
 
 

Ofício n. 026/2019 

                                                                   Joinville/SC, 18 de dezembro de 2019. 

À 

Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 

FLORIANÓPOLIS – SC 

 

Assunto: Sugestão das Entidades para o ICMS ST  

 

Senhor Secretário, 

 

Em nome do Sescon Santa Catarina, Sescon Grande Florianópolis, Sescon Blumenau, 

CRCSC e Fecontesc, vimos sugerir a adoção pelo Estado de Santa Catarina, do 

Convênio ICMS 67/19, de 05 de julho de 2019, no que dispõe a Cláusula Terceira, para 

que os contribuintes possam exercer a escolha, por anuência, em não realizar a 

complementação do ST quanto a base de cálculo presumida  for menor que a efetiva e 

também não poder exercer a restituição no caso da base de cálculo presumida ser maior 

que a efetiva do referido imposto. 

 

Motivos que nos levaram a fazer essa sugestão: 

 

a) Grande parte das empresas não dispõem de sistemas que permitam apurar as 

diferenças, de forma precisa, do ICMS retido por substituição tributária (ST),  quando a 

base do imposto presumida for menor que a efetiva praticada pelo contribuinte,  como 

também apurar a base de cálculo presumida,  quando esta for maior que a praticada; 

 

b) Sem um sistema de controle, não permite ao contribuinte apresentar o Demonstrativo 

para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS 

Substituição Tributária – DRCST, previsto no Decreto 1818/2018 que introduziu a 

alteração 3991, cuja regulamentação encontra-se prevista nos artigos  25,25 A, 25 B, 

25 C, 26, 26-A, 26-B e 26-C do Anexo 3 do RICMS/SC;  

 

 



 
 

c) A Cláusula Terceira do Convênio ICMS 67/2019 autoriza o Estado de Santa 

Catarina a instituir de Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária, 

conforme especifica para o segmento varejista: 

 
CONVÊNIO ICMS 67/19, DE 5 DE JULHO DE 2019 

Cláusula terceira Ficam os Estados do Amazonas, Pará, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina autorizados a instituir Regime Optativo de 

Tributação da Substituição Tributária, para segmentos 

varejistas, com dispensa de pagamento do imposto 

correspondente à complementação do ICMS retido por 

substituição tributária, nos casos em que o preço praticado na 

operação a consumidor final for superior a base de cálculo 

utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por 

substituição tributária. 

 

d) Ciente das dificuldades dos contribuintes, o Estado de Minas Gerais publicou o Decreto 

nº 47.621/2019, permitindo a opção dos contribuintes pela escolha, por anuência,  em 

não realizar a complementação do ST como também não exercer o direito da 

restituição, em casos da base de cálculo presumida ser maior que a efetiva;  

 

e)  No Anexo 3 – Art. 25, nas hipóteses em que houve retenção do ICMS devido por 

substituição tributária em operações anteriores, em favor deste Estado, caberá ao 

substituído tributário: 

 

I - a restituição do imposto retido por substituição tributária correspondente à diferença, 

quando o valor efetivo da saída destinada ao consumidor final se realizar por valor 

inferior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do 

imposto devido substituição tributária; 

 

II - a complementação do imposto correspondente à diferença, quando o valor efetivo da 

saída destinada a consumidor final se realizar por valor superior ao da respectiva base 



 
 

 de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição 

tributária. 

  

Diante do exposto: 

1) Reforçamos nossa solicitação de adoção pelo Estado de Santa Catarina do Convênio 

ICMS 67/19, no que dispõe a Cláusula Terceira, para que os contribuintes possam 

exercer a escolha, por anuência, em não realizar a complementação do ST quanto a 

base de cálculo presumida for menor que a efetiva e também não poder exercer a 

restituição no caso da base de cálculo presumida ser maior que a efetiva do referido 

imposto.   

 

2) A complementação do imposto retido prevista no Anexo e, art. 25 – III é devida 

somente quando houver um pedido de restituição/ressarcimento?  

 

Na expectativa de um posicionamento positivo ao nosso pleito, agradecemos a atenção e 

despedimo-nos com nossos sinceros votos de estima e elevada consideração. 

 

Atenciosamente,

 

 


