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Em face da expectativa de publicação de "Lei  Complementar" decorrente do Projeto 
de Lei nº 32/2021, o Estado de Minas Gerais promoveu uma série de alterações 

no RICMS-MG/2002 , sobre as quais destacamos: 
a) nova redação ao art. 1º, VII e XIII, caracterizando como hipótese de 

incidência: 

a.1) a entrada, no território do Estado, em decorrência de operação interestadual, 
de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo imobil izado;  

a.2) a prestação interestadual de serviço destinada a este Estado, tomada por 

consumidor final não contribuinte do imposto, relativamente à parcela do imposto 
correspondente à diferença entre a alíquota interna estabelecida para a prestação 

do serviço neste Estado e a alíquota interestadual, observado o disposto no § 9º 

do art. 61 do regulamento mineiro.  

Observar que o § 9º, foi incluído ao art.  61 do RICMS-MG/2002 , com a 
seguinte redação: 

Art.61...... 

"§ 9º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo 
tomador não seja contribuinte do imposto:  

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador 

considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alíneas "c" ou "g" do inciso II do 

caput, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso IV do caput e no § 
8º; e 

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Estado da ocorrência 

do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota 
interna." 

Em consequência às alterações do campo de incidência, também foi atualizada a 

redação do art. 2º, que versa sobre fato gerador do ICMS.  

Desta forma, o fato gerador ocorrerá dentre outras hipóteses:  

a) na entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro 

Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo 
ou à integração ao seu ativo imobilizado;  

b) no início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações 

não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja 

contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino;  

c) da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados 
a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em 

outro Estado. 

Sobre a definição de local da operação ou da prestação, para os efeitos de cobrança 

do imposto e definição do estabelecimento responsável, descrito no 
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art. 61 do RICMS-MG/2002 , além de ter sido acrescido o § 9º, ficou definido 

que tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a 
consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de 

destino e a alíquota interestadual, o imposto será devido no local:  
a) do estabelecimento do destinatário, quando  o destinatário ou o tomador for 

contribuinte do imposto; 

b) do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o 

destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto.  

Na hipótese da letra "b", do parágrafo anterior, quando o destino final da 
mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver 

domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente 

à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no q ual 
efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação 

do serviço. 

Para obter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais relativas ao 

imposto correspondente à diferença da alíquota interna da unidade federada de 

destino e a interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte 
localizado em outra unidade federada, o contribuinte poderá acessar o Portal 

Nacional da DIFAL - disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz 
Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br).  

Estas disposições, entram em vigor a partir de 30.03.2022. Contudo, em razão do 

Poder Executivo não ter sancionada a Lei Complementar decorrente do PLP nº 32, 

até 31.12.2021, não poderá ser cobrado o Difal nas saídas interestaduais para não 
contribuinte em 2022. 

Estamos aguardando manifestação do Fisco mineiro sobre o assunto.  

(Decreto nº 48.343/2021 - DOE MG de 31.12.2021) 

Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@art61#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@art61
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B48343%2B2021#es-mg%2Bd%2B48343%2B2021

