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RESUMO 

 

 

 

Todos os dias milhares de caminhões circulam entre os Estados transportando mercadorias, 
observando este cenário, evidencia-se uma modalidade do ICMS a substituição tributária que 
é um regime de tributação adotado pelos Estados. Uma parcela destas mercadorias está sujeita 
ao regime do ICMS-ST. Este assunto gera muitas discussões na área tributária, pois o 
entendimento do ICMS e ICMS-ST é considerado complexo. Porém como objeto de estudo se 
torna interessante por abranger o fisco, as empresas e o contador. Este trabalho pretende 
identificar os principais erros encontrados nas notas fiscais, através de um estudo de caso 
realizado na Barreira Fiscal de Nhangapi, que está situada no município de Itatiaia e é a maior 
barreira fiscal do Estado do Rio de Janeiro e por onde passa um grande volume de caminhões. 
A pesquisa demonstra como é realizado o processo de fiscalização da barreira e faz uma 
análise dos dados coletados, podendo então ter conhecimento do percentual de inconsistências 
encontradas referente ao ICMS-ST nas notas fiscais. O trabalho tem um embasamento teórico 
demonstrando o Sistema Tributário Nacional onde é mencionado o conceito e as espécies de 
tributos, os Princípios Constitucionais Tributários e também apresenta de forma detalhada a 
legislação do ICMS e ICMS-ST do Estado do Rio de Janeiro em que é demonstrado conceito, 
normas reguladoras, o que considerar como fato gerador e base de cálculo e as alíquotas 
utilizadas para calcular o imposto devido. Por fim verifica-se qual a responsabilidade que o 
contador pode ter nestes erros encontrados nas notas fiscais.  
 

Palavras-chave: ICMS. Substituição Tributária. Barreira Fiscal. Fiscalização. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Every day thousands of trucks traveling between the states transporting merchandise, 
observing this scenario, it is evident a mode of ICMS tax substitution which is a tax regime 
adopted by states. A parcel of these merchandise is subject to the ICMS-ST regime. This topic 
generates a lot of discussion in the tax area, because the understanding of ICMS and ICMS-
ST is considered complex. But as the object of study becomes interesting because it covers 
the tax authorities, businesses and the counter. This paper aims to identify the main errors 
found in invoices regarding the ICMS-ST, through a case study conducted in Fiscal Barrier 
Nhangapi which is situated in the municipality of Itatiaia and is the largest tax barrier of the 
State of Rio de Janeiro and through which a large volume of trucks. The research 
demonstrates how the process is conducted inspection of the barrier and makes an analysis of 
the collected data and can then be knowledgeable of the percentage of inconsistencies found 
referring to ICMS-ST on the invoices. The work has a theoretical basis demonstrating the 
National Tax System where is mentioned the concept and types of taxes, Constitutional Tax 
Principles and also presents detailed legislation ICMS and ICMS-ST in the state of Rio de 
Janeiro where it is shown concept, regulatory standards, which consider as taxable event and 
taxable basis and tax rates used to calculate the tax due. Finally there is a responsibility which 
the counter may have found these errors in invoices.  
 
 Keywords: ICMS. Replacement Tax. Fiscal barrier. Supervision. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No sistema tributário, o ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – mesmo sendo um imposto de abrangência estadual representa uma das 

maiores fontes de arrecadação do Brasil. Sendo também um dos tributos que mais impactam 

nos valores finais dos produtos. 

PÊGAS (2011, p.167) expõe de forma objetiva este assunto: 

 
O ICMS está presente em nossa vida em quase todos os momentos. Quando 
tomamos o café da manhã, uma água mineral, quando ouvimos rádio ou ligamos a 
TV para assistir um programa favorito, em todas essas situações há participação do 
ICMS. 
A arrecadação em torno de R$ 260 bilhões em 2010 e sua complexa legislação, 
distribuída nas 27 unidades da federação, explicam a importância do conhecimento 
deste imposto. 
 

O regime de Substituição Tributária-ST, consiste em um contribuinte, chamado de 

substituto, efetuar o pagamento do tributo em substituição ao outro, chamado de substituído. 

O motivo pelo qual o fisco adota este meio de arrecadação de tributos, através de terceiros e 

não o próprio contribuinte é para simplificar e concentrar a fiscalização em um número menor 

de contribuinte, simplificando as operações subsequentes, possibilitando uma maior eficácia 

no desenvolvimento das atividades e um maior entendimento na legislação tributária quando 

os Estados celebram um acordo para substituição tributária interestadual. 

Nesta pesquisa será evidenciada a legislação do ICMS-ST do Estado do Rio de 

Janeiro, apresentando então suas alíquotas e cálculos. Atualmente o Estado do Rio de Janeiro 

tem cinco barreiras fiscais em funcionamento, as quais são de suma importância para a 

fiscalização do ICMS-ST, diminuindo a sonegação do tributo, assim não permitindo que as 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária não entre no Estado sem o 

pagamento devido.  
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1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

 

1.1.1 Tema 

 

 

As principais inconsistências encontradas em notas fiscais na Barreira Fiscal de 

Nhangapi (Itatiaia). 

 

 

1.1.2 Problema 

 

 

A questão que se busca responder neste trabalho é qual a responsabilidade do 

profissional de contabilidade nos erros encontrados nas notas fiscais na Barreira Fiscal de 

Nhangapi (Itatiaia). 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Verificar as ocorrências de erros nas notas fiscais registradas na Barreira Fiscal de 

Nhangapi (Itatiaia). 

 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

 

- Apresentar o conceito de ICMS e ICMS-ST; 
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- Verificar como é o processo de fiscalização na Barreira Fiscal de Nhangapi 

(Itatiaia); 

- Analisar dados fornecidos pela Barreira Fiscal de Nhangapi (Itatiaia). 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

 

A substituição tributária é uma modalidade de arrecadação do ICMS muito 

complexa. Constantemente quem atua na área tributária é defrontado com problemas que 

envolvem a substituição tributária.  

PÊGAS (2011, p.167) evidencia “A arrecadação em torno de R$ 260 bilhões em 

2010 e sua complexa legislação, distribuída nas 27 unidades da federação, explicam a 

importância do conhecimento deste imposto”. 

Nesta perspectiva a pesquisa se propõe analisar os problemas encontrados nas notas 

fiscais da Barreira Fiscal de Nhangapi (Itatiaia), por se tratar da maior Barreira Fiscal do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

A abordagem do trabalho está restrita ao período de primeiro de janeiro a trinta de 

junho de 2014, e a competência do estado do Rio de Janeiro no processo de fiscalização na 

Barreira Fiscal de Nhangapi (Itatiaia), não abordando os tributos de competência federal e 

municipal. Em relação aos autos de infração analisados na barreira fiscal será evidenciada 

somente sua referência sem mencionar os motivos específicos para a lavratura do mesmo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

 

O Sistema Tributário Nacional é previsto nos artigos 145 a 162 da CF e estão 

divididos da seguinte forma: Dos Princípios Gerais, artigos 145 a 149; Das Limitações do 

Poder de Tributar, artigos 150 a 152; Dos Impostos da União artigos 153 a154; Dos impostos 

dos Estados e do Distrito Federal, artigo 155; Dos Impostos Municipais, artigo 156; Da 

repartição das Receitas Tributárias, artigos 157 a 162. 

Segundo OLIVEIRA, L. et al. (2012, p.4): 

 
A Constituição Federal de 1988 trouxe profundas alterações no Sistema Tributário 
Nacional, não só em relação à quantidade e ao campo de incidência dos tributos, 
mas também quanto à própria distribuição dos valores arrecadados entre a União, 
Estados e Municípios, o que atualmente vem comprometendo uma razoável reforma 
tributária principalmente em razão de não haver consenso entre os governantes de 
como devem ser repartidos os valores arrecadados. 
 

O STN é o conjunto normas jurídicas que organizam o poder atribuído aos órgãos 

públicos de acordo com a competência tributária conferida pela Constituição Federal. 

 

 

2.2 CONCEITO DE TRIBUTO 

 

 

O conceito de Tributo está definido no art. 3 do CTN: 

  
Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
 

Para obter um melhor entendimento dos termos utilizados para a definição de tributo, 

de forma objetiva, segue o quadro abaixo: 

 



19 

 

TRIBUTO-
CARACTERÍSTICA

EXPLICAÇÃO

PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA 

COMPULSÓRIA

O pagamento do tributo é obrigatório, não sendo 
possível fugir da sua obrigação. É algo impositivo, não 
opcional.

EM MOEDA OU CUJO 
VALOR NELA SE POSSA 

EXPRIMIR

O pagamento do tributo só poderá ser feito em 
R$(moeda oficial do Brasil), não podendo, em nenhuma 
hipótese, ser realizado em bens ou serviços. Admite-se 
que o tributo seja devido em índices, tipo a UFIR, 
posteriomente convertido em R$. 

QUE NÃO CONSTITUA 
SANÇÃO POR ATO 

ILÍCITO

O tributo visa intervir em situações sociais ou 
econômicas, tributando a renda, o consumo e o 
patrimônio. Não pode ser considerado como punição, 
sendo cobrado apenas quando o contribuinte emite sinal 
de capacidade de pagamento. A multa, por outro lado, 
constitui-se sanção por ato ilícito, sendo cobrada por 
algum tipo de infração vinculada ao pagamento de 
tributo. A multa não tem (ou não deveria ter) função 
arrecadatória, pois visa somente coibir o ato ilícito.

INSTITUIDA EM LEI

A lógica é a da representatividade, pois como a lei é 
feita pelos representantes do povo, teoricamente, o povo 
só terá que arcar com os impostos que aceitou pagar. 
Tal ideia veio do direito americano, onde é manifestada 
no brocardo "no taxation without representation" (não 
haverá cobrança de tributos sem representação). 
Importante lembrar que há exceção somente para 
majoração de alíquotas de alguns impostos, mas sua 
instituição está preservada pelo dispositivo do CTN.

COBRADA MEDIANTE 
ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA 
PLENAMENTE 
VINCULADA

A cobrança de tributo se vincula à lei ea sua 
compulsoriedade. Assim, a autoridade tributária não 
tem poder para analisar a situção verificando se é 
cenveniente, justo ou não cobrar os tributos. Deve 
vincular a cobrança às demais definições inseridas no 
conceito de tributo, principalmente a obrigação 
compulsória de instituição por lei e o pagamento em 
moeda.

Fonte: Pêgas (2011, p.37 e .38)

Tabela 1: Explicação dos termos uilizados para definição de tributo

 

 

FABRETTI (2012, p.106) resume o conceito de tributo como: “[...] é sempre um 

pagamento compulsório em moeda, forma normal de extinção da obrigação tributária”. 
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2.3 ESPÉCIES DE TRIBUTO 

 

 

Cientificamente, os tributos podem ser classificados em duas espécies: vinculados e 

não vinculados. 

PÊGAS (2011, p. 38) define os tributos vinculados e não vinculados como: 

 
VINCULADOS são os tributos que têm relação entre a arrecadação e o serviço 
prestado ou a prestar pelo ESTADO. Exemplo: Taxas e Contribuições Especiais. A 
taxa de fiscalização sanitária, por exemplo, tem vínculo com o serviço prestado pelo 
ente estatal não necessariamente com o carimbo do dinheiro arrecadado com ela. Já 
a COFINS tem vínculo com a destinação do dinheiro arrecadado, que deve ser 
direcionado à seguridade social. 
NÃO VINCULADOS não possuem vínculo entre a arrecadação e a destinação, 
sendo que os tributos são devidos independentes de qualquer atividade estatal 
relacionada ao contribuinte. Exemplo: os Impostos em geral. 
 

O tributo pode ser dividido em cinco espécies distintas: Impostos, Taxas, 

Contribuições de Melhoria, Empréstimos Compulsórios e Contribuições Sociais. 

 

 

2.3.1 IMPOSTOS 

 

  

O conceito de Imposto está denominado no art. 16 do CTN: “Imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte”. 

PÊGAS (2011, p.39) refere-se a imposto como “o imposto é de competência 

privativa, atribuída pela Constituição Federal, ou seja, é de competência exclusiva da União, 

dos estados do Distrito Federal e dos municípios”. 

Imposto, para FABRETTI (2012, p.107), “é aquele que, uma vez instituído por lei, é 

devido, independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte. Portanto, 

não está vinculado a nenhuma prestação específica do Estado ao sujeito passivo”. Este tributo 

é utilizado para atender as despesas gerais da administração. 
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2.3.2 TAXAS 

 

 

A definição de Taxa está disposta no art. 77 do CTN: 

 
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.  
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos 
que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. 
 

De acordo com PÊGAS (2011, p. 39):  

 
O termo poder de polícia é utilizado no sentido do poder de limitar e disciplinar, por 
parte da administração pública, atividades de interesses públicos, tais como: 
segurança, higiene, boa ordem, costumes, disciplina da produção, do mercado, 
tranquilidade pública e respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.  
 

Taxa se distingue do imposto, pois é um tributo vinculado. Pode se citar como 

exemplos de taxas: taxas de recolhimento de lixo urbano, pedágios em rodovias estatais e a 

taxa de combate a incêndios. 

 

 

2.3.3 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

 

 

São cobradas as contribuições de melhoria para os custos de obras públicas que serão 

feitas em beneficio aos contribuintes. 

O conceito e a utilização de contribuições de melhoria está descrito nos art. 81 e art. 

82 do CTN, que assim segue: 

 
Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída 
para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, 
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de 
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos 
mínimos: 
I - publicação prévia dos seguintes elementos: 
a) memorial descritivo do projeto; 
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b) orçamento do custo da obra; 
c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; 
d) delimitação da zona beneficiada; 
e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona 
ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas; 
II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos 
interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior; 
III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da 
impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação 
judicial. 
§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do 
custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona 
beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. 
§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado 
do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos 
elementos que integram o respectivo cálculo. 
 

Por haver muita exigência, a contribuição de melhoria é raramente cobrada no Brasil, 

e quando é cobrada é de forma ilegal, assim não atendendo os requisitos básicos do art. 82 do 

CTN. 

 

 

2.3.4 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 

 

 

O empréstimo compulsório está disposto no art. 148 da Constituição Federal: 

 
 Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; 
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 
será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 
 

Entende-se como empréstimo compulsório o valor em dinheiro que pertence ao 

contribuinte ao qual o Estado se apropria em forma de empréstimo, para atender as despesas 

extraordinárias.  
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2.3.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

 

Somente a União pode instituir contribuição social, conforme disposto no art.149 da 

CF, e as mesmas são pagas pelos contribuintes para o seu próprio benefício.  

Conforme PÊGAS (2011, p. 41): “as contribuições sociais são de dois tipos: as 

destinadas especificamente para atender à seguridade social, instituídas na Constituição 

Federal, em seu artigo 195 e modificadas na Emenda Constitucional nº 20/98; e as outras 

contribuições sociais”. 

INSS, PIS, COFINS, CSLL, PIS/PASEP e CIDE são exemplos de contribuições 

sociais. 

 

 

2.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS  

 

 

Conforme descrito na Constituição Federal, que permite a União, os Estados e o 

Distrito Federal o direito de tributar. Sobre esse direito de tributar existem algumas limitações 

que estão dispostas na CF, essas limitações são conhecidas como princípios constitucionais 

tributários. 

De acordo com PÊGAS (2011, p. 24) “os princípios constitucionais tributários 

prevalecem sobre todas as normas jurídicas, sendo que as mesmas somente são validas se 

editadas em rigorosa consonância com eles”. Sendo assim, serão brevemente expostos os 

princípios da legalidade, irretroatividade tributária, anterioridade, isonomia tributária, 

competência tributária, capacidade contributiva, não cumulatividade e seletividade. 

 

 

2.4.1 Principio da Legalidade 

 

 

Este princípio tem como objetivo estabelecer que ninguém é obrigado a recolher 

tributo sem que, antes desta operação haja uma lei que o defina  e regulamente.  

Porém existem algumas exceções quanto ao princípio da legalidade que está descrito 
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no art. 153 da CF: 

 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural;  
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, 
IV e V.  
§ 2º - O imposto previsto no inciso III:  
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei;  
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 
II - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores; 
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 
IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte 
do imposto, na forma da lei. 
§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:  
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a 
manutenção de propriedades improdutivas;  
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o 
proprietário que não possua outro imóvel;  
III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, 
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia 
fiscal. 
§ 5º - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, 
se sujeita exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" 
deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, 
assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:  
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a 
origem; 
II - setenta por cento para o Município de origem. 

 

 

2.4.2 Princípio da Irretroatividade  

 

 

O princípio da irretroatividade especifica que quando uma nova lei vigora a nova 

norma que se refere à mesma não poderá ser aplicada retroativamente, sendo assim os fatos 
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geradores ocorridos anteriormente à sua promulgação não incidirão novos tributos inseridos 

ou alterados por ela. Este princípio está destacado no art.150, Inciso III, alínea a da CF. 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
III - cobrar tributos: 
[...] 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentados; 
 

 Para FABRETTI (2012, p.117): “[...] a lei que prevê pena mais branda retroage para 

beneficiar o réu, nos casos em que a lei anterior previa penas mais severas”. A lei poderá 

retroagir somente em casos que possam beneficiar o contribuinte, desde que não cite aspectos 

primordiais da cobrança do tributo. 

 

 

2.4.3 Princípio da Anterioridade 

 

 

O princípio da anterioridade tem por objetivo inibir a União, as Unidades Federativas 

e os Munícipios a cobrança de um tributo no mesmo ano em que a Lei foi criada ou alterada.  

PÊGAS (2011, p.25) descreve de forma sucinta o este princípio: “não é permitido 

que uma Lei aumentasse ou institua um tributo no mesmo ano de sua edição. Assim, um 

aumento no imposto de renda definido em Lei publicada no ano de 2011, somente terá 

validade a partir de 1º de janeiro de 2012”. 

Este princípio assegura o contribuinte, pois se o mesmo for afetado com as 

modificações ou criação de uma Lei tributária ele terá um tempo para se adequar a ela.  

Existem algumas exceções a essa regra, pois não se aplica aos empréstimos 

compulsórios, importação de produtos estrangeiros, IPI e IOF. As contribuições sociais como 

PIS, COFINS e CSLL só podem ser criadas ou aumentadas respeitando o período de 

noventena, onde a lei que aumentou o tributo entrará em vigor após 90 dias de sua publicação. 

Como mencionado anteriormente este prazo é importante para a adequação do 

contribuinte as novas regras. 
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2.4.4 Princípio da Isonomia Tributária 

 

 

O art. 150, Inciso II da Constituição Federal descreve este princípio: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 
 

Logo, todo contribuinte em situação semelhante deve ser tradado de forma igual, 

sendo proibido qualquer tratamento distinto em relação ao recolhimento de tributos. Os 

tributos progressivos não ferem o princípio da isonomia, pois a igualdade aparece conforme a 

proporcionalidade de incidência, enquadrando assim de acordo com as faixas de 

contribuições. 

Um contribuinte com rendimento mensal de R$ 15 mil contribui um valor maior de 

IR em relação a um contribuinte com o rendimento mensal de R$ 3 mil, ou seja o IR é 

tributado com alíquotas diferentes, conforme a faixa de contribuição a que pertencem. 

 

 

2.4.5 Princípio da Competência Tributária 

 

 

Nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal estão descritos os impostos que 

são de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios aos quais podem 

instituir fiscalizar e arrecadar. Assim pode-se diferenciar a competência de cada imposto, 

como o IR que é de competência federal, o ICMS estadual e ISS municipal. 

PÊGAS (2011, p.27) expõe de forma objetiva: 

 
A constituição define expressamente quais impostos podem ser cobrados pela 
União, pelos estados e pelos municípios, sendo esta divisão denominada 
competência tributária. Assim, a União não pode, por exemplo, cobrar impostos 
incidentes sobre serviços, pois esta é uma competência atribuída, regra geral, aos 
municípios e, em parte, aos estados. 
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O art. 9 do Código Tributário Nacional dispõe sobre as limitações da Competência 

Tributária: 

 
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à 
majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65; 
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data 
inicial do exercício financeiro a que corresponda; 
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou 
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais; 
IV - cobrar imposto sobre: 
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
 c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e 
de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção 
II deste Capítulo; 
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. 
§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele 
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e 
não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento 
de obrigações tributárias por terceiros. 
 

Desta forma, os tributos devem ser criados através da lei, de acordo com a 

competência tributária de cada esfera governamental conforme descrito na Constituição 

Federal. 

 

 

2.4.6 Princípio da Capacidade Contributiva 

 

 

O princípio da capacidade contributiva está descrito no art. 145, §1 da Constituição 

Federal, que descreve: 

 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
Segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte. 
 

Conforme FABRETTI (2012, p.122): “[...] este princípio procura é atender à máxima 

de justiça tributária que diz quem pode mais deve pagar mais, quem pode menos deve pagar 
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menos e quem não pode não deve pagar nada”.  

Sendo assim, não se tem uma igualdade quanto ao entendimento da capacidade 

contributiva, os impostos deverão ser graduados de forma particular de acordo com o 

rendimento econômico de cada contribuinte. 

 

 

2.4.7 Princípio da Não Cumulatividade 

 

 

Este princípio considera a compensação dos créditos do imposto referentes às 

compras e os débitos das vendas de mercadorias ou serviços prestados pelo contribuinte. 

FABRETTI (2012, p.123), descreve assim: 

A não cumulatividade leva em conta as operações ou as prestações realizadas num 
período de tempo. Sendo os débitos pelas saídas superiores aos créditos pelas 
entradas, há imposto a recolher. Se ao contrário, os créditos forem maiores que os 
débitos, não há a pagar, e os créditos são transferidos para o próximo período de 
apuração.  
 

Portanto, a aplicação do crédito incide sobre o valor total cobrado nas operações 

anteriores, refletindo então no valor final do produto ou serviço prestado. 

 

 

2.4.8 Princípio da Seletividade 

 

 

O princípio da seletividade faz uso à comparação de produtos e serviços, para poder 

majorar as alíquotas, pois quanto mais supérfluo for o produto ou serviço maior será alíquota, 

partindo do princípio da essencialidade, pois artigos de primeira necessidade deverão ter 

alíquotas menores ou alíquota zero. Com exemplo do ICMS que é um imposto seletivo, a 

alíquota do cigarro é bem superior ao do leite, pois o cigarro é considerado um artigo 

supérfluo e nocivo à saúde. Considera-se a natureza do produto ou serviço não sua origem e 

destino.  

Este princípio não tem como objetivo principal atingir o contribuinte direto, mas o 

consumidor, pois o mesmo é quem aguenta a carga tributária. 
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3. LEGISLAÇÃO 

 

 

Este capítulo será evidenciado o conceito de Lei Complementar, decretos, convênios. 

 

 

3.1 Lei Complementar 

 

 

As leis complementares tem a função de complementar os assuntos previstos na 

Constituição Federal. Assim, destaca FABRETTI (2012, p.100) “Têm como função 

complementar dispositivos da Constituição que, por sua complexidade, são enunciados de 

maneira genérica para, depois de estudados e debatidos, serem completados por lei especial”. 

O art. 69 da Constituição Federal que a LC deve ser aprovada por maioria absoluta. 

A respeito da competência tributária da Lei Complementar evidencia-se o art. 146 da 

CF, “a Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo 

de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 

estabelecer normas de igual objetivo”. 

No art. 155, §2º, inciso XII, da CF, está previsto a edição da lei complementar para 

regular o ICMS, de forma geral, sendo assim, complementar as disposições previstas na 

Constituição Federal: 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
II - 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; 
§2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
XII - cabe à lei complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o 
local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 
serviços; 
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 
outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a" 
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado 
e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
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isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma 
única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o 
disposto no inciso X, b; 
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na 
importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.  
 

A Lei Complementar nº 87, de setembro de 1996, conhecida como Lei de Kandir, foi 

criada para regulamentar o ICMS, e determina em seu art.1º que é de competência do Estado e 

o Distrito Federal instituírem o ICMS. Sendo assim, a lei complementar poderá ser Federal ou 

Estadual dependendo de sua sanção, pois pode ser sancionada pela União ou Governador.  

 

 

3.2 Decretos 

 

 

Os decretos têm como função regulamentar as leis. Mas eles não poderão alterá-las, 

pois estas somente poderão ser alteradas por leis de mesmo nível ou superior respeitando a 

hierarquia. 

Cada Estado tem o poder de criar seus decretos, que terão validade dentro do próprio 

Estado, não podendo assim, impor regras a outros Estados. 

 

 

3.3 Convênios e Protocolos 

 

 

Convênios são acordos celebrados entre os Estados e o Distrito Federal, que se 

reúnem e acordam entre si procedimentos que serão usados por todos. 

Diferentemente dos convênios, os protocolos são firmados por alguns estados, logo 

para que se crie um protocolo é necessário interesse entre os Estados de uma mesma 

circunstância.  

De maneira geral tudo que se aborde a respeito de convênios podem ser utilizados 

para os protocolos, pois estes podem ser considerados convênios que adicionam somente 

partes interessadas diferenciando assim dos tradicionais que obtêm aprovação de todos os 

Estados e do Distrito Federal. 
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4. ICMS 

 

Neste capítulo o foco será o ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação), será abordado o conceito, a seu fato gerador e incidência, sua base de cálculo e 

as alíquotas. 

 

 

4.1 Conceitos do ICMS 

 

O ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é um dos 

tributos mais representativos e de maior relevância se tratando de arrecadação no País.   

 O ICMS é de competência dos Estados e do Distrito Federal, sendo não cumulativo 

e seletivo de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal. Por conta de sua não-

cumulatividade ele incide sobre cada etapa da circulação de bens e serviços, fazendo-se 

necessária a emissão de nota fiscal, para escrituração, cálculo e arrecadação devida do 

imposto. 

O ICMS tem sua regulamentação constitucional prevista na Lei Complementar 

87/1996, também conhecida como Lei de Kandir.  
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4.2 Fato Gerador e Incidência  

 

 

O Código Tributário Nacional no art. 114 define: “fato gerador da obrigação 

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

sua multiplicidade e detalhamento, o ICMS, é de difícil compreensão. Suas hipóteses de 

incidências são as mais diversas, segundo PÊGAS (2011, p. 176 e 177) segue alguns 

momentos em que ocorre a incidência do imposto: 

 
a) Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 
alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 
b) Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer 
via, de pessoas, bens, mercadorias e valores;  
c) Prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 
geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a repetição e a ampliação; 
d) Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na 
competência tributária dos municípios ou, quando sujeitas ao ISS, a Lei 
Complementar que trata deste imposto, coloca a tributação separada do ICMS sobre 
as mercadorias empregadas; 
e) Entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou 
jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua 
finalidade;  
f) Sobre serviço prestado em outro país ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior;  
g) Sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e de energia 
elétrica, quando não destinados à comercialização/industrialização. 

 

Após ser estabelecida a incidência do fato gerador, para que possa ser exigido o 

recolhimento do imposto, verifica-se o momento de sua ocorrência que está previsto no 

decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ Livro I, que assim define: 

 
Art. 3.º O fato gerador do imposto ocorre: 
I - na saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento do contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 
II - na saída de estabelecimento industrializador, em retorno ao do encomendante, ou 
para outro por ordem deste, de mercadoria submetida a processo de industrialização 
que não implique prestação de serviço compreendido na competência tributária 
municipal, ainda que a industrialização não envolva aplicação ou fornecimento de 
qualquer insumo; 



33 

 

III - no fornecimento de alimentação, bebida ou outra mercadoria por qualquer 
estabelecimento; 
IV - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço: 
1. não compreendido na competência tributária dos municípios; 
2. compreendido na competência tributária dos municípios, e com indicação 
expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido em 
legislação aplicável; 
V - no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do exterior; 
VI - na entrada no estabelecimento do contribuinte de mercadoria proveniente de 
outra unidade da Federação, destinada a consumo ou a ativo fixo; 
VII - na utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em 
outra unidade da Federação e não esteja vinculada a operação ou prestação 
subsequente alcançada pela incidência do imposto; 
VIII - na aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou 
bem importados do exterior apreendidos ou abandonados; 
IX - no início de execução do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de 
qualquer natureza; 
X - no ato final de transporte iniciado no exterior; 
XI - na prestação onerosa de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 
XII - no recebimento, pelo destinatário de serviço prestado no exterior; 
XIII - na transmissão de propriedade de mercadoria depositada em armazém geral 
ou em depósito fechado, no Estado do transmitente; 
XIV - na transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, 
quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; 
XV - na entrada em território do Estado de petróleo, inclusive lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não 
destinados à comercialização ou à industrialização, decorrente de operações 
interestaduais. 
XVI - na falta de comprovação da saída de mercadoria perante qualquer repartição 
fazendária localizada nos portos ou aeroportos deste Estado, ou na divisa com outra 
unidade federada, quando a mesma transitar por este Estado acompanhado de passe 
fiscal ou similar. 
§ 1.º Aplica-se o disposto no inciso I ainda que o estabelecimento extrator, produtor 
ou gerador, inclusive de energia, se localize em área contígua àquele onde ocorra a 
industrialização, a utilização ou o consumo da mercadoria, inclusive quando as 
atividades sejam integradas. 
§ 2.º Considera-se saída do estabelecimento a mercadoria constante do estoque final, 
na data do encerramento da atividade. 
§ 3.º Considera-se saída do estabelecimento a mercadoria que nele tenha entrado 
desacompanhada de documento fiscal ou acompanhada de documento fiscal 
inidôneo ou, ainda, cuja entrada não tenha sido regularmente escriturada. 
§ 4.º Considera-se posta em circulação neste Estado a mercadoria em trânsito, 
desacompanhada de documento fiscal ou acompanhada de documentação inidônea e 
a proveniente de outra unidade da Federação sem destinatário certo. 
§ 5.º O disposto no item 2, do inciso IV, aplica-se: 
1. ao fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local 
de sua prestação ou por ele diretamente importada, no caso de execução, por 
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administração, empreitada ou subempreitada, de obra de construção civil, hidráulica 
ou outra semelhante, assim como de serviço auxiliar ou complementar; 
2. ao fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local 
de sua prestação ou por ele diretamente importada, no caso de obra de demolição, 
conservação ou reparação de edifício, inclusive de elevador nele instalado, e de 
estrada, ponte e congênere; 
3. ao fornecimento de alimentação e bebida, nos serviços de buffet e organização de 
festas; 
4. ao fornecimento de alimentação, bebida ou outra mercadoria em hotel, pensão e 
congênere, quando não incluída no preço da diária ou mensalidade; 
5. ao fornecimento de peça ou parte, pelo prestador de serviço, em operação de 
revisão, conserto ou restauração de máquina, aparelho ou equipamento e no 
recondicionamento de motores; 
6. ao fornecimento de material, salvo o aviamento, por alfaiate, modista ou 
costureiro, em serviço prestado ao usuário final; 
Nota - Para efeito do disposto neste item, considera-se aviamento forro, linha, botão, 
fecho, colchete, pressão, fivela, cadarço, elástico, entretela e material similar. 
7. à saída, efetuada pelo prestador de serviço, de mercadoria destinada à 
comercialização ou industrialização, submetida a beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, acondicionamento e operação similar; 
8. ao fornecimento de material pelo prestador de serviço, no caso de paisagismo ou 
decoração; 
9. ao fornecimento de material, no serviço de instalação ou montagem de aparelho, 
máquina, equipamento, ou de colocação de tapete, cortina, papel, vidro, lambris etc., 
prestado a usuário final; 
10. à saída de pneu recauchutado ou regenerado, sempre que não efetuada pelo 
prestador de serviço a consumidor final; 
11. ao fornecimento de impresso não personalizado, por gráfica ou similar e o 
destinado à divulgação ou propaganda. 
§ 6.º Caso o transporte iniciado no exterior seja contratado por etapa, a que for 
prestada em território estadual, na forma do inciso IX, constitui fato gerador. 
§ 7.º Na hipótese do inciso XI, caso o serviço seja prestado mediante ficha, cartão ou 
assemelhado, mesmo que a disponibilização se faça por meio eletrônico, considera-
se ocorrido o fato gerador quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário 
ou ao intermediário. 
§ 8.º Na hipótese do inciso V, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo 
depositário, de mercadoria ou bem importado do exterior, deverá ser autorizada pelo 
órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição 
do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, 
salvo disposição em contrário. 
§ 9.º Ocorrendo a entrega da mercadoria ou bem importado do exterior antes do ato 
do despacho aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador, devendo o responsável 
pela liberação exigir a apresentação do comprovante do pagamento do imposto. 
§ 10.º Na hipótese de mercadoria cujo transporte se faça em parcelas e em que o 
valor da operação se estender ao todo, sem perfeita fixação ou indicação 
relativamente a cada componente, peça ou parte, considera-se ocorrido o fato 
gerador na data em que se efetivar a saída do primeiro componente. 
§ 11. Na venda à ordem ou para entrega futura, considera-se ocorrido o fato gerador 
na data em que se efetivar a saída da mercadoria. 
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§ 12. A ocorrência do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o 
constitua. 
§ 13. O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se 
for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, observando-se o 
disposto no Livro II, que regula a substituição tributária. 

Mediante a ocorrência do fato gerador, surge para o contribuinte a obrigação de 

recolher o imposto e, para o fisco, o direito de cobrá-lo. 

 

 

4.3 Base de Cálculo 

 

 

A base de cálculo do ICMS é a definição quantitativa do fato gerador. Sendo 

utilizado o valor da operação ou da prestação do serviço para fins de cálculo do imposto Em 

alguns casos se confunde o valor da mercadoria como base de cálculo, contudo por existir 

diversas possibilidades de transações e de variáveis fiscais como é o caso de substituição 

tributária, a inclusão de frete, seguros, IPI, e outros, a base de cálculo pode ser composta por 

outros valores.  

Verificam-se tais variáveis e possibilidades no decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ 

Livro I, no Título II Base de Cálculo. De acordo com os art.4 e art.5:  

 
Art. 4.º A base de cálculo é: 
I - no caso dos incisos I, XIII e XIV, do artigo 3.º, o valor da operação de que 
decorrer a saída da mercadoria; 
II - no caso do inciso II, do artigo 3.º, o valor acrescido relativo à industrialização, 
abrangendo mão-de-obra, insumos aplicados e despesas cobradas do encomendante; 
III - no caso do inciso III, do artigo 3.º, o valor total da operação, compreendendo o 
fornecimento da mercadoria e a prestação do serviço; 
IV - no caso do inciso IV, do artigo 3.º: 
1. o valor total da operação, na hipótese do item 1; 
2. o valor da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese do item ; 
V - no caso do inciso V, do artigo 3.º, a soma das seguintes parcelas: 
1. o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, 
observado o disposto no artigo 11; 
2. imposto de importação; 
3. imposto sobre produtos industrializados; 
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4. imposto sobre operações de câmbio; 
5. quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, assim 
entendidos os valores pagos ou devidos à repartição alfandegária até o momento do 
desembaraço da mercadoria, tais como taxas e os decorrentes de diferenças de peso, 
erro na classificação fiscal ou multa por infração; 
VI - no caso do inciso VI, do artigo 3.º, o valor da operação de que decorrer a 
entrada da mercadoria, sendo o imposto a pagar resultante da aplicação, sobre a base 
de cálculo, do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual; 
VII - no caso do inciso VII, do artigo 3.º, o valor da prestação do serviço, sendo o 
imposto a pagar resultante da aplicação, sobre a base de cálculo, do percentual 
equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 
VIII - no caso do inciso VIII, do artigo 3.º, o valor da operação, acrescido do valor 
dos impostos sobre importação e produtos industrializados e de todas as despesas 
cobradas do adquirente; 
IX - no caso dos incisos IX e X, do artigo 3.º, o preço do serviço; 
X - no caso dos incisos XI e XII, do artigo 3.º, o valor da prestação do serviço, 
acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização; 
XI - no caso do inciso XV, do artigo 3.º, o valor da operação de que decorrer a 
entrada; 
XII - no caso dos §§ 2.º e 3.º, do artigo 3.º, o valor do custo de aquisição mais 
recente acrescido de 50% (cinquenta por cento). 
§ 1.º No fornecimento de máquina, aparelho, equipamento, conjunto industrial ou 
outras mercadorias, como tapete, cortina, papel de parede, vidro, lambris e outros, 
cuja alienação esteja vinculada à respectiva montagem, instalação, colocação ou 
operação similar, a base de cálculo do imposto compreende, também, o valor da 
montagem, instalação, colocação ou operação similar, salvo disposição expressa em 
contrário. 
§ 2.º Sendo desconhecido o valor dos impostos federais mencionados no inciso V, o 
imposto correspondente a essas parcelas será recolhido na forma e no prazo 
definidos pela Secretaria de Estado de Fazenda e Controle Geral. 
§ 3.º Na alienação de bem objeto de arrendamento mercantil, o imposto será 
calculado com base no valor residual do bem. 
§ 4.º Na hipótese do parágrafo anterior, o arrendante poderá se creditar da parcela do 
imposto destacado no documento fiscal referente à entrada do bem em seu 
estabelecimento, correspondente à proporção entre o valor residual e o valor total do 
bem. 
Art. 5.º Integra a base do cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V, do 
artigo 4.º: 
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera 
indicação para fins de controle; 
II - o valor correspondente a: 
1. seguro, juro e qualquer importância paga, recebida ou debitada, bem como 
descontos concedidos sob condição; 
2. frete, quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e 
ordem, e seja cobrado em separado. 
§ 2.º Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular 
do estabelecimento remetente da mercadoria ou por empresa interdependente, na 
hipótese em que exceda o nível normal do preço em vigor, no mercado local, para 



37 

 

serviço semelhante, constante de tabela elaborada pelo órgão competente, o valor 
excedente é havido como parte do preço da mercadoria. 
§ 3.º Consideram-se interdependentes duas empresas 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 mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com 
funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação; 
3. 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, importação ou arrematação; 
4. uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente de um ou de mais 
de um dos produtos industrializados, importados ou arrematados pela outra, ainda 
quando a exclusividade se refira apenas à padronagem, marca ou tipo do produto; 
5. uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, 
produto tributado que tenha fabricado, importado ou arrematado. 
 

O que não integra a base de cálculo do ICMS está disposto no art.6: 

 
Art. 6.º Não integra a base de cálculo do ICMS o montante do imposto federal sobre 
produtos industrializados, quando a operação, realizados entre contribuintes e 
relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato 
gerador de ambos os impostos. 
Parágrafo único - Excetuada a hipótese prevista neste artigo, o valor do IPI integra a 
base de cálculo do ICMS. 
 

Caso não possua os valores que estão destacados nos art.4 e art.5, tem-se como base 

de cálculo: 

 
Art. 7.º Na falta de valor a que se refere o inciso I, do artigo 4.º, ressalvado o 
disposto nos artigos 8.º e 9.º, a base de cálculo é: 
I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local 
da operação, ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja 
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia; 
II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial; 
III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a outros 
comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. 
§ 1.º Para a aplicação dos incisos II e III, adotar-se-á, sucessivamente: 
1. o preço efetivamente cobrado pelo remetente na operação mais recente; 
2. o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local 
da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional, caso o remetente não 
tenha efetuado venda de mercadoria. 
§ 2.º Na hipótese do inciso III, caso o estabelecimento remetente não efetue venda a 
outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, não haja mercadoria 
similar, a base de cálculo será equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do 
preço de venda corrente no varejo, observado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 3.º Caso o estabelecimento remetente não tenha efetuado ainda venda da 
mercadoria de que trata este artigo, aplica-se a regra contida no artigo 8.º. 
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Nos casos de transferências de mercadorias deve ser aplicada a base de cálculo de 

acordo com o art.8: 

Art. 8.º Para efeito de fixação da base de cálculo, na saída de mercadoria para 
estabelecimento do mesmo titular, deve ser observado o seguinte: 
I - destinatário localizado em outra unidade da Federação: 
1. o preço de aquisição mais recente, quando o remetente for estabelecimento 
comercial; 
2. o valor de custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma da matéria-
prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento, quando o remetente 
for estabelecimento industrial; 
II - destinatário localizado no Estado: o preço médio praticado nas vendas a outros 
contribuintes. 
§ 1.º Para os efeitos do inciso II, no cálculo do preço a ser atribuído à mercadoria 
destinada a estabelecimento do mesmo titular ou de empresa interdependente, 
quando a saída subsequente for beneficiada por não incidência, isenção ou redução 
da base de cálculo, será observada uma das seguintes situações: 
1. preço praticado pela empresa com comprador não considerado interdependente; 
ou 
2. na falta do preço a que se refere o item anterior: 
a) preço praticado entre outras empresas, não consideradas interdependentes, com 
mercadorias idênticas ou similares, ou 
b) a média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos dos 
descontos incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições incidentes sobre 
as vendas, das comissões e corretagens pagas e da margem de lucro de 20% (vinte 
por cento), calculada sobre o custo apurado; ou 
c) o custo médio de produção dos bens e serviços acrescidos dos impostos, dos 
valores correspondentes a frete e carreto, seguro e outros encargos transferíveis ao 
destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido 
montante, de percentual de 20% (vinte por cento). 
§ 2.º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior quando a atividade do adquirente 
não for sujeita ao ICMS. 
§ 3.º Para efeito do § 1.º, aplica-se o disposto no § 3.º, do artigo 5.º. 
§ 4.º Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas no item 2, do § 1.º, 
desde que o contribuinte as comprove com base em publicações técnicas, pesquisas 
e estudos fundamentados ou relatórios elaborados por órgãos oficiais. 
§ 5.º As publicações técnicas, relatórios, pesquisas e estudos fundamentados a que se 
refere o parágrafo anterior poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário de 
Estado de Fazenda e Controle Geral, quando considerados inidôneos ou 
inconsistentes. 
§ 6.º Para os efeitos do inciso II, do caput, quando a saída subsequente for tributada 
e o estabelecimento remetente não realizar venda a outros contribuintes, adotar-se-á 
a base de cálculo prevista nos itens 1 e 2, do inciso I, do caput, conforme o caso. 
 

Em casos de reajustes de valores depois da remessa de mercadorias ou prestações de 

serviços de contribuintes diferentes está evidenciado no art.9: 

 
Art. 9.º Na operação de circulação de mercadoria ou na prestação de serviço entre 
estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da 
remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do 
remetente ou do prestador. 
Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, será observado o seguinte: 
1. no caso de reajuste realizado em virtude de prévio contrato escrito, de que decorra 
acréscimo do valor da operação: 
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a) a diferença de imposto é calculada pela aplicação da alíquota vigente na data da 
efetiva saída da mercadoria sobre o preço reajustado, deduzindo-se o valor pago 
anteriormente; 
b) o débito do imposto, calculado nos termos da alínea anterior, será lançado no 
período de apuração em que ocorrer o reajuste; 
2. não se tratando de reajuste decorrente de prévio contrato escrito, a diferença do 
imposto será considerada devida desde a data da saída efetiva da mercadoria e, se já 
vencido o prazo de pagamento correspondente, recolhida com os acréscimos legais 
cabíveis; 
3. no caso de reajuste de que decorra diminuição do valor da operação, observar-se-
ão, para efetivação do estorno próprio, os critérios previstos nos itens 1 e 2, no que 
couber. 
 

No art. 10 do decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ dispõe para valores indeterminados 

de serviços, “na prestação sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor 

corrente do serviço”. 

Para determinar a base de cálculo nas importações, os valores devem ser convertidos 

em moeda nacional com base na taxa de câmbio vigente, que está determinado no art.11: 

 
Art. 11. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em 
moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de 
importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da 
taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço. 
Parágrafo único - Na hipótese da mercadoria proveniente do exterior estar 
desonerada do imposto de importação, a conversão em moeda nacional se fará com 
base na taxa de câmbio vigente na data do desembaraço aduaneiro. 
 

Aos contribuintes que informam valores menores que praticados no mercado, a base 

de cálculo será o que determina o art.12: 

 
Art. 12. Quando o preço declarado pelo contribuinte for inferior ao de mercado, o 
Secretário de Estado de Fazenda e Controle Geral pode determinar, em ato 
normativo, que a base de cálculo do imposto seja o preço corrente da mercadoria ou, 
na sua falta, o preço de produção ou de aquisição mais recente, acrescido de 
percentual de margem de valor agregado. 
§ 1.º Havendo discordância em relação ao valor fixado, cabe ao contribuinte 
comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como base de 
cálculo. 
§ 2.º Na operação interestadual, a aplicação do disposto neste artigo depende de 
celebração de acordo com o Estado envolvido na operação, para estabelecer os 
critérios e a fixação da base de cálculo. 
 

Nos casos de entradas de mercadorias sem destinatários certos, fica determinado pelo 

art.13, tem-se: 

 



40 

 

Art. 13. Em operação realizada com mercadoria trazida por contribuinte de outro 
Estado sem destinatário certo neste Estado, o imposto deve ser recolhido 
antecipadamente, tomando-se como base de cálculo: 
I - o referido preço, quando se tratar de mercadoria com preço final de venda no 
varejo fixado pelo remetente ou por órgão federal competente; 
II - o valor constante do documento fiscal de remessa (inclusive o imposto sobre 
produtos industrializados, se incidente na operação), acrescido de 50% (cinquenta 
por cento), nos demais casos. 
Parágrafo único - Nas hipóteses deste artigo, é admitida a compensação do imposto 
pago no Estado de origem, respeitado o limite resultante da aplicação da alíquota 
interestadual sobre a base de cálculo relativa à remessa. 

 
 
 
4.4 Alíquotas 

 

 

As alíquotas são percentuais estabelecidos pelo fisco a serem aplicados sobre a base 

de cálculo para determinação da quantia a ser recolhida pelo imposto. Elas são dividas em 

alíquotas internas e interestaduais. 

Alíquotas internas são determinadas livremente pelos Estados, desde que não sejam 

menores que as aplicadas nas interestaduais. No Rio de Janeiro os percentuais são 

determinados pelo decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ título III “DA ALIQUOTA”, que pode 

ser demonstrado no quadro a seguir, desconsiderando o Fundo de Combate e Erradicação da 

pobreza: 
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ALIQUOTAS OPERAÇÕES/ PRESTAÇÕES

7%

Nas operações com material ou equipamento
especializado para pessoas portadoras de deficiencia
fisica e medicamentos para os doentes renais crônicos e
transplantados e produtos de informatica e automação que
estejam isentos do IPI e sejam fabricados por
estabelecimento industrial que atenda a Lei Federal n.
8.248, de 23 de outubro de 1991.

12%

Nas operações e/ou prestações internas:
a) Com arroz, feijão, pão e sal;
b) Com gado, ave e coelho, bem como os produtos
comestiveis resultantes de sua matança, em estado natural,
resfriado ou congelados;
c) de fornecimentos de alimentação, incluido os serviços
prestados, promovidos por lanchonetes, restaurantes,
bares, cafés e similares;
d) Com óleo diesel;
e) De fornecimento de energia elétrica para cooperativas
de eletrificação rural,assim entendido aquele que mantenha
exploração agricola ou pastoril e esteja inscrito no
CADERJ; e
f) Com máquinas, aparelhos, equipamentos e veiculos
destinados à implantação, ampliação e modernização ou
relocalização de unidades industriais ou agroindustiais, que
visem à incorporação de novas tecnologias,
desconcentração industrial, defesa do meio ambiente,
segurança e saúde do trabalhador e redução das
disparidades regionais.

18%

a) Operações com energia eletrica com consumo mensal
até 300 quilowatts/hora; e
b) Demais operações e prestações internas e de
importação.

20% Operações com chope, cerveja e refrigerante

25%
Operações com energia elétrica com consumo mensal
acima de 300 quilowatts/hora e prestação de serviços de
comunicação e telecomunicações.

30%
Operações com gasolina, alcool caburante e querosene de
avião.

35%
Operações com cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigo
correlato.

37%

Operações internas e de importação com os seguintes
produtos:                                                                                      
a) arma e munição, suas partes e acessórios;
b) Perfume e cosméticos;
c) Bebida Alcoolica, exceto cerveja, chope e aguardente de
cana e de melaço;
d) Peleteria e suas obras e peleteria artificial; e
e) Embarcações de esporte e de recreio.

Fonte: Pêgas (2011, p. 190 e 191)

    

Tabela 2:  Alíquotas 
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As alíquotas Interestaduais são determinadas pelo Senado Federal através da 

expedição de Resoluções. Algumas determinações são imprescindíveis para a utilização 

dessas alíquotas, de acordo com PÊGAS, (2011, p.191) devemos observar: 

 

a) Quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, a alíquota a ser aplicada é 
aquela fixada para as operações internas do Estado remetente. 

b) Quando o destinatário for contribuinte do imposto, as seguintes alíquotas serão 
utilizadas: 

• 7% (sete por cento) – Utilizada nas operações e /ou prestações promovidas por 
estabelecimentos localizados nas Regiões Sul e Sudeste, com destino a 
estabelecimentos localizados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclusive 
no Estado do Espirito Santo, que para esse fim faz parte da Região Nordeste. 

• 12% (doze por cento) – Utilizada para os demais casos, ou seja, para 
transferências entre as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; Para transferências 
entre os Estados das Regiões Sul e Sudeste, exceto Espirito Santo; e para as 
transferências de estabelecimentos localizados nas Regiões Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste e Estado do Espirito Santo para as Regiões Sul e Sudeste. 

 

 

4.5 Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais – FECP 

 

  

Através da Emenda Constitucional nº31/2000, foi instituído o Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza. 

 
Art. 79 é instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei 
complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis 
dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de 
nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas 
de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. 
Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo e de 
Acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade 
civil, nos termos da lei. 
 

Em seu artigo 82 a Emenda possibilita aos estados e distrito federal a criação de um 

percentual adicional ao ICMS e aos municípios um percentual sobre o ISS: 

 
Art. 82 os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de 
Combate á Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a 
destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a 
participação da sociedade civil. 
§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado 
adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os 
produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no 
art. 158, inciso IV, da Constituição. 
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§ 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até 
meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier 
a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. 

 
 Através da Lei nº 4.056/2002, o Estado do Rio de Janeiro veio a instituir o Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), os recursos obtidos serão 

aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda 

familiar e programas de relevante interesse social para a melhoria da qualidade de vida. Em 

seu parágrafo único dispõe sobre as atividades não abrangidas além das previstas no art. 2º. 

 
Parágrafo único – Não estão abrangidas pelas disposições desta Lei, além das 
previstas no seu art. 2º, as atividades de: 
I – comércio varejista de caráter eventual ou provisório em épocas festivas; 
II – fornecimento de alimentação; 
III – refino de sal para alimentação; 
IV – as demais relacionadas no Livro V do Regulamento do ICMS.  
Art. 2º - Compõem o Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais: 
I - o produto da arrecadação adicional de um ponto percentual correspondente a um 
adicional geral da alíquota atualmente vigente do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ou do imposto que vier a 
substituí-lo, com exceção: 
a) - dos gêneros que compõem a Cesta Básica, assim definidos aqueles estabelecidos 
em estudo da Fundação Getúlio Vargas; 
b) - dos Medicamentos Excepcionais previstos na Portaria nº 1318, de 23.07.2002, 
do Ministério da Saúde, e suas atualizações; 
c) - do Material Escolar; 
d) - do Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha); 
e) - do fornecimento de energia elétrica residencial até 300 quilowatts/horas 
mensais; 
f) - consumo residencial de água até 30 m³; 
g) - consumo residencial de telefonia fixa até o valor de uma vez e meia a tarifa 
básica; 
h) na geração de energia eólica, solar, biomassa, bem como para a energia gerada a 
partir do lixo, pela coleta do gás metano,e pela incineração, nos termos e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo; 
 

Inicialmente a vigência do fundo seria até 2010, e assim como na Emenda 

Constitucional nº31/2000 que prorrogou o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza até o 

ano de 2018, o Estado do Rio de Janeiro prorrogou através da lei complementar nº 139, de 23 

de dezembro de 2010 o Fundo Estadual Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais 

(FECP) até 31 de dezembro de 2014.  

As alíquotas foram definidas no artigo 2 da lei 4056/2002, como segue: 
 
II – relativamente aos serviços previstos na alínea “b” do inciso VI do art. 14 da Lei 
n.º 2.657, de 26.12.1996, com a redação que lhe emprestou a Lei nº 2.880, de 
29.12.1997, e no inciso VIII do art. 14 da citada Lei n.º 2.657/96, com a alteração 
dada pela Lei n.º 3082, de 20.10.1998, comporá o Fundo, em substituição ao 
disposto no inciso I, o produto da arrecadação adicional de dois pontos percentuais 
da alíquota atualmente vigente do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
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de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação- ICMS, acrescidos de: 
a) 3 pontos percentuais, no exercício de 2011; 
b) 2 pontos percentuais, nos exercícios de 2012 e 2013; e 
c)1 ponto percentual, no exercício de 2014 

 

Em seu artigo 3º a lei 4056/2002 discorre sobre a aplicação dos recursos do FECP; 

 
Art. 3.º Os recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades 
Sociais, deverão ser aplicados prioritariamente nas seguintes ações: 
I - complementação financeira de famílias cuja renda mensal seja inferior a um 
salário mínimo; 
II - atendimento através do programa Bolsa Escola para famílias que tenham filhos 
em idade escolar matriculados na rede pública de ensino, ou que sejam bolsistas da 
rede particular; 
III - atendimento a idosos em situação de abandono ou comprovadamente 
necessitados; 
IV - ações de saúde preventiva; 
V - auxílio para a construção de habitações populares e saneamento; 
VI - apoio em situações de emergência e calamidade pública. 
VII - política de planejamento familiar com programa de educação sexual. 
VIII - urbanização de morros e favelas. 
IX - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei n.º 
4.962/2006. 
§ 1.º Os recursos provenientes deste Fundo serão aplicados nas áreas de nutrição, 
habitação, educação, saúde, atividade física para idosos e pessoas portadoras de 
deficiência, reforço da renda familiar, saneamento e outros programas de relevante 
interesse social, incluindo ações suplementares nas referidas áreas, e, desde que sua 
implementação venha a suprir ou compensar deficiências, poderão contemplar 
gastos com pessoal e outras despesas correntes das funções Educação, Saúde e 
Assistência Social. 
§ 2.º Ficam vedados o remanejamento, a transposição ou a transferência de recursos 
deste fundo para finalidade diversa da proposta, ainda que prevista na Lei 
Orçamentária anual. 
§ 3.º O Governo do Estado do Rio de Janeiro deverá destinar, no mínimo, 10% (dez 
por cento) dos recursos do Fundo de que trata a presente Lei Complementar para 
serem aplicados no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, devendo 7,5% 
(sete e meio por cento) deste percentual ser aplicado no exercício de 2009 e 
atingindo-se sua totalidade no exercício de 2010. 
§ 4.º Os gastos com pessoal nas ações que utilizem recursos do Fundo ficam 
limitadas a 20% (vinte por cento) do total constante no orçamento anual. 
deste Fundo na área de habitação obedecerão o que prescreve a Lei n.º 5.149, de 
10/11/07, que introduz o §3.º ao artigo 3.º da Lei n.º 4.056/2002.) 
§ 5.º Os recursos provenientes deste Fundo na área de habitação obedecerão ao que 
prescreve a Lei n.º 5.149, de 10/11/07, que introduz o §3.º ao artigo 3.º da Lei n.º 
4.056/2002. 
§ 6.º O Governo do Estado do Rio de Janeiro deverá destinar um percentual mínimo 
dos recursos do Fundo de que trata esta Lei para a prestação de serviço de 
comunicação referente ao acesso à internet por conectividade em banda larga e os 
serviços de TV por assinatura destinada para a população de baixa renda e ações 
para prevenção e recuperação de dependentes químicos. 
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5. DEFINIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ICMS 

 

 

Com o intuito de facilitar a cobrança e a fiscalização do ICMS foi aprovado o regime 

de substituição tributária. A Lei atribui a uma terceira pessoa o cumprimento da obrigação 

tributária no lugar do contribuinte natural. O regime de Substituição Tributária assegura uma 

arrecadação mais hábil e facilita a fiscalização no cumprimento das obrigações tributárias 

pelos contribuintes. Nesse sentido a LC 87/96 diz: 

 
Art. 6°Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a 
qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a 
condição de substituto tributário. (Redação dada pela LC 114, de 16.12.2002) 
§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre 
uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou 
subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e 
interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 
§ 2° A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou 
serviços previstos em lei de cada Estado. 
 

Cita-se como exemplo, uma operação de comercialização de mercadorias, em que o 

remetente vinculado ao fato gerador é chamado de contribuinte substituto, ou seja, é ele quem 

recolhe o imposto, assumindo a responsabilidade do contribuinte substituído que originou o 

fato. Desta forma ocorre a antecipação do recolhimento do imposto juntamente com a 

transferência da responsabilidade do mesmo.  

O imposto a ser retido por substituição tributária é apurado a cada operação, de 

forma individual, sendo mensurado pela aplicação da alíquota interna vigente no Estado de 

destino. Após a apuração o ICMS deve ser pago. Nos casos de contribuintes com inscrição de 

substituto tributário, o imposto é pago em uma data seguinte ao período da operação, cada 

Estado tem uma data específica para esse recolhimento. Nas operações interestaduais em que 

o responsável pela retenção do tributo não possua a inscrição de substituto tributário essa 

regra não será aplicada. Sendo assim, o ICMS deverá ser pago antes que a mercadoria saia do 

estabelecimento e siga para o Estado de destino. 
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A guia utilizada para o recolhimento do ICMS-ST na maioria dos Estados é a GNRE 

(Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais), que está prevista no ajuste do 

SINIEF (Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais) em seu art. 88, sendo sua 

última alteração, feita em 27 de junho de 2012, alterando então o convênio SINIEF 06/89.  

Em algumas operações de âmbito interno o regime de ST pode ser aplicado mesmo 

sem Convênio ou Protocolo. 

 

 

5.1 Substituição tributária das operações antecedentes 

 

 

Este tipo de ST é conhecido como “regressivo”, “diferido” ou “substituição tributário 

para trás”. Ela acontece quando o imposto for diferido no ato da venda e deverá ter o seu 

recolhimento feito pelo destinatário. 

Conforme disposto no decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ Livro II da Substituição 

Tributária em seu art.1° inciso I: 

 
Art. 1.º A qualidade de contribuinte substituto - responsável pela retenção e 
recolhimento do imposto incidente em operações ou prestações antecedentes, 
concomitantes ou subsequentes, inclusive do valor decorrente da diferença entre as 
alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado que seja contribuinte do 
imposto - poderá ser atribuída, nas hipóteses e condições definidas pela legislação 
tributária: 
 
I - ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do 
imposto devido em operações ou prestações anteriores; 
 

De acordo com OLIVEIRA, L. et al. (2012, p.77) “ocorre essa substituição quando o 

contribuinte substituído está localizado em momento anterior da cadeia produtiva, em relação 

ao contribuinte substituto”. 

Pode se dar como exemplo: o produtor de alface que vende o seu produto para um 

supermercado. O pagamento do imposto devido pelo produtor fica diferido para quando 
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houver a saída subsequente do supermercado para o consumidor final. Para melhor 

entendimento segue a figura abaixo: 

 

Figura 1 – ST Operações Antecedentes 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

5.2 Substituição tributária em operações concomitantes 

 

 

Esta modalidade da substituição é aplicada nos serviços de transportes 

intermunicipais e interestaduais, conforme disposto no inciso IV do art.1° do decreto nº 

27.427/00 – RICMS RJ Livro II da Substituição Tributária, “ao contratante de serviço ou 

terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação”. 

 O recolhimento do imposto devido ocorre exatamente no momento em que ocorre o 

fato gerador. Segundo OLIVEIRA, L. et al. (2012, p.77), “a substituição tributária ocorre em 

operações interestaduais onde o fabricante deve aplicar a legislação do estado de destino para 

recolher o imposto ao também estado de destino”. 
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Esse tipo de ST ocorre quando o transportador não está inscrito no Estado que se 

iniciou a prestação de serviço. Sendo assim dar-se como exemplo o serviço de transporte 

realizado por um transportador que não está inscrito no estado de início prestação de serviço. 

A empresa Alfa vende mercadorias para empresa Ômega e contrata a empresa Beta para 

transportar a mercadoria. O ICMS devido pelo transporte será pago no momento da saída, 

pela empresa Alfa que contratou o serviço da empresa Beta. De acordo com a figura: 

 

Figura 2 - ST Operações Concomitantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

5.3 Substituição tributária nas operações subsequentes 

 

 

As operações subsequentes também são chamadas de “progressiva” ou “substituição 

tributária para frente”, esta forma de substituição se referem às operações futuras. O imposto é 

recolhido antecipadamente com uma base de cálculo na presunção da ocorrência do fato 

gerador. 

Para OLIVEIRA, L. et al. (2012, p.77): 

Ocorre essa situação quando o contribuinte substituto é obrigado ao pagamento do 
imposto relativo à fase seguinte da operação dentro de uma cadeia de atividades, ou 
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seja, a operação final, representada pela venda ao consumidor final, ainda não 
ocorreu.  
 

Sendo feita a antecipação do imposto sobre as mercadorias que serão vendidas 

futuramente pelo contribuinte substituto tributário o substituído não precisará pagar 

novamente o ICMS quando for vender seus produtos, pois o imposto já foi pago na compra, 

embutido no valor final da nota fiscal.  

Pode se dar como exemplo uma indústria de colchões que vende seus colchões para 

uma revendedora com o valor do ICMS devido da revenda calculado e recolhido, obtendo 

assim o direito de cobrar da revendedora o ICMS pago em relação à operação futura realizada 

pela mesma. Quando a revendedora de colchões efetuar a venda para o consumidor final não 

será destacado o ICMS na nota fiscal. Conforme a figura a seguir: 

 

Figura 3 – ST Operações Subsequentes 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

5.4 Contribuinte Substituto 

 

 

O Manual de ST do Rio de Janeiro (Outubro 2013, p.7) diz: 

 
Contribuinte Substituto: É o responsável pela retenção e recolhimento do imposto 
incidente em operações ou prestações subsequentes, inclusive pelo valor decorrente 
da diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que 
destinem mercadorias e serviços ao consumidor final contribuinte do imposto. 
 

Segundo OLIVEIRA, L. et al. (2012, p.77), o contribuinte substituto é conceituado 

como: “substituto é o contribuinte responsável pela retenção e recolhimento do imposto”.  

Na realidade o substituto tem a responsabilidade de recolher o imposto conforme 

atribuído por lei. É quem recolhe o imposto diferido nas operações antecedentes, o contratante 
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de serviços de transporte nas operações concomitantes e o fabricante nas operações 

subsequentes. 

 

 

5.5 Contribuinte Substituído 

 

 

O contribuinte substituído é quem está ligado de forma direta com o fato gerador, 

entretanto de acordo com a lei a responsabilidade do pagamento do imposto é de outra pessoa, 

neste caso o substituto. 

OLIVEIRA, L . et al. (2012, p.77), define o contribuinte substituído como: “é aquele 

que promove as operações antecedentes ou subsequentes, com as mercadorias que estão 

sujeitas ao regime de substituição tributária”. 

 

 

5.6 Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM 

 

 

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL é um código de oito dígitos estabelecido 

pelo Governo Brasileiro no intuito de promover o aumento do comércio internacional, 

identificar a natureza das mercadorias, além de ajudar na coleta e análise de dados estatísticos 

no comércio exterior. 

Mercadorias importadas ou compradas no Brasil devem ter um código NCM na sua 

nota fiscal, livros legais, etc. O objetivo é classificar os itens de acordo com regulamentos do 

MERCOSUL. A NCM foi adotada em janeiro de 1995 pelo Brasil, Uruguai, Argentina e 

Paraguai, e tem como base o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 

Mercadorias.  

O sistema é um método internacional de classificação de mercadorias com uma 

estrutura de códigos com a descrição específicas das características dos produtos. A NCM é 

composta por oito dígitos, os seis primeiros são classificações do SH (Sistema Harmonizado 

de Designação e Codificação de Mercadorias) e os dois últimos dígitos fazem parte das 



51 

 

especificações próprias do MERCOSUL. A partir de 01 de janeiro de 2010 a especificação da 

NCM/SH passou a ser obrigatória nos documentos fiscais dos produtos. 

 

 

5.7 Códigos Fiscais de Operações e Prestações 

 

 

 Além do NCM pode-se identificar as mercadorias que incidem ICMS e ICMS-ST 

através do CFOP ( Códigos Fiscais de Operações e Prestações). 

De acordo com o Manual de Procedimentos- ICMS- IPI e Outros, fascículo nº 

09/2014 (p.01): “Os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) visam aglutinar em 

grupos homogêneos os documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as 

análises de dados, as operações e as prestações realizadas pelos contribuintes do ICMS e do 

IPI”. 

A seguir segue as tabelas de entrada e saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária de acordo com o CFOP: 
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TABELA 3: CFOP ENTRADAS 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3   

1.400 2.400   
ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

1.401 2.401   
Compra para industrialização ou produção rural em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

1.403 2.403   
Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária 

1.406 2.406   
Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao 
regime de substituição tributária 

1.407 2.407   
Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita 
ao regime de substituição tributária 

1.408 2.408   
Transferência para industrialização ou produção rural em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

1.409 2.409   
Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita 
ao regime de substituição tributária 

1.410 2.410   
Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com 
produto sujeito ao regime de substituição tributária 

1.411 2.411   
Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

1.414 2.414   
Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 
substituição tributária 

1.415 2.415   
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para 
venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária 

Fonte: Boletim IOB p.02 e 03 
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TABELA 4: CFOP SAÍDAS 
Grupo 

5 
Grupo 

6 
Grupo 

7   

5.400 6.400   
SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

5.401 6.401   
Venda de produção do estabelecimento em operação com produto 
sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte 
substituto 

5.402 6.402   
Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime 
de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos 
do mesmo produto 

5.403 6.403   
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação 
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na 
condição de contribuinte substituto 

  6.404   
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo 
imposto já tenha sido retido anteriormente 

5.405     
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação 
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na 
condição de contribuinte substituído 

5.408 6.408   
Transferência de produção do estabelecimento em operação com 
produto sujeito ao regime de substituição tributária 

5.409 6.409   
Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5.410 6.410   
Devolução de compra para industrialização ou produção rural em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5.411 6.411   
Devolução de compra para comercialização em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5.412 6.412   
Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária 

5.413 6.413   
Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação 
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5.414 6.414   
Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 
substituição tributária 

5.415 6.415   
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda 
fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária 

Fonte: Boletim IOB p. 06 
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5.8 Base de Cálculo da Substituição Tributária 

 

 

Para conseguir a base de cálculo da substituição tributária, é necessário somar o valor 

das mercadorias a serem vendidas pelo substituto tributário, com o valor do frete, IPI e outros 

encargos a serem cobrados do substituído sobre o resultado deste somatório aplicam-se a 

MVA (Margem de Valor Agregado) de cada produto. A base de cálculo de substituição 

tributária está descrita no art. 8° da LC nº 87/96: 

 
 Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 
I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da 
operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 
II - em relação às operações ou prestações subsequentes, 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. 
§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou 
prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações 
será pago pelo responsável, quando: 
I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço; 
II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada; 
III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato 
determinante do pagamento do imposto. 
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou 
máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, 
para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. 
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, 
poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. 
§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com 
base em preços usualmente praticados no mercado considerado, 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, devendo os critérios para sua 
fixação ser previstos em lei. 
§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do 
caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota 
prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a 
respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação 
própria do substituto. 
§ 6° Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em relação 
às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à 
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mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua 
apuração as regras estabelecidas no § 4º deste artigo. 
 

Logo, para achar o valor do ICMS-ST devido, é necessário primeiramente, encontrar 

a base de cálculo.  

 

 

5.9 Margem de Valor Agregado – MVA 

 

 

O percentual de MVA será de acordo com cada tipo de produto, desta forma, é 

preciso conferir os decretos de cada Estado ou os protocolos e convênios assinados. 

De acordo com o Manual de ST do Rio de Janeiro (Outubro 2013, p.8), o MVA é: 

 
A margem de valor agregado é determinada 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 setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados. A mercadoria 
submetida ao regime de substituição tributária em operação interestadual possui a 
margem de valor agregado estabelecida em Convênio ou Protocolo. 
 

Segundo o decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ Livro II, capítulo II, art. 7°: 

 
Art. 7.º A margem de valor agregado será 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 setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, 
observado ainda os seguintes parâmetros: 
I - levantamento de preços efetuado por órgão oficial de pesquisa ou pela Secretaria 
de Estado de Fazenda; 
II - o levantamento deverá abranger um conjunto de municípios que represente pelo 
menos 40% (quarenta por cento) do valor adicionado fiscal previsto na legislação 
que define o índice de participação dos municípios na arrecadação do imposto; 
III - as informações resultantes da pesquisa deverão conter os dados cadastrais dos 
estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas das coletas de preços e demais 
elementos suficientes para demonstrar a veracidade dos valores obtidos. 
 

A MVA ajustada é utilizada nas vendas interestaduais, pois as alíquotas internas dos 

Estados podem ser diferentes. No art. 13-B do decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ Livro II, 

capítulo II, dispõe a fórmula da MVA ajustada: 
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Tabela 5: Fórmula MVA ajustada 
MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1 

Fonte: Site da secretaria do Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

 

Para se obter a MVA ajustada é necessário que verifique-se o NCM do produto no 

Anexo I do Livro II do decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ. 

Pode se ter como exemplo o cálculo da MVA ajustada para o produto cujo NCM é o 

9404.2 para o Estado do Rio de Janeiro, sendo que 76,87% é a MVA original, o 12% (ALQ 

inter) corresponde à alíquota interestadual, de SP para o RJ, e o 19% (ALQ inta) a alíquota 

interna do RJ. 

Segue a tabela para exemplificação: 

 

Tabela 6 – Passo a Passo para o cálculo da MVA ajustada 
1) MVA – ajustada = [(1+0,7687) x (1-0,12) / (1-0,19)] – 1 

2) MVA – ajustada = (1,7687 x 0,88/ 0,81) – 1 

3) MVA – ajustada = (1,5565 / 0,81) – 1 

4) MVA – ajustada = 1,9216 – 1 

5) MVA – ajustada = 0,9216 x 100 = 92,16% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 

Para as vendas interestaduais, é de suma importância encontrar a MVA ajustada, pois 

se faz necessária para o cálculo do ICMS-ST. 
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5.10 Restituição e Ressarcimento do ICMS-ST 

 

 

Quanto à restituição e ressarcimento no Estado do Rio de Janeiro estão dispostos nos 

art. 17 ao art. 20 do Livro II do Título IV do decreto nº 27.427/00 – RICMS RJ, que segue: 

 
Art. 17. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do 
imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador que 
não se realizar. 
Art. 18. O fato gerador não realizado caracteriza-se pela inocorrência de operação 
subsequente por motivo de perda, roubo, quebra, extravio, inutilização ou consumo 
de mercadoria, salvo disposição em contrário em legislação específica. 
Parágrafo único - A não realização do fato gerador será comunicada à repartição 
fiscal de circunscrição do contribuinte, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em 
que ocorrer o evento que a caracterize. 
Art. 19. A repartição fiscal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, efetuará as 
verificações cabíveis e autorizará o crédito do valor correspondente ao imposto 
retido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis à atualização 
do tributo, na escrita fiscal do contribuinte. 
§ 1.º O crédito será lançado no campo 007 "Outros Créditos" do livro RAICMS, 
consignando-se a expressão "restituição de imposto retido". 
§ 2.º Não havendo deliberação no prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte 
substituído poderá efetuar o crédito objeto do pedido, observado o disposto no 
parágrafo seguinte. 
§ 3.º Sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo 
de 15 (quinze) dias da respectiva notificação, efetuará o estorno dos créditos 
lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais 
cabíveis. 
Art. 20. Na hipótese de remessa, em operação interestadual, de mercadoria cujo 
imposto já tenha sido objeto de retenção anterior, neste ou em outro Estado, o 
remetente pode se ressarcir do imposto retido, mediante a emissão de Nota Fiscal, 
exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento que tenha efetuado a retenção, 
pelo valor do imposto retido. 
NOTA - O remetente pode creditar-se do imposto relativo à entrada daquela 
mercadoria, na proporção da quantidade saída, calculando-o sobre o valor que serviu 
de base de cálculo da operação própria do contribuinte substituto original, 
escriturando-o, no mesmo período de apuração, no campo "007 - Outros Créditos", 
do livro RAICMS. 
§ 1.º A Nota Fiscal emitida para fim de ressarcimento deverá ser visada pela 
repartição fiscal, acompanhada de relação discriminando as operações 
interestaduais, facultada sua apresentação em meio magnético, na forma estabelecida 
pela Secretaria de Estado de Fazenda e Controle Geral. 
§ 2.º O valor do ICMS a ser ressarcido não poderá ser superior ao valor retido na 
operação de que decorreu a entrada da mercadoria no estabelecimento. 
§ 3.º Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido na 
aquisição da respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor do imposto retido na sua 
aquisição mais recente pelo estabelecimento, proporcional à quantidade saída. 
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§ 4.º A cópia da GNRE relativa à operação interestadual que gerar direito a 
ressarcimento será apresentada à repartição fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
após o pagamento. 
§ 5.º A empresa que descumprir o disposto no parágrafo anterior não terá visada 
outra Nota Fiscal de ressarcimento, até que se cumpra o exigido. 
§ 6.º O estabelecimento fornecedor, de posse da Nota Fiscal de que trata o caput, 
visada na forma do § 1.º, poderá deduzir o valor do imposto retido, do próximo 
recolhimento ao Estado do Rio de Janeiro. 
§ 7.º Na hipótese de desfazimento do negócio, se o imposto já houver sido recolhido, 
aplica-se o disposto neste artigo, no que couber. 
§ 8.º O disposto nos §§ 4.º e 5.º não se aplica na hipótese de a unidade federada de 
destino não ser signatária de protocolo ou convênio que determine a substituição 
tributária com as mesmas mercadorias. 
 

A restituição é um direito que o contribuinte tem de cobrar do Estado a devolução de 

valor pago do imposto, caso o mesmo não tenha consolidado o fato gerador do tributo, porém 

no caso em que o contribuinte pague um valor maior que o imposto devido não há a 

possibilidade de restituição, a mesma só será feita em casos em que o fato gerador não ocorra. 

O ressarcimento é o direito atribuído ao contribuinte de pedir reembolso ao Estado 

em que foi recolhido o imposto, caso a venda passe a ser devida para outro Estado. Sendo 

assim um comerciante localizado no Rio de Janeiro que comprou mercadorias da indústria 

localizada no mesmo Estado, o ICMS recolhido pelo substituto para o Rio de Janeiro, pois era 

previsto que o substituído vendesse dentro do Estado, mas caso o comerciante queira vender 

para um cliente de São Paulo o ICMS será devido para SP. Desta forma, o substituído poderá 

pedir ressarcimento pago ao Rio de Janeiro, pois o ICMS-ST passou a ser devido a São Paulo. 

 

 

6. FISCALIZAÇÃO  

 

 

Para ter-se o controle das atividades com procedimentos regulamentados por Lei faz 

se necessário à fiscalização por parte das autoridades competentes. Quanto à fiscalização 

MELLO (2012, p. 89 e 90) afirma: 

 
A competência constitucional outorgada às pessoas de Direito Público para instituir 
tributos implica, necessariamente, a competência para proceder ao exercício da 
respectiva fiscalização junto aos sujeitos passivos e todos aqueles que com eles 
mantenham algum tipo de vinculação. Considerando que a Constituição confere os 
fins – direito ao recebimento dos tributos -, deve também propiciar os respectivos 
meios para sua efetivação. 
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Não há limitação quanto ao direito de fiscalizar como é descrito no art. 195 do CTN 

“Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 

excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, 

papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da 

obrigação destes de exibi-los”. Ou seja, não se pode aplicar qualquer disposição legal que 

limite o servidor público encarregado da fiscalização de examinar os documentos referentes 

às operações. 

A fiscalização itinerante é uns dos meios de tentativas para combater a sonegação de 

impostos. O trabalho de fiscalização itinerante é eficiente, porém pode ser considerado 

algumas vezes como um trabalho de risco, pois pode haver retaliações contra os agentes que 

executam a ação fiscal nas as empresas, desta forma é necessário o pedido de auxilio policial 

para o desempenho deste trabalho. Assim é descrito no art. 200 do CTN: 

 
Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da 
força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de 
embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à 
efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure 
fato definido em lei como crime ou contravenção. 
 

Ao visitar a empresa o agente fiscal é obrigado a exibir a sua identidade funcional, 

em relação à fiscalização estadual o mandado pode ser conferido no site da secretaria 

estadual. No estado do Rio de Janeiro o auditor mediante a ação fiscal preenche a RAF 

(Relatório de Ação Fiscal) contendo as demais irregularidades encontradas na empresa. 

 

 

6.1. FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – SPED 

 

 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi instituído pelo Decreto nº 

6.022, de 22 de janeiro de 2007. Em sua estrutura são encontrados: a Escrituração Contábil 

Digital (SPED Contábil), Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) e Nota Fiscal Eletrônica 

(NF-e). As informações são enviadas pelos contribuintes exclusivamente por meio de 

documentos digitais. O sistema tem por objetivo promover a integração dos fiscos, mediante a 

padronização e o compartilhamento das informações contábeis e fiscais, racionalizar e 

uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes. A implantação do SPED busca 
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ampliar a eficiência dos processos de fiscalização e a redução da evasão fiscal. No artigo 3 do 

Decreto nº 6.022/07 são definidos os usuários do sistema: 

 
Art. 3º São usuários do Sped: 
I - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
II - as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal; e 
III - os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta que 
tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos 
empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.979, de 8 de abril de 2013) 
§ 1º Os usuários de que trata o caput, no âmbito de suas respectivas competências, 
deverão estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos 
livros e documentos, por eles exigidos, por intermédio do Sped. 
§ 2º Os atos administrativos expedidos em observância ao disposto no § 1 º deverão 
ser implementados no Sped concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. 
§ 3º O disposto no § 1 o não exclui a competência dos usuários ali mencionados de 
exigir, a qualquer tempo, informações adicionais necessárias ao desempenho de suas 
atribuições. 

 

A tendência é a diminuição do serviço de escrituração contábil e fiscal, em razão da 

utilização de sistemas integrados de gestão (ERP – Enterprise Resource Planning), sem os 

quais se torna praticamente inviável participar do SPED. 

O planejamento tributário e a contabilidade gerencial passam a ser exercidas de 

forma mais minuciosa pelos contabilistas. A administração tributária terá acesso de maneira 

mais rápida a uma informação de maior confiança e qualidade, melhorando a eficiência de 

seus mecanismos de fiscalização.  

 

 

6.1.2 Subprojetos SPED 

 

 

O SPED conta com subprojetos, dentre eles pode-se citar: 

O MDF-e (Manifesto Eletrônico de documentos Fiscais) que é de um documento 

fiscal eletrônico, de existência exclusivamente digital, com validade jurídica assegurada pela 

assinatura digital do emitente e Autorização de Uso de MDF-e pela Administração Tributária 

do Estado de localização do contribuinte. O documento deve ser adotado pelo transportador 

sempre que houver transporte de carga tracionada, assim compreendida aquela que 
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corresponda a mais de um conhecimento de transporte e pelos demais contribuintes nas 

operações para as quais tenham sido emitidas mais de uma nota fiscal, cujo transporte seja 

realizado em veículos próprios ou arrendado, ou mediante contratação de transportador 

autônomo de cargas. 

Com a implementação do MDF-e, os estabelecimentos transportadores não poderão 

mais utilizar o Manifesto de Carga, modelo 25, de que cuida o inciso XVIII do art. 1º do 

Ajuste SINIEF 06/89. O Documento Auxiliar do MDF-e – DAMDFE deve acompanhar a 

carga durante o transporte e possibilitar às unidades federadas o controle da documentação 

fiscal vinculados ao MDF-e. 

O DANFE (Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação 

simplificada da NF-e que não substitui nem se confunde com uma Nota Fiscal Eletrônica. As 

funções básicas do DANFE são: 

- obedecer ao leiaute estabelecido pelo Ato COTEPE / ICMS nº 22/08 até 

31/08/2009 e a partir desta data, a versão 3.0 do manual aprovada pelo Ato COTEPE/ICMS nº 

03/2009, com vigência até 1º de outubro de 2010, quando entrou em vigor a versão 4.01 do 

Manual de Integração da NF-e, aprovado pelo Ato COTEPE 49/09;  

- ser impresso em papel comum (exceto papel jornal) de tamanho A4 (210 x 297), 

podendo ser utilizadas folhas soltas ou formulário contínuo, formulário pré-impresso ou 

formulário de segurança, de forma que não prejudique a leitura das informações nele contidas; 

- conter código de barras unidimensional com a chave numérica de 44 posições, para 

que se consulte a NF-e que representa, a partir de um leitor apropriado; 

- acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo outras informações básicas sobre 

a operação em curso (emitente, destinatário, valores, etc.); 

- auxiliar na escrituração das entradas acobertadas por NF-e, no caso de destinatário 

impossibilitado de receber o arquivo do documento fiscal eletrônico da NF-e. 

 O CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) modelo 57, é um documento 

digital, emitido e armazenado eletronicamente, seu objetivo é documentar, para fins fiscais, 

uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, 

Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário).  A assinatura digital do emitente valida 

juridicamente o documento. O CT-e e o DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de 

Transporte) foram instituídos em todo o território nacional pelo Ajuste SINIEF nº 09, de 25 
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de outubro de 2007, com as alterações promovidas pelos Ajustes SINIEF nº 04/2009 e 

18/2011. 

 

 

7. A CONTABILIDADE 

 

 

A contabilidade diferente que muitos pensam não é uma ciência exata é sim uma 

ciência social. Ela interpreta dados que possam gerar modificações patrimoniais. 

A contabilidade é definida por FABRETTI (2012, p.7) da seguinte forma: 

“Contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e as mutações que nele 

operam os atos e fatos administrativos, demonstrando no final de cada exercício social o 

resultado obtido e a situação econômico-financeira da entidade”.   

Este capítulo irá mencionar alguns ramos da contabilidade como: a Contabilidade 

Financeira, Contabilidade Gerencial e Contabilidade Tributária. E também será evidenciado o 

contador como consultor das empresas. 

 

 

7.1 Contabilidade Financeira 

 

 

A contabilidade financeira seguida pelos americanos, não se refere somente ao ramo 

da contabilidade que aborda o patrimônio financeiro, atualmente a contabilidade financeira 

refere-se à contabilidade voltada para os usuários externos à organização. Então por se voltar 

para a sociedade, contabilidade financeira é regulada pela lei, na defesa dos interesses da 

sociedade. A evolução da contabilidade financeira ocorreu depois de crises financeiras e 

econômicas nos Estados Unidos, como a de 1929; e escândalos contábeis como as fraudes em 

balanço verificadas no inicio dos anos 2000.  

É característica da Contabilidade Financeira a elaboração das demonstrações 

financeiras, observação dos princípios contábeis, apuração do custo das mercadorias vendidas, 

o bom uso da contabilidade de custos para apuração, avaliação de fatos ocorridos no passado 

e sua confiabilidade. 
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7.2 Contabilidade Gerencial 

 

 

A contabilidade gerencial é uma ferramenta indispensável na gestão empresarial, os 

responsáveis pela gestão de empresas estão conscientes de que as informações contábeis vão 

além do cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e 

fiscais. 

A contabilidade não deve ser encarada como um simples cumprimento da vasta 

burocracia governamental. Os gestores devem utilizar as informações geradas pela 

escrituração contábil, e terão diferencial de competitividade no mercado, os dados contábeis 

confiáveis é um facilitador na tomada de decisões. São inúmeras as vantagens de utilizarem-

se as informações contábeis no gerenciamento da entidade e pode-se obter apuração de custos, 

projeção de orçamentos empresariais, análise de desempenho através de índices financeiros, 

cálculo do ponto de equilíbrio, determinação de preços de vendas, planejamento tributário, 

controles orçamentários, etc.  

 

 

7.3 Contabilidade Tributaria 

 

 

A Contabilidade Tributária é um ramo de estudo da contabilidade cujo objeto 

principal é o tributo, aplicar a legislação tributária, de forma menos onerosa possível à 

entidade.  

Segundo PÊGAS (2011, p.20): 

 
Nos cursos de graduação, existem instituições onde a disciplina Contabilidade 
Tributária é aplicada em dois semestres, o que é fundamental, dada a complexidade 
e abrangência no tratamento da matéria. Em outras instituições, a disciplina é 
oferecida apenas em um período. 
Portanto, a especialização e o conhecimento aprofundado podem e até devem 
começar pelas aulas da Universidade, mas somente serão obtidos com a sequência 
do estudo e com muita dedicação, leitura e determinação, principalmente devido à 
enorme riqueza de detalhes e á complexidade do tema. 
 

Este ramo contábil ocupa-se da contabilização através de lançamentos das operações 

das empresas que produzam o fato gerador de tributos incidentes sobre lucros ou resultados 
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superavitários e promove a geração de obrigações tributárias principais. É de competência da 

união o a tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, há 

tributos que exigem a escrituração e cálculos diversos, não apenas da União, mas também dos 

estados, municípios e Distrito Federal.  

FABRETTI (2012, p. 5) conceitua contabilidade tributária como: 

 
É o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, 
princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma 
simultânea e adequada. 
Como ramo da contabilidade, deve demonstrar a situação do patrimônio e o 
resultado do exercício, de forma clara e precisa, rigorosamente de acordo com 
conceitos, princípios, pressupostos e normas básicas de contabilidade. O resultado 
apurado deve ser economicamente exato. 
Entretanto, a legislação tributária frequentemente atropela os resultados econômicos 
para, por imposição legal, adaptá-los a suas exigências e dar-lhes outro valor 
(resultado fiscal), que nada tem a ver com o resultado contábil.  
 

A intervenção por parte governamental no Brasil do imposto de renda na escrituração 

contábil das empresas e, também mesmo que indiretamente na própria contabilidade, tornou-

se sistemática com o advento do Decreto-lei n° 1.598/77, que definiu o que seria Lucro Real. 

 

 

7.4 O Contador como consultor das empresas 

 

 

O conceito que as empresas tinham sobre o contador há décadas passadas eram que 

este profissional era um “mal necessário”. Atualmente as empresas estão mudando a forma de 

conceituar o contador, pois sabem que o profissional de contabilidade é fundamental para sua 

permanência e crescimento no mundo corporativo que com a “Era Digital” se tornou ainda 

mais competitivo.  

O contador é para empresa um consultor. Este profissional acompanha e orienta os 

administradores e ou seus clientes auxiliando-os na tomada de decisões. Pois agrega funções 

como a de elaborar relatórios periódicos com índices que demonstram como está a saúde 

financeira da empresa, elaborar estratégias de controle e deve estar sempre atento às 

oportunidades de investimentos e nas mudanças da legislação.  

O Brasil tem uma complexa legislação tributária e também é conhecido por ser um 

país com uma alta carga tributária. Logo as empresas tem uma variedade de tributos a serem 
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pagos o que se faz necessário à presença de um profissional competente e que domine esta 

área para que evite multas e processos contra a empresa. O contador como um consultor 

tributário não faz somente os cálculos dos impostos devidos, atua também em defesa da 

empresa quando lhe for cobrado algum tributo indevido. Através de um planejamento 

tributário o profissional pode encontrar formas de diminuir o impacto dos tributos sobre a 

empresa sempre respeitando as normas e a legislação vigente.  

Com a implementação de programas como SPED, DANFE e NF-e o controle do 

governo e a fiscalização fica cada vez mais eficiente e para evitar problemas com o Fisco às 

empresas devem se adequar a este novo universo tornando indispensável à consultoria de um 

contador para o auxílio nas medidas a serem adotadas.  

O contador pode ser considerado um parceiro do empreendedor, fornecendo 

informações que podem fazer a diferença na tomada de decisão e auxiliando a empresa a 

crescer e a expandir. 

 

 

8. METODOLOGIA 

 

 

Neste trabalho busca-se realizar uma análise de todas as informações relevantes 

sobre o tema apresentado. Para GONÇALVES (2008, p.20): 

 
Um bom tema é aquele que possui fontes para coleta de dados e consulta, devendo 
ser relevante e ter quadro metodológico que possibilite o seu desenvolvimento, com 
áreas que ainda possam ser exploradas, levando em consideração a preferência do 
autor, de acordo com as próprias inclinações e possibilidades, objetivando descobrir 
um problema que mereça investigação científica [...] 
 

 A pesquisa será exploratória e bibliográfica abordando a temática de forma 

descritiva e elaborada a partir de material já publicado. A pesquisa bibliográfica é descrita de 

forma objetiva por LAKATOS (2003, p. 183):  

 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 
meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão. Sua finalidade de é colocar o pesquisador em contato direto com 
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 
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conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, 
quer publicadas, quer gravadas. 
 

A pesquisa exploratório-descritiva proporciona um maior entendimento do problema 

questionado, através das analises dos dados coletados. 

LAKATOS (2003, p. 188) define o que é uma pesquisa exploratório-descritiva: 

 
a) estudos exploratório-descritivos combinados - são estudos exploratórios que têm 
por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, 
o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem 
ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto à acumulação 
de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação 
participante. Dá-se precedência ao caráter representativo sistemático e, em 
consequência, os procedimentos de amostragem são flexíveis; 
 

Em se tratando do estudo de caso, foi preciso de um levantamento de dados junto a 

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. 
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9. ESTUDO DE CASO 

 

 

Este estudo de caso teve como objeto de pesquisa a barreira fiscal de Nhangapi, 

foram analisados os dados fornecidos do período de primeiro de janeiro a trinta de junho de 

2014, onde serão expostos nos capítulos a seguir. 

 

 

9.1 Modais de Transportes 

 

 

Os serviços de transportes é algo indispensável na atualidade, com este serviço é 

possível ser feita a locomoção de pessoas e materiais através do transporte de passageiros e o 

de cargas. Existem cinco modais de transportes nos quais tem vantagens e desvantagens como 

pode ser verificado da tabela abaixo: 
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Tabela 7: Modais de Transporte 

MODAIS DEFINÇÃO VANATEGENS DESVANTAGENS 

AEROVIÁRIO 

Transporte realizado por 
aeronaves. Ideal para o 
transporte de pequenos 
volumes de cargas e de 

cargas de alto valor.  

Transporte mais rápido, 
transporte de grandes 

distâncias e o seguro de 
transporte é reduzido. 

Capacidade de carga 
menor, valor de frete 
elevado e depende de 
terminais de acesso. 

FERROVIÁRIO 

Transporte realizado 
através de ferrovias. Ideal 
para grande volumes de 

cargas e grandes 
distâncias. 

Menor custo para 
seguro e frete, índice de 
acidentes e de poluição 

ambiental baixo. 

Pouca flexibilidade no 
trajeto, tréfego 

limitado aos trilhos e 
malha ferroviária 

insuficiente. 

AQUAVIÁRIO 
Transporte realizado 

através da água, seja por 
mar, rios ou lagos. 

Transporte de grandes 
volumes e distâncias, 
custo de frete baixo.  

Tempo de transporte 
longo, depende de 

terminais 
especializados. 

RODOVIÁRIO 
Transporte realizado 

através de rodovias e é de 
simples funcionamento. 

Ideal para curtas e 
médias distâncias, 

flexibilidade, agilidade 
no transporte e menor 
manuseio da carga.  

Limitação quanto ao 
tamanho da carga, 

valor de frete elevado, 
risco de roubos e 

acidentes e alto índice 
de poluição. 

DUTOVIÁRIO 
Transporte realizado 
através de tubulações. 

Transportes de grandes 
distâncias e volume 

granéis elevado e baixo 
consomem de energia. 

Investimento inicial 
elevado e índices de 
acidentes ambientais 

elevados. 

Fonte: Adaptado pelos autores do site FIESP. 

   

 

 

Segundo a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo): “A matriz de 

transportes do Brasil e do Estado de São Paulo, demonstra um desequilíbrio entre os 

diferentes modais, o que aponta para a necessidade de readequações que promovam maior 

competitividade e desenvolvimento econômico sustentável”. Segue a tabela abaixo: 
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Tabela 8: Matriz de Transportes 
 

Modal Brasil (%) São Paulo (%)

Rodoviário 59,0 93,1
Ferroviário 24,0 5,3
Aquaviário 13,0 0,5
Aeroviário 0,3 0,3
Dutoviário 3,7 0,8

Fonte: FIESP 2011  

 

 

Verificando-se a tabela acima se observa que no Brasil o modal mais utilizado é o 

rodoviário, gerando então um desequilíbrio na matriz de transportes. O Plano Nacional de 

Logística e Transportes é um plano de governo que busca ter uma matriz de transporte mais 

equilibrada até 2025 como pode ser observado no gráfico abaixo: 

 

 

Figura 4: Mudança projetada na matriz de transportes 

 

Fonte: Adaptado pelos autores do site do Ministério dos Transportes 

 

 

O gráfico acima demonstra uma maior distribuição entre os modais de transporte. É 

relevante mencionar que não é possível classificar um modal de transporte como o melhor o 
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que deve ser levado em consideração é a adequação do modal para cada tipo de operação a ser 

realizada, observando o local e o tempo de deslocamento de mercadorias, a capacidade de 

capital para investimento e analisar as condições geográficas e logísticas, para que então 

possa ser escolhido o modal de transporte adequado para que uma operação seja realizada da 

melhor forma possível.  

 

 

9.2 Funcionamento da Barreira Fiscal 

 

 

O eixo Rio-São Paulo que é considerado uma “Megalópole” brasileira, tem instalado 

em seu interior um grande polo industrial que está interligado pela rodovia Federal Presidente 

Dutra no qual todos os dias circulam milhares de caminhões transportando mercadorias para 

abastecer as indústrias e comércios desta região e também por onde passam caminhões vindos 

de São Paulo com destino a outros Estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia que 

para chegarem a seu destino necessitam passar pelo Km 265 da rodovia Presidente Dutra onde 

está localizada a cidade de Volta Redonda que faz parte deste polo industrial. 

 O governo do Estado do Rio de Janeiro tem como forma de fiscalização de transito 

de mercadorias as barreiras fiscais. Diante a relevância das informações citadas acima, para 

fins de fiscalização das entradas de mercadorias no Rio de Janeiro o governo construiu a 

barreira fiscal de Nhangapi que está posicionada estrategicamente no município de Itatiaia no 

Km 324 da rodovia Federal Presidente Dutra onde fica a divisa entre os Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo e que abrange a região do polo industrial situados no interior dos dois 

Estados.  

A barreira de Nhangapi é a maior barreira de fiscalização do Estado do Rio de 

Janeiro, funcionando 24 horas por dia, com a colaboração diária de 40 funcionários em média, 

divididos entre Auditores Fiscais da Receita Estadual, Agentes da Secretaria de Estado de 

Fazenda, Agentes da Secretária de Estado de Governo e Policiais Militares. 

 Em primeiro de fevereiro de 2010 o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

intensificou a fiscalização de mercadorias em suas fronteiras com o projeto “Operação 

Barreira Fiscal”, com parcerias entre da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, 
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da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro, com o objetivo de inibir a sonegação de impostos.  

A barreira fiscal de Nhangapi conta com cinco cabines, uma balança de verificação 

de pesos de caminhões, pátio para estacionamento, dois balcões para armazenar mercadorias, 

um prédio para administração, alojamento para funcionários e câmeras distribuídas em toda 

barreira.  

 

 

9.2.1 Entradas de Mercadorias no Estado 

 

  

Na barreira de Nhangapi é registrado o maior número de fluxo de carga do Estado do 

Rio de Janeiro com uma média de 4000 caminhões, para que ocorra uma fiscalização eficaz 

deste grande número de cargas é adotado alguns métodos que agilizam o processo de 

fiscalização na barreira, visando facilitar o trabalho do fisco e que não cause transtornos ao 

contribuinte, quanto ao tempo de espera.  

Para exemplificar o processo, segue a figura abaixo: 

 

Figura 5 - Entrada de Mercadoria no Estado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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De acordo com exemplo da figura acima, o processo de fiscalização na entrada de 

mercadorias no Estado, verificou-se na Barreira fiscal de Nhangapi que em alguns casos 

específicos mesmo com a lavratura dos autos de infração algumas mercadorias ficam retidas 

na Barreira, como é o caso dos combustíveis ou por determinações específicas. 

 

 

9.2.2 Dados do Estudo da Barreira Fiscal  

 

 

Tabela 9: Dados Estatísticos 

DADOS ESTATÍSTICOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % MÉDIA

Número de Caminhões 126.069 137.107 137.600 134.521 134.827 142.629 812.753 100% 135.459

Número de Abordagens 4.394 5.130 5.378 5.212 5.685 5.028 30.827 3,79% 5.138

Número de Autos 255 194 228 304 163 160 1.304 4,23% 217
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Figura 6: Abordagens e Autos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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É relevante informar que os autos de infração são gerados com base nos números de 

abordagens, e são considerados como abordagem os caminhões que são encaminhados para os 

AFRE’s, onde é feita uma fiscalização mais detalhada como mencionado na figura 5; e como 

número de caminhões é considerado todos os caminhões que passam pelas cabines.  

 

 

Figura 7: Autos Barreira Fiscal 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Tabela 10: Análise de Autos 

ANÁLISE DE AUTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL % MÉDIA

Substituição Tributária 215 167 177 263 117 122 1061 81,37% 177

Mercadoria sem nota Fiscal 16 6 7 6 13 13 61 4,68% 10

Evasão 14 15 9 13 14 11 76 5,83% 13

Documento Fiscal Inedônea 6 6 25 20 19 14 90 6,90% 15

Outros 4 0 10 2 0 0 16 1,23% 3

TOTAL 255 194 228 304 163 160 1304 100,00% 217
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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9.2.3 Erros Encontrados nas notas fiscais da Barreira Fiscal 

 

 

Os dados processados demonstram que a substituição tributária ainda é um problema 

no cotidiano da barreira fiscal e das empresas. Dos autos registrados no período de primeiro 

de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2014, em um total de 255 (duzentos e cinquenta e cinco), 

destes 81% (oitenta e um por cento) são de erros cometidos no cálculo da substituição 

tributária. Considerando o nível de informações e tecnologia envolvida em todo o processo, 

desde o processamento da mercadoria e venda, passando pela emissão da nota fiscal 

eletrônica, até a fiscalização na barreira fiscal, o volume de erros é alto. O estudo evidenciou 

ainda outras inconsistências com níveis menores de incidência como mercadorias sem nota 

fiscal, documentação fiscal inidônea e evasão fiscal. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho atingiu o seu objetivo de verificar os erros encontrados nas notas 

fiscais registrados na Barreira Fiscal de Nhangapi que consistiu na coleta e analise de dados e 

de desenvolver uma revisão de literatura para o entendimento do ICMS e ICMS-ST 

demonstrando tabelas, figuras e exemplos que facilitam a compreensão do assunto. 

A fiscalização se mostra um componente de controle do Estado para o bom 

funcionamento de uma sociedade igualitária em que não ocorram desvantagens para os que 

agem de acordo com a Lei e punição para os que não seguem as normas corretamente. 

Através da fiscalização arrecadam-se mais recursos que podem ser investidos em benefícios 

para os contribuintes. As barreiras de fiscalização são apenas um dos meios de fiscalização do 

governo e há outros meios as serem explorados. 

Com a crescente evolução na área digital o governo tem investido cada vez mais em 

recursos tecnológicos para aperfeiçoar o processo de fiscalização em tempo real como, por 

exemplo, o SPED. Todos os contribuintes deverão se adequar a esse novo universo. 

Constatou-se que a substituição tributária é uma modalidade do ICMS que facilita o 

trabalho do Fisco, pois tem um número menor de contribuintes a serem fiscalizados, 

diminuindo a sonegação de impostos. E com o avanço tecnológico fica cada vez mais difícil 

as empresas driblarem a fiscalização. 

Pode-se observar que o ICMS-ST é assunto interessante e complexo, abrange as 

legislações Estaduais e devem ser consultados e analisados os convênios e protocolos 

celebrados entre os Estados, o que exige um conhecimento específico do profissional que atua 

nesta área.   

O estudo demonstrou como funciona uma barreira fiscal e como é o processo de 

fiscalização. Foi averiguado que a maioria dos autos de infração lavrados na Barreira de 

Nhangapi são gerados por erros que se referem ao ICMS-ST. 

Conclui-se que as empresas são responsáveis pelos erros encontrados nas notas 

fiscais da Barreira Fiscal de Nhangapi, pois é de responsabilidade da mesma manter ou 

contratar serviços contábeis e fiscais eficientes, com profissionais capacitados, para que ela 

possa se adequar as exigências do Fisco.  

O contador é a peça fundamental nas empresas, pois é o profissional que pode 

auxiliá-la no cálculo da substituição tributária, no cadastro correto do NCM de cada produto 
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para utilizar as alíquotas corretas da MVA de acordo com a legislação dos Estados em que se 

realizam as operações. O profissional de contabilidade pode ser considerado um consultor 

para a empresa, cabe a ele orientá-la a que tipo de tributação ela está sujeita e quais medidas 

podem ser tomadas. 

Para evitar problemas com a fiscalização, que vão desde autuações fiscais à retenção 

de mercadorias nas barreiras fiscais, as empresas devem contar com colaboradores certos para 

área fiscal, investir em capacitação e criar um espaço organizacional integrado, para que os 

setores participem ativamente desse processo. 

Investimentos contínuos em atualização e treinamento profissional dos colaboradores 

são importantes, visto que as multas decorrentes de infrações fiscais são elevadas. A empresa 

deve estar atenta para que os colaboradores responsáveis pelo faturamento e escrituração 

fiscal leiam os manuais relativos aos procedimentos do IPI, ICMS, PIS e COFINS, e suas 

respectivas legislações. 

Deve-se levar em conta que o contador está na finalização do processo, e que a 

emissão de notas é realizada pelos setores que iniciam as etapas das operações, o que o 

profissional pode fazer é alertar aos gestores sobre as consequências que os erros de calculo, 

preenchimento ou falta da emissão das notas vem impactando nos resultados da empresa. A 

carga tributária que é considerada elevada em nosso país pode se tornar ainda mais oneroso 

caso o processo de apuração e recolhimentos dos impostos da empresa seja deficitário. 

Durante a coleta de dados não foi possível verificar especificamente os erros 

encontrados no que se refere a ICMS- ST, se na aplicação das alíquotas, codificações 

incorretas, base para cálculos ou outros, o que foi constatado é que apesar da ajuda que a 

tecnologia oferece para automatização dos processos, a complexidade do ICMS-ST ainda é 

um entrave na apuração e no recolhimento de impostos, e que a busca continua por 

conhecimento faz-se necessária em todas as áreas tanto nas empresas quanto nas barreiras 

fiscais. 
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