do 

mercado aos produtos em questão. 

Esta sistemática de MVAs específicos para cada NCM permanece até os dias de hoje, 

porém, o governo ainda exige das entidades representativas a apresentação de pesquisa de preço 

de mercado, sob pena de os percentuais serem arbitrados pelo próprio fisco. Ressalta-se que 

este processo de apresentação de pesquisa de mercado por parte das Associações Industriais ao 

                                                           

2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação; 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado”. 
71 Exemplos: escovas de dentes – NCM 9603.21.00 – MVA 56,39%; perfumes – NCM 3303.00.10 – MVA 
54,07%. 
72 Em geral, os institutos de pesquisa são a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE). 
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governo é muito custoso para as empresas e gera enorme complexidade no gerenciamento de 

sistemas de informação. 

 

4.3.9 MVAs específicas do setor de venda direta 

 

Desde antes da própria Constituição Federal de 1988, a substituição tributária do ICMS 

é verificada no sistema de venda direta (“porta-a-porta”) de produtos de higiene pessoal e 

perfumaria. A metodologia adotada pelos estados era o firmamento de acordos por regimes 

especiais com grandes indústrias de cosméticos que operavam com base neste canal de 

distribuição. 

Em virtude do elevado número de consultoras que revendiam os produtos elaborados 

pelas grandes indústrias, passou-se a notar a dificuldade em controlar as atividades por elas 

desempenhadas. Sob a ótica da eficiência na fiscalização, visualizou-se, à época, a necessidade 

de concentrar a tributação do ICMS apenas no estabelecimento que realizasse as vendas para 

tais consultoras. 

Diante disto, os estados passaram a firmar acordos com grandes indústrias que operavam 

neste canal de distribuição objetivando manter a tributação de toda a cadeia tributária somente 

na etapa de venda dos produtos da indústria para as consultoras.  

Contudo, como uma tendência verificada no setor de perfumaria e higiene pessoal, as 

grandes empresas do canal de distribuição de venda direta passaram a segregar suas atividades 

de fabricação e distribuição em duas pessoas jurídicas distintas. Como anteriormente 

mencionado, isso ocorria por diversas razões, como para facilitar a organização operacional, 

ganhos de eficiência na gestão, melhor alocação de recursos, dentre outros. 

Não obstante tais benefícios, a segregação de atividades gerou ainda ganhos 

relativamente ao ICMS e ICMS-ST, de modo semelhante ao já demonstrado no subcapítulo 

4.3.4 (“2º Ajuste de MVAs”) acima.  

Com a segregação das atividades, o estabelecimento industrial permanecia figurando na 

qualidade de substituto tributário, recolhendo o ICMS devido por toda a cadeia produtiva. 

Todavia, considerando que suas vendas eram realizadas diretamente para centros de 

distribuição pertencentes ao mesmo grupo econômico, era possível a adoção de preços de venda 
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equivalentes ao custo de fabricação, ou seja, sem margem de lucro, o que reduzia 

substancialmente as bases de cálculo do ICMS e ICMS-ST. 

Os centros de distribuição, por sua vez, ao revenderem as mercadorias às consultoras, 

adicionavam elevada margem de lucro do grupo econômico, esta não tributada, já que o ICMS 

e ICMS-ST haviam sido recolhidos na etapa da venda pela indústria. 

Confira-se abaixo cálculo hipotético da venda de produtos antes e depois da segregação 

das atividades no ramo das vendas diretas73: 

Tabela 8 – Simulação cálculo ICMS-ST venda direta antes e após introdução distribuidor 
interdependente 

 

Fonte: Elaboração própria.  

                                                           
73 Objetivando facilitar a visualização dos cálculos, desconsiderou-se a incidência de quaisquer outros tributos na 
operação. 
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Como é possível notar, no primeiro caso em que não há segregação das atividades 

industriais e comerciais, as bases de cálculo do ICMS e ICMS-ST são elevadas em virtude da 

presença da margem de lucro da empresa. Isto faz com que os valores recolhidos a título de 

ICMS e ICMS-ST sejam igualmente elevados (R$ 270). 

Diferentemente, no segundo caso, com a segregação das atividades, a indústria passou 

a realizar a venda para o distribuidor interdependente a preço de custo, o que reduziu as bases 

de cálculo do ICMS e ICMS-ST, gerando um montante total a pagar bastante inferior (R$ 162). 

Com o advento da substituição tributária também para os canais de distribuição 

regulares (tradicional e franquia), no início de 2008, as empresas que atuavam nestes sistemas 

passaram a operar em desvantagem tributária em comparação com o canal de distribuição de 

venda direta, uma vez que o segmento de vendas “porta-a-porta” tende a aplicar elevadas 

margens de lucro em seus produtos, o que não era refletido nas MVAs determinadas pelo 

governo paulista. 

Com o passar do tempo, as autoridades fiscais paulistas notaram que as MVAs 

estabelecidas não refletiam as elevadas margens de lucro aplicáveis neste canal de distribuição 

(porta-a-porta), o que resultou na publicação da Portaria CAT 246, de 27 de novembro de 2009.  

Referido ato normativo trouxe a determinação de que as MVAs seriam aplicadas para 

cada produto e de acordo com o ramo de atividades do sujeito que os vendesse às consultoras. 

Ou seja, se as revendedoras adquirissem os produtos diretamente da indústria, a MVA aplicável 

seria uma. Se adquirissem de um estabelecimento atacadista, a MVA seria outra.  

Ademais, a portaria trouxe elevadas MVAs para as vendas pela indústria, objetivando 

compensar o fato de este canal de distribuição praticar margens de lucro maiores do que os 

demais canais. Por exemplo, com o advento da portaria, a MVA aplicável na venda por uma 

indústria do produto água-de-colônia passou a ser de 438,96% no sistema “porta-a-porta”, 

enquanto nos canais regulares (tradicional e franquia), a MVA do mesmo produto era de 

62,99%74. 

Com tais alterações, o governo paulista buscou, ao menos em teoria, equalizar as 

disparidades competitivas entre os canais de distribuição existentes nos setores de higiene 

pessoal e perfumaria. 

                                                           
74 Conforme previsto no Anexo Único da Portaria CAT 24/09. 
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4.3.10 Resumo das alterações e impactos econômicos do ICMS-ST  

 

Como se pôde observar do que fora exposto até o momento, a ampliação da substituição 

tributária no estado de São Paulo a partir de 2008 foi marcada pela edição de uma série de atos 

normativos com o objetivo de adequar o referido regime de tributação aos anseios e 

características de cada setor produtivo.  

A fim de facilitar a visualização cronológica da edição das normas que regulamentaram 

a substituição tributária no setor de perfumaria e higiene pessoal em São Paulo, confira-se a 

linha do tempo abaixo: 

    Figura 3 – Linha do tempo da edição das normas de regulamentação  

 

 

Como já mencionado no subcapítulo 4.1, há diversos fatores que influenciam o 

comportamento da receita tributária. Logo, não se pode afirmar com precisão quais foram os 

impactos da ampliação da substituição tributária na arrecadação do ICMS. 

Como mencionado, o governo oficialmente estimou em R$ 2,1 bilhões o acréscimo na 

arrecadação em virtude da substituição tributária só no ano de 2008. Os fatores para este 

aumento abrangem tanto a eficácia do modelo para coibir a sonegação fiscal (elegendo um 

Fonte: Elaboração própria 
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sujeito para recolher o tributo devido por toda a cadeia produtiva), como também a adoção de 

elevadíssimas MVAs que ampliavam sobremaneira as bases de cálculo do ICMS e ICMS-ST. 

Os dados arrecadatórios do ICMS no estado de São Paulo para a indústria do setor de 

perfumaria e cosméticos entre os anos de 2007 e 2011 encontram-se no gráfico abaixo75: 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Como se pode observar, durante o ano de 2007, o setor recolhia valores relativamente 

constantes de ICMS mensalmente, o que totalizou uma arrecadação em 2007 de 

aproximadamente R$ 216 milhões ao estado de São Paulo. Com o advento da substituição 

tributária para o setor – com início em 1º de fevereiro do ano seguinte – a arrecadação do ICMS 

passou a sofrer fortes oscilações, atingindo no ano de 2008 o total de R$ 833,4 milhões. Uma 

elevação de aproximadamente 286% em apenas um ano. 

Este aumento revela-se de certo modo natural, considerando-se que boa parte do ICMS 

arrecadado pelos estabelecimentos atacadistas e varejistas passou a ser arrecadado pela 

indústria do setor. Logo, não seria possível afirmar com precisão o efetivo aumento de 

arrecadação do setor como um todo. 

                                                           
75 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Estatísticas de Referência – Tabela 1.4: 
“Dados históricos da arrecadação de ICMS por setor de atividade em valores nominais”. Disponível em 
<http://www.fazenda.sp.gov.br/relatorio/2016/abril/>. Acesso em 20 de abril de 2016. 
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Entretanto, conforme o gráfico, as fortes oscilações na arrecadação, iniciadas em 2008 

e mantidas nos períodos seguintes, parecem refletir as diversas alterações que foram realizadas 

na legislação para adequar a nova sistemática de tributação ao mercado. 

Já o gráfico abaixo demonstra o avanço da arrecadação anual do ICMS paulista 

promovido pelas indústrias do setor de perfumaria e cosméticos em comparação com outros 

setores. Como se pode notar, o ICMS arrecadado sobre produtos de perfumaria e cosméticos é 

significativamente aumentado no período que compreende os anos de 2008 e 2009, confira-

se76: 

 

     Fonte: Elaboração própria 

Outra importante maneira de constatar o acréscimo na arrecadação do ICMS paulista é 

analisar o gráfico abaixo que retrata o avanço na arrecadação do ICMS pela indústria em geral. 

Tomando-se como base o ano de 2007 a 2011, nota-se um crescimento significativo no ICMS 

recolhido pelas indústrias77: 

                                                           
76 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Estatísticas de Referência – Tabela 1.4: 
“Dados históricos da arrecadação de ICMS por setor de atividade em valores nominais”. Disponível em 
<http://www.fazenda.sp.gov.br/relatorio/2016/abril/>. Acesso em 20 de abril de 2016. 
77 Idem. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 10 - ICMS arrecadado - Comparativo com outros setores 
(em milhões de reais) - Valores em março de 2016

Perfumaria e
Cosméticos

Artigos de Borracha

Vestuário e Acessório

Couros e Calçados

Agropecuária



83 
 

 

      Fonte: Elaboração própria. 

Os dados acima se revelam surpreendentes quando comparados com os dados relativos 

ao efetivo crescimento industrial brasileiro. O gráfico seguinte mostra o percentual de 

participação da indústria de transformação no PIB nacional no mesmo período compreendido 

acima (2007-2011)78: 

 

             Fonte: Elaboração própria. 

Como se pode notar, a indústria não aumentou sua participação no PIB, ao contrário, 

sofreu forte retração, o que revela um descompasso no montante arrecadado de ICMS pela 

indústria em São Paulo e o real avanço de suas atividades. Dentre outros fatores, certamente a 

                                                           
78 FIESP/CIESP. Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos. Perda de participação da indústria de 

transformação no PIB. Disponível em <www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=191508>. Acesso em 08 de 
junho de 2016. 
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implementação da substituição tributária contribuiu para a ocorrência deste fenômeno, uma vez 

que, como dito, em tese, o ICMS recolhido pelos estabelecimentos atacadistas e varejistas 

passou a ser recolhido pela indústria. 

Dados obtidos junto à Secretaria da Fazenda do Estado revelam o aumento da 

representatividade do ICMS-ST na arrecadação total do ICMS. No decorrer dos anos, a 

participação dos valores recolhidos a título de ICMS-ST na arrecadação total de ICMS em São 

Paulo saltou de 9% em 2007 para quase 15% em 2011. Confira-se o gráfico abaixo79: 

 

                Fonte: Elaboração própria. 

Os bons resultados na arrecadação tributária e na simplificação das fiscalizações deram 

suporte à política tributária adotada pelo estado, o que fez com que os demais estados da 

federação também se interessassem pela sistemática. O que se viu entre os anos de 2008 e 2010 

foi um intenso avanço da substituição tributária nos demais estados do Brasil, que passaram a 

alterar suas legislações internas e inserir o modelo de tributação concentrada. 

 

4.4 A expansão da implementação da ST para outros estados e os protocolos firmados pelo 

estado de SP 

 

Com a implementação da substituição tributária também em muitos outros estados do 

Brasil, o governo paulista passou a firmar protocolos com diversos destes estados, 

regulamentando o recolhimento antecipado também nas operações interestaduais. 

                                                           
79 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA. Impactos do ICMS devido por substituição tributária sobre a 
arrecadação global do ICMS. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <www.sic.sp.gov.br> em 07.06.2016.  
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Confira-se abaixo relação de protocolos firmados pelo estado de São Paulo com outros 

estados regulamentando a substituição tributária interestadual de produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos até o ano de 201080: 

Tabela 9 – Relação protocolos firmados pelo estado de São Paulo com outros estados 
regulamentando a substituição tributária interestadual para produtos HPPC  

 

 

Como se pode notar, até 2007 apenas o estado de Roraima possuía acordo firmado com 

o estado de São Paulo para aplicação da substituição tributária com os referidos produtos nas 

operações interestaduais. 

A partir de 2008, o cenário mudou radicalmente, com a inserção da substituição 

tributária em diversos estados brasileiros, que igualmente passaram a firmar acordos entre si 

para permitir o recolhimento antecipado também nas operações interestaduais. Os mapas abaixo 

retratam a evolução dos acordos interestaduais de ICMS-ST firmados pelo governo paulista, 

sendo o primeiro até 2007 e o segundo até 2010, confira-se: 

             

 

 

 

                                                           
80 Decreto Estadual 45.490/00 (Regulamento do ICMS), Anexo VI, Tabela XXIII – Cosméticos, Perfumaria e 
Artigos de Higiene Pessoal e Toucador. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4 – Acordos interestaduais de ICMS-ST firmados pelo governo paulista entre os anos de 2007 a 2010 

 

 

 

A fim de facilitar a visualização de como ocorre a tributação em uma operação 

interestadual entre estados com protocolo firmado, cita-se o seguinte exemplo: suponha-se que 

um contribuinte localizado no estado de Minas Gerais tenha vendido uma mercadoria para um 

contribuinte paulista; neste caso, o contribuinte mineiro deveria recolher para o estado de Minas 

Gerais o ICMS sobre a venda, mas o ICMS-ST deveria ser recolhido para o estado de São Paulo, 

já que o protocolo entre os dois estados determina que o remetente antecipe o recolhimento do 

ICMS incidente sobre as vendas posteriores do destinatário. 

Em contrapartida, caso um contribuinte localizado em estado não signatário de 

protocolo com o estado de São Paulo realizasse vendas para contribuinte paulista, apenas 

deveria recolher o ICMS incidente sobre sua venda, e não o ICMS-ST, que seria pago pelo 

contribuinte paulista quando recebesse a mercadoria em seu estabelecimento. 

Este emaranhado de regras gerou sobre os agentes do mercado fortes e negativos 

impactos, já que os controles sobre as operações passaram a ser demasiadamente complexos. 

Isto porque as empresas que forneciam seus produtos a diversos estados brasileiros passaram a 

ter que apurar e recolher o ICMS sobre cada operação interestadual em que realizavam com 

clientes localizados em estados signatários de protocolo com o governo paulista. Ou seja, para 

cada nota fiscal emitida, era necessário calcular e recolher o imposto devido para determinado 

estado. 

Até 2007 Até 2010 

Fonte: Elaboração própria 
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Com o grande fluxo de operações, o avanço do ICMS-ST nos estados e a consequente 

publicação de diversos protocolos firmados entres as unidades federadas, tornava-se 

praticamente inviável a apuração isolada de ICMS para cada nota fiscal.  

Com isso, as empresas, buscando uma solução para esta situação, passaram a entrar em 

contato com as autoridades fiscais de diversos estados para a obtenção de regime especial para 

a apuração mensal do ICMS-ST. O regime especial em questão não resolveria a enorme 

complicação tributária que surgiu com o ICMS-ST interestadual, mas permitiu que os 

contribuintes passassem a apurar o ICMS-ST devido para cada estado de forma mensal e não 

mais de forma isolada, ou seja, a cada nota fiscal emitida. 

Entretanto, a concessão de um regime especial por parte das autoridades fiscais dependia 

de uma série de fatores, dentre eles a obtenção de inscrição estadual, outro procedimento 

burocrático que acabava sendo exigido das empresas.  

O próximo subcapítulo demonstrará como os meios de comunicação noticiaram a 

implementação do regime da substituição tributária e as reações dos contribuintes, autoridades 

fiscais, entidades representativas etc, acerca desta sistemática de tributação. 

 

4.5 Exposição/críticas dos meios de comunicação à implementação do ICMS-ST em larga 

escala a partir do ano de 2008 no estado de São Paulo 

 

Notadamente., a forte ampliação da substituição tributária no estado de São Paulo trouxe 

grande impacto nos segmentos envolvidos, que tiveram suas rotinas comerciais, operacionais, 

administrativas e financeiras alteradas. Diante de um cenário como este, os meios de 

comunicação noticiaram, à época, as alterações que vinham sendo implementadas, bem como 

as opiniões de contribuintes, autoridades fiscais, advogados etc. 

Como poderá ser observado, as divergências surgidas entre autoridades fiscais e 

contribuintes foram úteis para melhor adequar o sistema de tributação conforme as necessidades 

de ambos os envolvidos. 
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Conforme notícia veiculada à época81, com o advento do Decreto 52.364/07 e das 

Portarias CAT que regulamentaram a substituição tributária para os setores de perfumaria e 

higiene pessoal, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC) criticou as MVAs estabelecidas para os segmentos. Para a associação, 

as margens eram exageradas, o que tenderia a provocar o aumento de preços e o encolhimento 

no consumo de toda a cadeia dos produtos de higiene pessoal, causando desemprego, e aumento 

da inflação destes produtos.  

O mesmo entendimento foi expresso por empresas que atuavam no ramo de bebidas e 

pela Associação Paulista de Supermercados (APAS), já que, para elas, as margens adotadas no 

mercado eram bastante inferiores ao determinado pela Secretaria da Fazenda do Estado. 

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado82, todos os segmentos envolvidos haviam 

sido chamados, desde março e abril de 2007, para apresentar as margens de valor adicionado 

aplicáveis aos produtos, o que não teria ocorrido até dezembro do mesmo ano. Assim, segundo 

o Coordenador de Administração Tributária, as autoridades fixaram as margens com base nos 

dados fornecidos pelos próprios contribuintes nas guias de informação do valor adicionado. 

Após apelo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o governo 

paulista adiou por um mês (de 1º de janeiro de 2008 a 1º de fevereiro de 2008) a entrada em 

vigor da substituição tributária para os setores, objetivando conferir maior prazo para que as 

pesquisas de preços de mercado fossem entregues83. 

Outra consequência notada no comércio foi a redução brusca nas vendas promovidas 

por indústrias de estados, especialmente o Rio de Janeiro, para comerciantes paulistas. Isto 

porque, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), a 

implementação do regime de substituição tributária em São Paulo não regulamentou como se 

dariam as operações interestaduais para este Estado. Logo, os fornecedores não tinham 

segurança de que estariam livres de riscos fiscais nas operações com clientes paulistas84. 

O aumento de preços que as empresas impactadas pelo regime de substituição tributária 

alegaram quando do advento desta técnica de tributação foi confirmado pela Associação de 

                                                           
81  WATANABE, Marta; FACCHINI, Claudia. Nova regra de ICMS pode elevar preços em SP. In Valor 

Econômico, 28 dez. 2007.  
82 WATANABE, Marta; FACCHINI, Claudia. São Paulo poderá rever margens da substituição tributária de ICMS. 
In Valor Econômico, 02 jan. 2008. 
83 APÓS reclamação de empresas, SP adia mudança na cobrança de imposto. G1, 28 dez. 2007. 
84 FIRJAN se queixa da nova tributação de SP. Folha de S. Paulo, 23 fev. 2008.  
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Supermercados Paulistas (APAS). O aumento médio dos produtos de higiene pessoal e limpeza, 

segundo a associação, foi de 15% em abril de 200885. 

A FIESP, em reuniões periódicas com os funcionários da Secretaria da Fazenda do 

Estado, alertou para problemas relacionados à competitividade da indústria paulista frente às 

indústrias de outros estados.  

Contudo, para as autoridades fiscais paulistas, as empresas que justificaram eventual 

aumento de preços com a implementação da substituição tributária estariam sendo oportunistas, 

já que o montante recolhido pela cadeia permanecia igual, tendo sido apenas deslocado o 

momento do recolhimento do imposto86. 

Não demorou muito para o fisco paulista começar a fiscalizar a aplicação da substituição 

tributária no estado. A imprensa noticiou a chamada “Operação Fronteiras” da Secretaria da 

Fazenda do Estado, em que 289 empresas paulistas (especialmente atacadistas) foram 

fiscalizadas para averiguação do pagamento do ICMS devido por substituição tributária nas 

aquisições interestaduais de produtos sujeitos a esta sistemática87. 

Reagindo, as empresas alegaram que o governo paulista deveria dar maior prazo para 

que os contribuintes se adequassem à nova forma de tributação. Porém, as autoridades fiscais 

discordaram, alegando que a lei estadual que instituiu a cobrança antecipada do ICMS para 

alguns produtos entrou em vigor em agosto de 2007, havendo tempo suficiente para adaptações. 

Outra consequência observada no comércio foi em relação às empresas que se 

enquadram no SIMPLES NACIONAL. Tais empresas, que recolhem parte de seus tributos de 

forma unificada, com base de cálculo e alíquotas significativamente inferiores aos demais 

agentes do mercado, perderam os benefícios do sistema no tocante ao ICMS, pois o tributo 

incidente sobre alguns dos produtos por elas comercializados passou a ser recolhido 

antecipadamente na indústria, e não mais em suas vendas88.  

Neste ponto, houve considerável impacto na competitividade das micro e pequenas 

empresas sujeitas ao SIMPLES NACIONAL. Isto porque a diferença entre as cargas tributárias 

                                                           
85 FERNANDES, Fátima. Nova forma de cobrar ICMS eleva preços.  In Folha de S. Paulo, 08 mai. 2008. 
86 MUDAR tabelas é oportunismo, afirma Fazenda. Folha de S. Paulo, 08 mai. 2008. 
87 FERNANDES, Fátima; ROLLI, Claudia. Fazenda de SP deve autuar 70 atacadistas no Estado. Folha de S. 

Paulo, 17 mai. 2008. 
88  WATANABE, Marta; FACCHINI, Claudia. Nova forma de cobrança de ICMS eleva preços, reclamam 
empresários. Valor Econômico 14 ago. 2008. 
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de empresas com tributação regular e empresas optantes pelo SIMPLES foi significativamente 

reduzida, o que, consequentemente, reduz os atrativos oferecidos pelas empresas com 

tributação simplificada89. 

Com a ampliação do regime da substituição tributária também em outros estados e para 

vários outros setores, o então Ministro da Fazenda Guido Mantega se viu obrigado a conversar 

com as autoridades fiscais de São Paulo e do Rio de Janeiro sobre o assunto, uma vez que, 

segundo ele, a substituição tributária do ICMS acabava anulando os efeitos da política de 

desoneração de tributos adotada pelo Governo federal em meio ao cenário de crise econômica 

em 200990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 A Lei Complementar 147/14, objetivando reduzir as perdas de competitividade das empresas optantes pelo 
SIMPLES NACIONAL com o advento do ICMS-ST, limitou a aplicação desta sistemática de tributação para 
apenas alguns setores e produtos nela mencionados, como, por exemplo, os setores de perfumaria e higiene pessoal. 
90 FORNETTI, Verena. Mantega faz críticas a mudanças no ICMS. Folha de S. Paulo, 27 jun. 2009. 
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5 PESQUISA COM CFOS, DIRETORES JURÍDICOS E DIRETORES TRIBUTÁRIOS 

DAS 80 PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, 

PERFUMARIA E COSMÉTICOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  

 

A análise dos impactos da substituição tributária do ICMS a partir de 2008 sob a ótica 

das empresas é tema de fundamental importância neste estudo, uma vez que compreende a visão 

dos agentes do mercado frente às inovações trazidas por este complexo sistema de tributação. 

A análise acerca das previsões normativas, das intenções dos legisladores e autoridades 

administrativas, das posições doutrinárias, dos resultados econômico-financeiros da política 

tributária e das manifestações divulgadas na imprensa são indispensáveis para compreender os 

reais impactos da substituição tributária do ICMS. Porém, aliado a todos estes estudos é 

igualmente indispensável verificar a opinião dos agentes do mercado frente a este instrumento 

de tributação. 

Isto se dá, pois, como vastamente alegado acima, a substituição tributária teve sua 

implementação ampliada em São Paulo a partir de 2008 e este processo foi bastante conturbado, 

o que impactou de forma significativa o cotidiano das empresas envolvidas. 

É certo que, como toda escolha política, a substituição tributária gerou prejuízos a 

determinados agentes e benefícios a outros. É possível que determinados contribuintes tenham 

sido beneficiados pela concentração do recolhimento do ICMS em uma só etapa, assim como é 

possível haver contribuintes prejudicados. 

Diante desta situação e objetivando traçar um panorama acerca da visão do mercado 

frente ao regime da substituição tributária, buscou-se realizar uma pesquisa de opinião com 

Diretores Financeiros (Chief Financial Officer – CFO), Diretores Jurídicos e Diretores 

Tributários. A pesquisa foi publicada no website SurveyMonkey91 e encaminhada aos ocupantes 

dos cargos acima mencionados das oitenta principais empresas do setor de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos associadas à ABIHPEC. 

                                                           
91 Os resultados podem ser verificados em https://pt.surveymonkey.net/results/SM-7G83TQCT/. 
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Deste universo de 80 empresas, 53 responderam às perguntas que foram elaboradas e, 

eventualmente, inseriram comentários. Os resultados de cada pergunta serão analisados em 

seguida. 

Pergunta 1: Como sua empresa avalia, em geral, a implementação do instituto da 

substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a partir de 2008, pelo estado de 

São Paulo? 

 

                                     Gráfico 14 – Avaliação Implementação ICMS-ST no Estado de São Paulo 
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Com base nas respostas acima, é possível concluir que 71% das empresas participantes 

da pesquisa consideram que a implementação da substituição tributária em geral foi negativa 

ou ruim. Ou seja, há considerável parcela de empresas que avalia negativamente a instituição 

do mencionado regime de tributação, embora haja também empresas em menor número que 

consideraram positiva a sua implementação. 

 

Pergunta 2: Como sua empresa avalia o processo de publicação e comunicação das 

legislações inerentes à implementação do instituto da substituição tributária do ICMS 

para o setor de HPPC, a partir de 2008, pelo estado de São Paulo? 

 

                                     Gráfico 15 – Avaliação processo de publicação e comunicação legislação ICMS-ST 
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A pergunta acima foi elaborada objetivando compreender a percepção das empresas 

acerca da publicação dos atos normativos que regulamentaram a substituição tributária a partir 

de 2008. Como resultado, observou-se que mais de 60% das empresas avaliou como negativo 

ou ruim o processo de comunicação e publicação das normas relativas ao regime.  

Este resultado tende a demonstrar a insatisfação de uma parcela elevada das empresas 

que não observou empenho suficiente da administração tributária em dar ao contribuinte tempo 

para adaptação às normas, tampouco empenho em esclarecer dúvidas acerca deste complexo 

instrumento de política tributária. 

Esta situação, como será mais bem abordada no capítulo seguinte, tende a impactar de 

forma intensa na segurança jurídica dos contribuintes e pode se afastar do que se considera uma 

tributação ideal. 

 

Pergunta 3: Como sua empresa avalia, do ponto de vista de impacto financeiro ao negócio, 

a implementação do instituto da substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, 

a partir de 2008, pelo estado de São Paulo? 
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                      Gráfico 16  – Avaliação impacto financeito na implementação ICMS-ST  

 

 

 

No tocante aos impactos financeiros da substituição tributária nas empresas, os 

resultados obtidos na pergunta acima revelam que houve grande descontentamento dos 

contribuintes. Apenas uma resposta considerou positiva a substituição tributária, ou seja, para 

este contribuinte os impactos financeiros geraram ganhos. 

Porém, é importante ressaltar que para 79% das empresas que responderam à pergunta 

o novo regime de tributação trouxe impactos negativos ou ruins em termos financeiros. Isto 

pode ter ocorrido por uma série de motivos, destacando-se o aumento dos preços dos produtos 

comercializados em virtude das elevadas MVAs estabelecidas e o aumento dos custos 

necessários para manter a apuração, controle e recolhimento do ICMS. 
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Pergunta 4: Sua empresa enfrentou problemas de fluxo de caixa após a implementação 

do instituto da substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a partir de 2008, 

pelo estado de São Paulo? 

 
                    Gráfico 17 – Avaliação dos problemas de fluxo de caixa para as empresas decorrente 

implementação ICMS-ST 

 

 

 

 

 

A pergunta acima busca avaliar um importante tema que foi objeto de críticas por 

determinados contribuintes à época da implementação da substituição tributária. O fluxo de 

caixa de algumas empresas foi fortemente abalado com o advento deste regime, uma vez que 

houve considerável aumento no valor do ICMS pago mensalmente. Antes da substituição 
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tributária, o contribuinte recolhia o ICMS devido apenas em sua operação e posteriormente 

passou a recolher o ICMS devido por toda a cadeia produtiva.  

Os resultados mostraram que 67% das empresas participantes da pesquisa tiveram 

problemas de fluxo de caixa, o que também complementa a pergunta anterior no sentido de se 

verificar impactos financeiros negativos às empresas. 

 

Pergunta 5: Sua empresa apresentou redução de vendas nos 6 primeiros meses após a 

implementação do instituto da substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a 

partir de 2008, pelo estado de São Paulo? 

 
                                  Gráfico 18 – Avaliação eventual redução de vendas decorrente implementação ICMS-

ST 
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Entrando no tema da competitividade, questionou-se acerca da verificação ou não de 

redução nas vendas em virtude da implementação da substituição tributária. Os resultados 

demonstraram que a maior parte das empresas participantes (55%) considerou que houve 

redução nas vendas nos seis meses seguintes à implementação do regime.  

Isto pode ter ocorrido por diversas razões, principalmente pela elevação nos preços 

praticados (aplicação de elevadas MVAs) e aumento nos custos de apuração, controle e 

recolhimento do tributo, o que tornava a empresa menos competitiva em comparação aos 

demais contribuintes não sujeitos ao regime (ex. contribuintes de outros estados). 

 

Pergunta 6: Como sua empresa avalia, do ponto de vista de competitividade vs empresas 

de outros estados do Brasil que vendiam para o mercado paulista, a implementação do 

instituto da substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a partir de 2008, pelo 

estado de São Paulo? 
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                            Gráfico 19 – Avaliação da competitividade gerada pela implantação do ICMS-ST 

 

 

 

 

A questão acima complementa o raciocínio exposto na pergunta 5, pois busca avaliar a 

opinião das empresas quanto aos impactos da substituição tributária na competitividade dos 

contribuintes paulistas em relação aos contribuintes de outros estados (não sujeitos ao ICMS-

ST). 

Os resultados demonstraram que a maior parte dos participantes considerou que os 

efeitos na competitividade foram negativos ou ruins (45%). Outra elevada parcela considerou 

que os efeitos foram neutros (40%).  
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Vale ressaltar que alguns fatores reduziram esta perda de competitividade dos 

contribuintes paulistas, como a instituição da regra de aplicação da substituição tributária na 

aquisição interestadual de mercadorias (MVA ajustada), bem com o avanço da substituição 

tributária também em outros estados. 

 

Pergunta 7: Como sua empresa avalia, do ponto de vista de simplicidade administrativa 

(o custo de manutenção da estrutura tributária), a implementação do instituto da 

substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a partir de 2008, pelo estado de 

São Paulo? 

 
                               Gráfico 20 – Avaliação do conceito da simplicidade administrativa gerada pela 

implentação do ICMS-ST 

 



101 
 

 

Outro tema de fundamental importância se refere à simplicidade administrativa. Ou seja, 

é indispensável saber se, do ponto de vista das empresas, a substituição tributária trouxe 

impactos positivos ou negativos no tocante aos custos expendidos para apuração, controle e 

recolhimento do ICMS.  

A maior parte das empresas considerou que os impactos foram negativos ou ruins 

(79%), ou seja, que não houve simplificação administrativa ou redução nos custos. É possível 

supor que a complexidade deste instrumento de política pública aliada à sua conturbada 

implementação foram protagonistas importantes na percepção empresarial de que não houve 

simplificação administrativa com o advento deste regime92. 

Destaca-se que o Banco Interamericano de Desenvolvimento possui um importante 

diagnóstico do sistema tributário brasileiro. O estudo chamado “Livro Branco da Tributação 

Brasileira”93 analisa com propriedade o funcionamento da tributação no Brasil e também alerta 

para o excesso dos chamados custos de conformidade. 

 

Pergunta 8: Qual o principal item de preocupação da sua empresa com relação à 

implementação da substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a partir de 

2008, pelo estado de São Paulo? 

                                                           
92 A simplicidade administrativa no âmbito da substituição tributária será mais bem analisada no capítulo seguinte. 
93 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Avaliação da estrutura e do desempenho do 

sistema tributário Brasileiro – Livro branco da tributação brasileira. Disponível em 
<http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/37434330.pdf>. Acesso em 07 de junho de 
2016. 
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                               Gráfico 21 – Principais itens de preocupação das empresas com a implementação ICMS-
ST 

 

 

 

A pergunta acima buscou receber das empresas uma avaliação acerca de suas principais 

preocupações quando do advento da substituição tributária no setor. Foram listados cinco itens 

e o que se verificou foi a seguinte ordem de preferência: 

a) Problemas no fluxo de caixa (29%); 

b) Perdas de competitividade (24%); 

c) Mudanças constantes de MVA (20%); 
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d) Acumulo de crédito de ICMS (18%) e 

e) Frequentes alterações legislativas (10%). 

Como é possível notar, o impacto do regime no fluxo de caixa das empresas foi 

considerado o principal problema verificado. Isto porque o acréscimo repentino nas verbas 

destinadas ao pagamento de tributos tende a prejudicar o funcionamento da empresa na medida 

em que consome valores que usualmente são destinados a outros setores da empresa. 

Em seguida, elegeu-se a perda da competitividade como item de preocupação das 

empresas, já que, como mencionado anteriormente, a substituição tributária trouxe, em algumas 

situações, acréscimo nos preços praticados e nos custos destinados ao cumprimento de tais 

obrigações. 

O terceiro item objeto de preocupação das empresas foi relativo às mudanças constantes 

nas MVAs. Este fator foi bastante presente no setor de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, como pôde ser notado no subcapítulo 4.3 acima, em virtude principalmente das 

discordâncias entre contribuintes e o fisco quanto à base de cálculo aplicável ao ICMS-ST. 

 

Pergunta 9: Qual o principal item de benefício que sua empresa identificou com relação à 

implementação da substituição tributária do ICMS para o setor de HPPC, a partir de 

2008, pelo estado de São Paulo? 
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         Gráfico 22 – Principais benefícios identificados pelas empresas com a implementação ICMS-ST 

 

 

 

Em contraposição à pergunta 8, questionou-se na pergunta 9 quais foram os principais 

benefícios verificados pelas empresas quando da implementação da substituição tributária. Os 

resultados surpreenderam no sentido de que a maioria das empresas participantes desconsiderou 

os cinco itens listados e optou por não responder a questão, fazendo comentários a respeito no 

sentido de que não houve qualquer benefício. 
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Os cinco itens listados foram aumento da competitividade, simplificação administrativa, 

melhora do fluxo de caixa, redução do acúmulo de crédito de ICMS e estabilidade da legislação 

de ICMS. Contudo, os cinco itens juntos receberam 38% das indicações, sendo que as demais 

empresas participantes (62%) optaram por não indicar nenhum benefício. 

Nos comentários este fato fica evidente, pois os contribuintes não visualizaram 

quaisquer benefícios com a implementação da substituição tributária, o que demonstra uma 

tendência negativa na percepção dos agentes do mercado frente a este regime de tributação. 

Como se poderá notar, o capítulo seguinte irá analisar os aspectos principais da 

substituição tributária em relação aos preceitos de um sistema tributário ideal, de modo que as 

opiniões emitidas pelos contribuintes nesta pesquisa serão de grande importância e ajuda no 

processo conclusivo deste estudo. 
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CONCLUSÕES 

 

Após a realização das análises propostas neste trabalho relativamente à implementação 

da substituição tributária do ICMS no estado de São Paulo, é possível iniciar um processo de 

verificação do regime de antecipação tributária do ICMS quanto à sua adequação ou não frente 

aos elementos indicados pela doutrina jurídica e econômica como indicadores de um bom 

sistema tributário, principalmente, as características preconizadas por Joseph Stiglitz.  

Embora esta verificação possa exigir certo grau de subjetividade, o que se pretende neste 

estudo é atingir conclusões que sirvam de parâmetro para reflexões sobre novos modelos 

tributários ou até mesmo correções do que já existe no Brasil. 

Muitas vezes, os entes competentes pela tributação no Brasil (União, estados, Distrito 

Federal e municípios), na conjunção entre Poder Executivo e Legislativo, adotam políticas 

tributárias com finalidades meramente arrecadatórias.  

O anseio pela arrecadação, na maioria das vezes, possui fim legítimo: arcar com gastos 

extremamente necessários à população, como saúde, educação, segurança pública etc. Porém, 

tanto os legisladores como os gestores públicos têm o dever de atuar com cautela, sempre 

sopesando atos e consequências. 

Por mais nobre que seja o gasto público a ser acobertado pela receita tributária, isto não 

pode ser motivo para a instituição apressada e inconsequente de tributos ou regimes de 

tributação, já que, como vastamente demonstrado neste estudo, a tributação possui grande 

impacto na economia de um país e nas escolhas de seus cidadãos e empresas. 

Com base nestas premissas, pretende-se concluir se, conforme os elementos de uma 

tributação ideal e os fatos e dados narrados acerca da implementação da substituição tributária 

no estado de São Paulo, o regime de retenção antecipada do ICMS foi ou não instituído com a 

devida análise das condutas e suas consequências, configurando uma boa escolha tributária 

tanto parar a administração pública, bem como para os contribuintes e para a sociedade em 

geral. 
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1 Simplicidade administrativa e objetivo arrecadatório para o estado vs complexidade 

gerencial para as empresas 

 

Os primeiros aspectos a serem analisados serão com relação à simplicidade 

administrativa e o objetivo arrecadatório da implantação da substituição tributária no estado de 

São Paulo. Como dito no subcapítulo 1.2, a simplicidade administrativa configura o conjunto 

de características de um sistema tributário que preza pelo baixo custo tanto sob a ótica do estado 

arrecadador como do contribuinte pagador de tributos. 

Em outras palavras, um sistema tributário visto como administrativamente simples não 

exige do ente estatal e do contribuinte o alto dispêndio de tempo e dinheiro para o cumprimento 

de suas obrigações legais. 

Com relação à implementação da substituição tributária, a avalanche normativa ocorrida 

entre os anos de 2008 e 2010 no estado de São Paulo geraram impactos significativos na 

competitividade empresarial, pois forçou as empresas a entrarem em constante alerta para 

quaisquer alterações repentinas no tratamento tributário do ICMS. Causou ainda complicações 

operacionais, pois nem todas as empresas possuíam estrutura para controlar os recolhimentos 

do ICMS sobre cada nota fiscal emitida. 

O sistema tributário brasileiro já é conhecido mundialmente por sua eficiência 

arrecadatória, mas também é conhecido por ser complexo e exigir dos contribuintes o 

cumprimento de uma série de obrigações acessórias.  

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 94  demonstram o 

distanciamento do sistema tributário brasileiro para com a simplicidade administrativa. Desde 

o advento da Constituição de 1988, foram editadas 352.366 normas tributárias pela União, 

estados, Distrito Federal e municípios. Diariamente, foram editadas, em média, 31 normas 

tributárias.  

                                                           
94 IBPT. Quantidade de normas editadas no Brasil: 27 anos da Constituição Federal (outubro de 2015). Disponível 
em 
<http://www.ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/2272/QuantidadeDeNormas201527AnosCF01102015.pdf>
. Acesso em 06 de junho de 2016. 
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Considerando que uma empresa geralmente não realiza operações em todos os estados 

brasileiros, concluiu-se que, em média, uma empresa brasileira deve seguir mais de 3.600 

normas tributárias. 

Em virtude da quantidade de normas, estima-se que as empresas gastam por volta de R$ 

50 bilhões por ano para manter pessoal, sistemas e equipamentos no acompanhamento das 

modificações da legislação. 

Confira-se abaixo, ainda, os resultados de um estudo que mostra a quantidade de horas 

anuais gastas por uma empresa brasileira com o recolhimento de tributos e a comparação com 

outros países95: 

 

A conjunção entre o tempo e o dinheiro gasto pelas empresas para o cumprimento das 

exigências tributárias no Brasil (os chamados custos de conformidade) revela um dado 

alarmante: o país perde competitividade. Os malefícios da perda da competitividade não são 

objeto deste estudo, mas tendem a gerar graves prejuízos inclusive à própria arrecadação 

tributária, já que a maior parte da carga tributária (51,02% em 2014) 96 é composta de tributos 

incidentes sobre o consumo de bens e serviços. 

                                                           
95 WORLD BANK GROUP & PRICE WATER HOUSE COOPERS. Paying Taxes 2016. 10. ed. Disponível 
em <http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/Paying-
Taxes-2016.pdf>. Acesso em 28 de abril de 2016.  
96 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Carga Tributária no Brasil – 2014. Disponível em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. Acesso em 06 de junho de 2016. 
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O Brasil ocupa hoje a 75ª posição no ranking de competitividade do Fórum Econômico 

Mundial (Global Competitiveness Index – 2015-201697), em um total de 140 países analisados, 

atrás de países como Uruguai, Peru, Colômbia, México e Turquia.  

A conclusão a que se chega com os dados acima relatados é que o sistema tributário 

brasileiro não possui a característica de primar pela simplicidade administrativa no que se refere 

ao cumprimento de obrigações acessórias pelos contribuintes. Isto ficou bastante evidente 

quando as empresas se tornaram sujeitas à substituição tributária do ICMS no estado de São 

Paulo e também em sua expansão para as operações interestaduais. 

O emaranhado normativo do ICMS já se revela de complicada compreensão, já que são 

27 Regulamentos distintos, sendo um para cada um dos 26 estados e um para o Distrito Federal. 

Com o advento da substituição tributária, novas normas surgiram, com diferentes regras para 

cada estado, protocolos e convênios sendo firmados entre dois ou mais estados, regras 

específicas para cada categoria de produto etc. 

Como foi demonstrado no subcapítulo 4.3 acima, a implementação do ICMS-ST para 

determinados setores, como os de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, foi realizada de 

maneira conturbada, gerando grandes repercussões no relacionamento entre fisco e 

contribuintes, inclusive tendo sido amplamente noticiadas na imprensa. 

A falta de planejamento na instituição deste regime de tributação ocasionou diversos 

problemas para os contribuintes envolvidos, pois em um curto espaço de tempo deparou-se com 

regras altamente específicas relativamente ao já complexo imposto estadual.  

Conforme demonstrado no subcapítulo 4.6 – que traz os resultados das pesquisas 

realizadas com contribuintes dos mencionados setores –, as empresas envolvidas analisam, 

predominantemente, de forma negativa ou ruim o regime da substituição tributária quanto ao 

aspecto da simplicidade administrativa.  

Naturalmente, não se pode negar que a substituição tributária trouxe a simplificação 

administrativa do ponto de vista da arrecadação e fiscalização para a administração pública 

paulista, uma vez que as autoridades fiscais reduziram o número de contribuintes fiscalizados, 

concentrando a arrecadação naqueles que possuem, em teoria, maior capacidade financeira e 

                                                           
97  WORLD ECONOMIC FORUM. Global Competitiveness Ranking 2015-2016. Disponível em 
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>. Acesso em 
07 de junho de 2016. 
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estrutural para a apuração e recolhimento de tributos. No mesmo sentido, a implementação da 

substituição tributária atingiu seu objetivo arrecadatório, ao passo que a própria Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo estimou o incremento de arrecadação decorrente da 

substituição tributária no ano de 2008 em aproximadamente R$ 2,1 bilhões de reais98 e o 

aumento da participação da substituição tributária na arrecadação total do estado de São Paulo99 

saltou de 9% em 2007 para 15% em 2011. 

Entretanto, do ponto de vista do contribuinte, não se pode dizer que houve simplificação 

administrativa. Isto porque os contribuintes, independentemente de estarem sujeitos ao regime 

periódico de apuração ou ao SIMPLES NACIONAL, devem analisar operação a operação se 

há necessidade ou não de recolhimento do ICMS-ST. No caso de operações interestaduais deve-

se analisar ainda se há acordos firmados entre os estados envolvidos, quais as alíquotas, MVAs, 

bases de cálculo aplicáveis etc. 

Ou seja, muito embora alguns contribuintes que realizam operações estritamente 

internas no estado de São Paulo tenham sido dispensados da necessidade de apurar e recolher 

o ICMS em suas operações (pois já recolhido antecipadamente pela indústria fornecedora), é 

indiscutível que as empresas eleitas como substitutas tiveram seus custos de conformidade 

acentuadamente aumentados, bem como todos os contribuintes que realizam operações 

interestaduais passaram a ter que analisar minuciosamente todos os aspectos da legislação para 

apurar eventual ICMS-ST devido. 

O acréscimo nos custos se demonstra particularmente mais prejudicial às empresas do 

SIMPLES NACIONAL, já que os benefícios deste sistema de tributação para o ICMS perdem 

o efeito econômico, devendo as empresas investir em estruturas administrativas capazes de 

controlar a apuração e recolhimento do ICMS-ST.  

Adiciona-se ainda o fato de haver peculiaridades em cada legislação no tocante aos 

incentivos e benefícios fiscais que se apresentam sob as mais diversas formas e que, muitas 

vezes, podem ser inconstitucionais (produzindo a famigerada guerra fiscal), de modo que os 

contribuintes devem encontrar meios e recursos para adequação ao sistema tributário.  

                                                           
98 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatórios Anuais 2008 e 2009: “Situação 
Econômico-Financeira do Governo do Estado de São Paulo”. Disponível em 
<http://www.fazenda.sp.gov.br/download/relatorio.shtm>. Acesso em 21 de junho de 2016. 
99 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA. Impactos do ICMS devido por substituição tributária sobre a 
arrecadação global do ICMS. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <www.sic.sp.gov.br> em 07.06.2016.  
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A insegurança jurídica causada, especialmente no período de implementação da 

substituição tributária no estado de São Paulo, revelou-se um verdadeiro desafio para a 

sobrevivência dos agentes do mercado responsáveis pelo recolhimento do ICMS. Isto acabou 

por colocar em cheque os reais ganhos desta sistemática de tributação, uma vez que não se pode 

observar a tributação apenas sob o aspecto arrecadatório. Ao contrário, deve-se também 

compreender os efeitos gerados sobre os contribuintes e sobre a competitividade nos mercados. 

Neste sentido, recomenda-se ao estado de São Paulo, seguindo sua posição de vanguarda 

na implementação de novas políticas tributárias, as seguintes ações com o objetivo de melhorar 

a simplificação das novas legislações e a vida dos contribuintes paulistas: 

• Dialogar com mais frequência e antecedência com os setores econômicos 

envolvidos em novas políticas tributárias e alterações relevantes da legislação 

tributária; 

• Negociar com outros estados da Federação acordos/convênios que reduzam a 

complexidade relativa à apuração, acompanhamento e cumprimento das novas 

legislações tributárias; 

• Preparar e disponibilizar um quadro exclusivo de funcionários tecnicamente 

aptos a instruir os contribuintes sobre dúvidas inerentes às novas politicas 

tributárias a serem implementadas ou já implementadas. 

 

2 Flexibilidade, previsibilidade e responsabilidade política 

 

Outros três elementos apontados como essenciais a um sistema tributário ideal são a 

flexibilidade, previsibilidade e responsabilidade política. A análise sobre a substituição 

tributária do ICMS também depende da verificação destes itens. 

O primeiro elemento (flexibilidade) constitui a característica relacionada à facilidade 

que um tributo ou sistema tributário pode ser alterado para se adequar melhor aos anseios da 

sociedade. Em outras palavras, eventuais alterações das circunstâncias econômicas e 

mercadológicas exigem intervenções rápidas e pontuais do estado para corrigi-las.  

Quanto à implementação do ICMS-ST, é possível perceber que houve empenho por 

parte da administração tributária em corrigir situações de desequilíbrio, como aquelas 
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relacionadas às MVAs aplicadas em operações entre estabelecimentos interdependentes, 

operações de venda de produtos “porta-a-porta”, aquisições interestaduais de produtos, dentre 

outras.  

Embora o início da implementação da substituição tributária tenha sido conturbado, 

pode-se dizer que houve interesse tanto dos contribuintes como do fisco na correção das 

alterações resultantes do ICMS-ST no mercado e na economia. 

Aliado à flexibilidade, é sempre importante verificar o elemento da previsibilidade, ou 

seja, ao contribuinte deve ser concedido certo período de adaptação para que a fiscalização e 

cobrança sejam exercidas. Fisco e contribuinte divergem neste ponto e as matérias publicadas 

na imprensa na época retratavam a diferença nos posicionamentos.  

Contudo, o que se pôde observar com alguns fatos ocorridos no início da implementação 

do ICMS-ST foi que algumas regras aplicáveis ao regime não concediam tempo de adequação 

hábil aos contribuintes. Isto afetou consideravelmente a segurança jurídica das atividades 

praticadas nestas situações. Ressalta-se que a pesquisa realizada com as empresas do Setor de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético demonstrou que a insatisfação das empresas 

permanece alto neste ponto, o que deixa claro a necessidade de mudança de postura por parte 

da Administração Fazendária Paulista. 

Com relação à responsabilidade política, também entendida como transparência na 

tributação, o ICMS-ST foi evoluindo no decorrer dos anos, mas o início de sua implementação 

trouxe inúmeras dúvidas aos contribuintes. Por se revelar um regime de tributação complexo e, 

principalmente, por envolver um tributo incidente sobre a comercialização de bens de 

competência estadual, a substituição tributária do ICMS gerou questionamentos por parte dos 

envolvidos acerca de uma série de pontos, como sobre a base de cálculo, os contribuintes, as 

operações interestaduais, cálculo e definição de MVA etc.  

Com base nos dados relacionados às pesquisas realizadas com contribuintes dos setores 

de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, concluiu-se que as empresas avaliaram como 

predominantemente negativo ou ruim o processo de publicação e comunicação das regras da 

substituição tributária.  

Estes resultados confirmam a conturbada implementação do regime da substituição 

tributária, uma vez que a falta de transparência na tributação sobre o consumo tende a ensejar 

uma série de problemas no cotidiano empresarial e na cadeia econômica do produto envolvido. 
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Como consequência da falta de clareza sobre a nova sistemática de tributação, o 

elemento da flexibilidade tornou-se ainda mais importante, já que, além de corrigir omissões e 

esclarecer regras da substituição tributária, teve o papel de compensar, de certa maneira, 

eventual ausência de planejamento e transparência na instituição da substituição tributária. 

Neste sentido, recomenda-se ao estado de São Paulo, as seguintes ações com o objetivo 

de melhorar a previsibilidade e responsabilidade política das novas legislações a serem 

publicadas ou alteradas: 

• Publicar com antecedência as regulamentações e legislações inerentes às novas 

políticas tributárias e abrir um canal de comunicação mais efetivo entre estado e 

contribuintes; 

• Garantir um prazo mínimo de 90 dias (seguindo o conceito do princípio da 

anterioridade nonagesimal) para o início de vigência das novas disposições 

legais publicadas; 

• Assegurar maior transparência política na definição de itens importantes das 

novas políticas públicas, especialmente relativo às regulamentações que tratam 

de base de cálculo, definição de MVAs, alíquotas aplicáveis e responsabilidade 

tributária.  

 

3 Eficiência econômica e equidade vs neutralidade do ICMS-ST para as empresas 

 

É fundamental, ainda, analisar o instituto da substituição tributária do ICMS no estado 

de São Paulo em relação aos seus efeitos na eficiência econômica, equidade e neutralidade 

tributária.  

A incidência de um tributo pode influenciar de diversas formas o comportamento 

econômico dos indivíduos. Esta influência pode se dar em maior ou menor intensidade. Como 

mencionado no subcapítulo 1.1, para Stiglitz, os impactos da tributação nos particulares 

dividem-se em cinco efeitos: comportamental, financeiro, organizacional, efeito geral de 

equilíbrio e capitalização. 

A análise relativa à eficiência econômica da substituição tributária do ICMS exige a 

verificação de como se operaram todos estes efeitos sobre os agentes envolvidos.  
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A instituição da retenção antecipada do ICMS no estado de São Paulo alterou de forma 

direta as cadeias de produção e comercialização das mercadorias sujeitas ao regime. Como 

destacado no subcapítulo 4.3, ao concentrar a tributação sobre apenas uma etapa da cadeia 

produtiva (em geral a etapa de produção) os contribuintes substitutos passaram arcar com 

elevados valores a título de ICMS.  

Não obstante a elevação no valor do ICMS a ser desembolsado por tais contribuintes 

(impacto direto no fluxo de caixa) foi necessário ainda um acréscimo de investimentos em 

setores administrativos responsáveis pela apuração, controle e recolhimento do ICMS-ST. A 

ausência de simplicidade administrativa aliada à complexidade do ICMS exigiu dos 

contribuintes ampliação dos recursos destinados ao cumprimento de suas obrigações 

Há de se mencionar também que nem todas as empresas possuíam condições financeiras 

de arcar com tais acréscimos de gastos, o que pode ter gerado, por exemplo, o endividamento 

destes contribuintes e o aumento dos preços praticados para compensar o aumento de gastos.  

Como foi notado nas análises do subcapítulo 4.3, a substituição tributária foi 

implementada de forma experimental em determinados setores (ex. higiene pessoal, perfumaria 

e cosméticos), o que fez com que os respectivos contribuintes ficassem sujeitos a exíguos prazos 

de adequação, a perda de competitividade em relação a concorrentes localizados em outros 

estados e, muitas vezes, a arbitrariedades das autoridades fiscais. 

Como consequência, muitas empresas, objetivando não se sujeitarem ao novo regime 

de tributação, optaram por fixar estabelecimento em outro estado e até mesmo por não mais 

produzir bens sujeitos a esta sistemática, o que revela a ocorrência de alterações 

comportamentais por parte de alguns contribuintes com o advento do ICMS-ST. Citam-se ainda 

os casos em que os contribuintes alteraram suas estruturas societárias para adequação da 

incidência do imposto (ex. segregação de estabelecimento industrial e comercial). 

Com relação ao efeito financeiro, o ICMS-ST trouxe impactos financeiros significativos 

aos contribuintes. Por mais que atualmente as MVAs sejam calculadas de forma mais precisa, 

é fato que no início isto não ocorreu e os contribuintes substitutos tiveram que arcar com 

elevadíssimos custos para recolhimento do tributo e para o cumprimento das obrigações dele 

decorrentes (custos de conformidade). 

Corroboram com tais conclusões os resultados das pesquisas explicitados no subcapítulo 

4.6, os quais demonstram que, do ponto de vista dos contribuintes, a substituição tributária 
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causou impactos financeiros predominantemente negativos, bem como houve a majoritária 

percepção de problemas nos fluxos de caixa com o advento do regime em questão. Em outras 

palavras, o que se pôde observar foi um significativo acréscimo nos custos e despesas dos 

contribuintes eleitos como substitutos tributários.  

O impacto da substituição tributária no fluxo de caixa das empresas foi relatado como 

um dos principais problemas enfrentados pelos contribuintes substitutos, o que pode prejudicar 

o planejamento e a estratégia comercial, bem como consumir capital de giro necessário às 

atividades empresariais. 

Consequentemente, as empresas sofreram ainda efeitos em sua organização, já que a 

elevação de gastos para pagamento do ICMS-ST e para os custos de conformidade movimenta 

de forma intensa os recursos das empresas, sejam eles financeiros ou de pessoal. Tais alterações 

organizacionais, embora necessárias, tendem a ocupar ativos da empresa que poderiam ser 

usados em suas atividades fim. 

Já com relação aos efeitos gerais de equilíbrio, é importante notar que o ICMS-ST no 

estado de São Paulo envolve, atualmente, quase todos os bens comercializados no mercado. 

Porém, como já mencionado, a inserção destes produtos foi realizada de forma progressiva no 

tempo, de modo que aqueles contribuintes que se sujeitaram ao ICMS-ST no início da sua 

implementação certamente sofreram ônus maiores que as demais empresas de outros setores e 

até mesmo do mesmo setor, mas localizadas em outros estados. 

Esta progressividade na inserção de produtos no regime da substituição tributária gerou 

ainda o chamado efeito de capitalização nos contribuintes. Isto porque aqueles setores que ainda 

não haviam sido incluídos na sistemática passaram a observar os setores inseridos e a se 

planejarem para o seu advento. Logo, o que se pôde notar foi que o mercado passou a se 

organizar de forma antecipada, inclusive para adotar mecanismos de planejamento tributário 

com o intuito de afastar a incidência do imposto. 

No que tange à equidade, pode-se afirmar que a substituição tributária do ICMS trouxe 

consigo alguns aspectos de justiça fiscal. De modo geral, é possível entender a substituição 

tributária do ICMS como um regime de tributação que objetivou concentrar nos grandes 

contribuintes a função de apuração e recolhimento dos tributos.  
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Como consequência, tais contribuintes substitutos, teoricamente em melhores condições 

estruturais e financeiras, passaram a absorver não só a responsabilidade pelo recolhimento do 

tributo devido por toda a cadeia tributária, mas também os custos de conformidade decorrentes.  

Tais fatos tendem a promover justiça fiscal, na medida em que o intuito seria fazer com 

que as demais empresas, que passaram a figurar na qualidade de contribuintes substituídos, 

passassem não mais ter que destinar esforços e recursos na apuração e recolhimento do ICMS. 

Porém, devido à complexidade do imposto e à falta de convergência entre os estados 

para simplificar as regras da substituição tributária, diversos contribuintes substituídos, até os 

dias de hoje, possuem a necessidade de manter atenção a todas as operações que realizam, haja 

vista as inúmeras regras que são instituídas pela legislação, especialmente quando há operações 

interestaduais envolvidas.  

Os inúmeros impactos causados pelo ICMS-ST na vida dos contribuintes pode ensejar 

a conclusão de que esta sistemática de tributação provocou e provoca certas distorções no 

mercado.  

É importante lembrar que as distorções causadas por determinados tributos não 

necessariamente devem ser vistas como prejudiciais. Muitas vezes os tributos devem possuir 

efeitos distorcivos, pois são utilizados justamente com esta função: a de corrigir falhas de 

mercado (externalidades negativas), ou seja, a de guiar comportamentos para regular uma 

situação indesejável.  

Todavia, o tributo que possui a característica distorciva, mas não é originalmente 

destinado a corrigir falhas de mercado tende a impactar de forma negativa na economia e no 

mercado.  

O ICMS é um tributo que possui finalidade arrecadatória e também extrafiscal, embora 

em menor grau. Assim, a despeito da substituição tributária ter sido um importante mecanismo 

de combate à sonegação e de simplificação da arrecadação e fiscalização dos tributos por parte 

do fisco, não se pode ignorar os impactos negativos por ela causados sobre os agentes do 

mercado. 

Primeiramente, é fundamental observar que o advento da substituição tributária em São 

Paulo instalou um ambiente de certa insegurança jurídica, uma vez que algumas regras não 

eram claras e eram alteradas frequentemente, com reduzido ou nenhum prazo de adequação. 
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Do ponto de vista empresarial estes fatos tendem a prejudicar sobremaneira as atividades, já 

que a análise acerca das estratégias comerciais se torna inócua em virtude da necessária e 

frequente alteração da política de preços. 

De acordo com os já mencionados resultados das pesquisas realizadas com 

contribuintes, as frequentes mudanças de MVAs são uma das maiores preocupações relatadas 

pelas empresas envolvidas no tocante ao ICMS-ST, além de haver negativa avaliação quanto 

ao processo de publicação e comunicação das regras desta sistemática. 

Os prejuízos para tais contribuintes podem ser observados também sob o aspecto da 

competitividade. Um contribuinte paulista sujeito à substituição tributária certamente perdia 

competitividade frente a contribuintes localizados em outros estados e não sujeitos à 

sistemática. É certo que o fisco paulista procurou reparar tais distorções no decorrer da 

implementação do ICMS-ST, mas até os dias de hoje há diversas regras que não seguem um 

padrão e acabam por privilegiar certos contribuintes em detrimento de outros. 

Os contribuintes que responderam às pesquisas relatadas no subcapítulo 4.6 

confirmaram que houve redução em suas vendas nos seis primeiros meses de implementação 

do ICMS-ST no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Aliado a este dado, 

relataram ainda a perda de competitividade como uma das grandes preocupações decorrentes 

da instituição do regime. 

Outra questão importante que deve ser observada acerca do afastamento do ICMS-ST 

da neutralidade necessária é a quase supressão da não cumulatividade. Como já explicado 

anteriormente, a não cumulatividade do ICMS possui como finalidade a tributação apenas do 

real valor agregado por cada agente do mercado. Isto faz com que o contribuinte arque com o 

imposto apenas sobre aquilo que efetivamente agregou ao produto. 

No entanto, conforme as regras da não cumulatividade, é fundamental que o sistema de 

débitos e créditos funcione da melhor maneira possível na cadeia produtiva. Caso este 

mecanismo possua falhas, distorções poderão ocorrer.  

Nesta esteira, a substituição tributária tende a suprimir, de certo modo, o mecanismo da 

não cumulatividade, pois todo o tributo passa a ser recolhido por um agente do mercado, 

presumindo-se o valor agregado por toda a cadeia produtiva.  
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Questão fundamental e que também torna o ICMS-ST um tributo relativamente distante 

da neutralidade é o fato de haver elevada burocracia para a recuperação do tributo recolhido 

antecipadamente e cujo fato gerador não se consumou. Naturalmente, a presunção de que o fato 

gerador ocorrerá é sempre relativa, admitindo prova em sentido contrário. Nesta hipótese pode 

o contribuinte requerer a devolução do valor que fora recolhido antecipadamente, uma vez que, 

se assim não o fosse possível, o estado estaria incorrendo em enriquecimento ilícito (tributação 

sobre fatos geradores não ocorridos).  

Todavia, os estados brasileiros tendem a dificultar sobremaneira os pedidos de 

restituição do ICMS-ST recolhido, exigindo o cumprimento de uma série de requisitos 

burocráticos, muitas vezes impossíveis de serem atendidos.  

Este fato causa nos contribuintes grande preocupação, inclusive relatada nas pesquisas 

realizadas. O acumulo de créditos para com o fisco se torna um problema, uma vez que a sua 

recuperação é procedimento extremamente complexo e de reduzidas chances de êxito. 

Todos os fatos acima tendem a resultar em uma situação de insegurança jurídica e 

afastamento entre contribuintes e o fisco. 

É cediço que o bom funcionamento de um sistema tributário depende do bom 

relacionamento entre fisco e contribuintes. No Brasil, este relacionamento tende a ser 

conturbado pela má gestão dos recursos arrecadados e tende ainda a piorar quando legislador e 

autoridades administrativas expõem o contribuinte a situações de insegurança jurídica, ausência 

de tempo hábil para a adequação, altos custos de conformidade, complexidade legislativa 

excessiva etc.  

Como se pôde verificar das pesquisas realizadas com alguns contribuintes, a percepção 

das empresas quanto à avaliação geral da substituição tributária foi predominantemente ruim e 

negativa. Aliado a isto, em questionamento sobre os benefícios advindos do ICMS-ST, a maior 

parte dos contribuintes informou não ter constatado qualquer benefício. 

Os prejuízos causados por este afastamento entre fisco e contribuintes são grandes e se 

tornam ainda maiores quando se trata de um tributo que incide, dentre outras situações, sobre a 

comercialização de mercadorias. O impacto sobre a economia e o mercado pode refletir de 

forma negativa nos índices da economia, emprego, qualidade de vida, competitividade, dentre 

outros. 
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Por fim, recomenda-se ao estado de São Paulo, as seguintes ações com o objetivo de 

melhorar aspectos fundamentais do instituto da substituição tributária no que diz respeito à 

eficiência econômica e neutralidade, bem como observar estas recomendações na implantação 

de novas políticas públicas que alteram sobremaneira a tributação do mercado de consumo:  

• Rever a legislação que definiu as regras relativas ao recolhimento da substituição 

tributária sobre o estoque dos produtos, bem como o próprio período de 

pagamento deste imposto, como forma de minimizar o impacto no fluxo de caixa 

das empresas e consequentemente, na redução de venda dos produtos sujeitos a 

este regime de tributação.  

• Melhorar o processo de definição e cálculo dos MVAs aplicados na substituição 

tributária, como forma de garantir neutralidade competitiva entre as empresas. 

Em conjunto com as pesquisas de preços apresentadas pelos setores industriais, 

as quais geralmente concentram seus esforços nos três produtos líderes de cada 

categoria de produto, a Secretaria da Fazenda de São Paulo poderia utilizar a 

base de dados gerada pela Nota Fiscal Paulista, traduzindo de forma fidedigna o 

MVA de cada tipo de produto e canal de distribuição. 

• Estabelecer regras menos complexas e menos burocráticas no que diz respeito 

ao processo de recuperação de créditos do ICMS-ST tanto para empresas 

sediadas no estado de São Paulo, bem como para empresas de outros estados que 

vendem produtos para o mercado paulista. O atual regramento legislativo 

mostrou-se ineficiente e extremamente burocrático para os contribuintes e tem 

causado enorme impacto financeiro para os contribuintes.  
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