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RESUMO

MORAES, Marco Antônio Gouvêa de. Substituição tributária no ICMS: Considerações sobre a

técnica de arrecadação utilizada pelos Estados. 2004. 134 p. Dissertação Mestrado – Centro de

Ciências  Jurídicas/  Faculdade  de  Direito  do  Recife.  Universidade  Federal  de  Pernambuco,

Recife.

A presente dissertação procura fazer um estudo sobre a substituição tributária no ICMS. Faz-se,

inicialmente, uma análise dos antecedentes históricos deste tributo no Brasil, observando-se que,

a partir da Constituição de 1934, sensíveis alterações ocorreram na estrutura tributária do país.

Na elaboração  da  Constituição  Federal  de  1988,  o  constituinte  estabeleceu  diretrizes  para o

fortalecimento do federalismo, garantindo maior autonomia fiscal aos Estados e Municípios.

O princípio da não-cumulatividade neste tributo possui marcante importância, dentre os

diversos princípios tributários existentes. Além de outras questões essenciais, a responsabilidade

passiva no ICMS surge para que seja entendido o mecanismo do tributo.

O estudo tece algumas considerações sobre o momento da ocorrência do fato gerador da

obrigação  tributária,  interpretando  o  entendimento  de  diversos  doutrinadores.  Em  seguida,

procura  demonstrar  a  vinculação  dos  sujeitos  passivos  e  responsáveis  tributários  com  as

hipóteses de incidência, quando se busca evidenciar a legalidade na nomeação dos substitutos

tributários.  Para tanto, faz-se uma análise a respeito da substituição tributária,  bem como da

constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 03/93 e da Lei Complementar nº 87/96. 

Faz-se também uma breve diferenciação entre a substituição tributária antecedente e a

substituição tributária progressiva. Por fim, é examinada a possibilidade de recuperar o indébito

tributário, analisando-se os possíveis legitimados para tanto e ainda, em que hipóteses legais o

ressarcimento poderá ocorrer.

Palavras-chave: ICMS, substituição tributária, ressarcimento.
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ABSTRACT

MORAES, Marco Antônio Gouvêa de. Tax substitution in the ICMS: Remarks about the States

know-how to collect taxes. 2004. 134 p.  Dissertação Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/

Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de Pernambuco, Recife

The dissertation aims to make a study of tax substitution in the ICMS. It starts with an

analysis of the historical background to this duty in Brazil, considering that since the Constitution

of  1934  significant  alterations  had  occurred  in  the  taxation  structure  of  the  country.  When

developing the Federal Constitution of 1988 the direction moved towards the strengthening of

federalism, guaranteeing more fiscal autonomy to the states and municipalities. 

Of all the taxation principles, the principle of the non-cumulative can be considered the

most important in this duty. Another essential issue is that of passive responsibility in the ICMS,

helping to understand its mechanics (how it works). 

The  analysis  also  aims  to  consider  the  initial  transaction  of  the  ICMS,  trying  to

interpretate  and  understand  some  of  the  diverse  authors  of  this  doctrine.  It  then  aims  to

demonstrate  the  link  between  the  passive  agent  and  taxation  authorities  with  the  theory  of

incidence, the aim being to show the legality of the nomination of the taxation substitutes. As a

result an analysis of the taxation substitution is made, as well as an analysis of the legality of the

Constitutional Reformation no. 03/93 and Complementary Law no. 87/96. 

A  brief  comparison  of  antecedent  taxation  substitution  and  progressive  taxation

substitution is also made. Finally, it exams the possibility of regaining unpaid duties, analyzing

who is entitled to get them and the legal precedents.

 Key words: ICMS, substitution tax, compensation.
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INTRODUÇÃO

A função soberana do Estado permite que seja exigido o fornecimento de recursos financeiros

por  parte  de  seus  membros,  através  dos  tributos,  de  forma  compulsória  e  independente  da

vontade de todos. O tributo é a principal fonte de recursos utilizada pelo Estado moderno para,

deste modo, poder desempenhar a sua função social. A falta desse valioso instrumento levaria a

uma estatização dos meios de produção e, em decorrência disto, a extinção do modelo capitalista

de produção, inviabilizando o atendimento às necessidades da sociedade.1

Entretanto, o poder estatal não exige tributos aleatoriamente de seus governados, diferentemente

do que  ocorria  no  passado,  quando vencedores  obrigavam os  derrotados  a  pagar  volumosas

quantias,  consistindo  em uma verdadeira  extorsão.  Além disso,  os  mandatários  exigiam dos

próprios  súditos  valores  para  a  manutenção  dos  reinos,  através  de  supostos  donativos  e

contribuições2. Hoje, a cobrança de tributos não é mais uma simples decisão derivada do poder

soberano, mas sim uma relação jurídica na qual  tanto os contribuintes  como o Estado estão

submetidos a normas previamente definidas em leis.

A evolução do federalismo no Brasil proporcionou uma maior autonomia dos Estados-membros

em matéria tributária, culminando com a Constituição Federal de 1988, que impôs limites  a

serem observados ao poder de tributação do Estado. Este poder de criar tributos foi repartido

entre  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  o  qual  é  denominado  de

competência  tributária.  Cada  um  desses  entes  políticos  possui  a  capacidade  de  instituir

determinados tributos e definir  seu âmbito de abrangência,  obedecendo sempre às limitações

impostas pela Carta Magna.

De posse dessa autonomia, os Estados-membros buscam o incremento de suas receitas através,

dentre outras medidas, do aprimoramento da arrecadação do ICMS, que é um dos impostos de

sua competência, conforme prescreve a Constituição Federal. Dentre os diversos mecanismos

que impulsionam esse tipo de imposto, a substituição tributária vem ganhando grande destaque,

por  se  tratar  de  um  instituto  assecuratório  de  uma  arrecadação  eficiente  para  os  Estados.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 31.
2 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 16.
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Entretanto, têm surgido inúmeros questionamentos acerca de sua legalidade, legitimidade para

sua cobrança, dentre outros aspectos.

O objetivo da criação do instituto da substituição tributária é concentrar a arrecadação em um

número menor de possíveis responsáveis pelo pagamento do ICMS, possibilitando, com isto,

uma fiscalização mais eficaz das quantias remetidas aos cofres públicos.

A substituição tributária vem sendo questionada por alguns contribuintes, ao longo dos anos,

através de diversas ações judiciais, tentando a todo custo buscar saídas para o não recolhimento

ou o recolhimento a menos do tributo. Inicialmente, alegava-se a sua inconstitucionalidade, até o

advento da Emenda Constitucional  nº  3.  Com base nela,  os  tribunais  superiores  firmaram o

entendimento a respeito da legalidade da cobrança da substituição tributária.

Apesar  disso,  dentre  os  diversos  argumentos  que  vêm sendo  utilizados,  destaca-se  a

inconstitucionalidade  da  cobrança  do  imposto,  sem a  ocorrência  do  fato  gerador  respectivo,

dentre  outras alegações.  Ultimamente,  muitos  contribuintes estão requerendo a restituição de

valores recolhidos supostamente a maior, em razão de o fato gerador ter ocorrido em base menor

que aquela tomada para o fato gerador presumido.

O objetivo desta dissertação é demonstrar a constitucionalidade da substituição tributária.

Procura-se provar também que a possibilidade de restituição do ICMS só poderá ocorrer na

hipótese legalmente descrita.

A metodologia empregada na elaboração deste trabalho contemplou uma minuciosa pesquisa

bibliográfica. Nela, buscou-se observar o posicionamento dos diversos tributaristas nacionais que

se  aprofundaram nesta  intrigante  matéria.  Com base  nessa  pesquisa,  o  trabalho  apresenta  e

analisa as opiniões favoráveis e contrárias ao instituto da substituição tributária, acompanhadas

sempre do nosso posicionamento. Além disso, ainda como estratégia metodológica, foi feita uma

pesquisa  na  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores,  como  também de  alguns  Tribunais  de

Justiça.  

No capítulo I, será feito um breve relato da doutrina sobre a estruturação do ICMS na

Constituição Federal de 1988, dando uma visão dos seus antecedentes históricos. Apresentar-se-

12



á, em seguida, o conceito desse tributo, fazendo-se também uma pequena análise dos princípios

que o embasam.

No capítulo II, abordar-se-á a responsabilidade passiva tributária, fundamentando-a em

diversos  autores  nacionais  e  estrangeiros.  Nesse  sentido,  será  apresentado  o  momento  da

ocorrência  do  fato  gerador  da  obrigação  tributária,  como  também a  vinculação  dos  sujeitos

passivos e responsáveis tributários com as hipóteses de incidência. O capítulo analisará também a

legalidade do ato de nomeação dos substitutos tributários.

 O capítulo III discutirá o instituto da substituição tributária, analisando seus antecedentes

históricos  e,  em seguida,  a  constitucionalidade da  Emenda Constitucional  nº  03/93 e  da Lei

Complementar nº 87/96. Abordará, também, como é formada a base de cálculo e quais os seus

efeitos  na  substituição  tributária.  Em  seguida,  discutir-se-á  a  diferença  entre  a  substituição

tributária antecedente e a substituição tributária progressiva.

No capítulo IV, examinar-se-á a restituição de valores pagos na substituição tributária do

ICMS. Nesse aspecto, será demonstrada a possibilidade de recuperação do indébito tributário,

apresentando-se,  além disso,  os legitimados ativos para pleitearem o ressarcimento do tributo

pago.  A  garantia  da  restituição  será  apreciada  em  razão  da  inocorrência  do  fato  gerador

presumido, considerando-se o lapso temporal de noventa dias para a deliberação do pedido de

restituição.

Com  base  nos  posicionamentos  dos  doutrinadores  e  da  jurisprudência  colhida  nos

tribunais, o trabalho será concluído com algumas considerações finais sobre a matéria discutida.

13



CAPÍTULO I 

 A ESTRUTURAÇÃO DO ICMS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

1.1. Antecedentes históricos do ICMS

Para um melhor entendimento do ICMS, é mister analisar a sua origem, bem como tecer

algumas  considerações  sobre  os  seus  antecedentes  históricos.  Com a  promulgação  da  Carta

Magna de 1934, foram promovidas relevantes alterações na estrutura tributária do nosso país,

principalmente no âmbito estadual e municipal. Aos Estados, foi dada a competência privativa,

dentre outras, para implantar o imposto sobre vendas e consignações (IVC), conforme dispunha

seu art. 8º. A Constituição estabelecia também que pertenceriam aos Municípios, de acordo com

o art. 13, § 2º, dentre outros, o imposto de licenças, o imposto sobre diversões públicas, bem

como, os impostos predial e territorial urbanos, cobrado o primeiro sob a forma de décima ou de

cédula de renda.

A Constituição Federal de 1937 manteve, em linhas gerais, as normas estabelecidas na

Constituição anterior. Todavia, em virtude das limitações impostas à cobrança do imposto de

exportação pelos  Estados,  como também de outras  vedações  que  passaram a existir,  o  IVC

passou a ser a principal fonte de receita dos Estados naquela época.3

O processo de descentralização de competências tributárias, iniciado em 1891, foi consolidado

na  Carta  Magna  de  1946.  Como  resultado,  houve  um  sensível  avanço  na  técnica  de

discriminação  de  rendas  tributárias  pelo  produto,  “na  qual  as  entidades  distribuem parte  do

resultado da arrecadação tributária entre si.”4 Com o passar do tempo, alguns problemas puderam

ser  observados  na  cobrança  do  IVC,  dentre  eles:  a  limitação  do  campo  de  incidência,  a

cumulatividade, a integração vertical das empresas e a dificuldade na fiscalização.

Some-se a isso o fato de terem sido desprezadas outras hipóteses de circulação de riquezas, em

virtude da pouca extensão do campo de incidência do IVC, que englobava, apenas, as vendas e
3 MAIA, Benedito. Paraíba, Secretaria das Finanças: 65 anos. João Pessoa: A União, 1993. p. 43.
4 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. Federalismo & ICMS: Reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 1999. p.
77-78.

14



consignações.  Os  Estados  saíram  em  busca  de  estratégias  para  alcançar  outras  situações

econômicas diversas da compra e venda. Com isso, ocorreu uma ampliação da base de tributação

do  imposto  sobre  vendas  e  consignações,  vindo,  desta  forma,  a  gerar  graves  problemas  na

fiscalização e arrecadação do referido tributo.

Em  relação  à  cumulatividade  do  IVC,  surgiu  um sério  problema,  decorrente  de  sua

incidência em todas as etapas de circulação da mercadoria em que houvesse operações de venda

ou consignação. Assim, quanto mais operações existissem, maior seria a incidência do tributo,

pois o IVC era calculado sobre cada operação. Significa dizer que não se fazia o abatimento do

montante já pago na operação anterior, refletindo sensivelmente na composição do preço final.

Esse modelo ficou conhecido como “ piramidização do tributo, ou tributação à cascades.”5

Para fugir dessa cumulatividade, as empresas passaram a se integrar verticalmente, ou seja,

integrando fases do processo produtivo. As grandes indústrias instituíram redes de distribuição,

através  de  filiais  e  representantes  em  todo  o  Brasil.  Desse  modo,  com  a  transferência  da

produção, não haveria a incidência do IVC, e assim os produtos chegavam aos consumidores

finais  com  preços  mais  justos.  Em  decorrência  dessa  verticalização,  os  setores  de

comercialização passaram a ter grande importância nos organogramas das indústrias, desviando a

capacidade empresarial do setor produtivo para a comercialização.

Por outro lado, a dificuldade na fiscalização surgiu também em conseqüência do pequeno campo

de incidência o IVC. Isso ocorreu porque as empresas, buscando fugir do efeito cumulativo desse

imposto,  passaram  a  simular  outras  formas  jurídicas  de  alienação  como,  por  exemplo:

bonificação,  doação,  pagamento,  em substituição  à  real  operação  de  venda  ou  consignação

suprimindo, desta maneira, a incidência do tributo.

Observou-se, então, que o sistema tributário brasileiro, introduzido pela Carta Magna de 1946,

já não supria as necessidades das três esferas de governo. O problema ocorreu em decorrência de

fatores, tais como: a falta de normas uniformizadas sobre a incidência de determinados tributos,

quando sobre um mesmo fato gerador havia a cobrança de mais de um imposto por diferentes

pessoas  jurídicas  de  direito  público;  o  aumento  considerável  nas  despesas  estatais,  fato  que

contribuiu para o crescimento da inflação no nosso país. Diante de tais problemas, a sociedade

5 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 392.
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brasileira, no início dos anos 50, passou a fazer uma série de pressões, exigindo uma profunda

reforma no sistema tributário nacional, que já dava sinais de estar ultrapassado.

 O Ministro da Fazenda da época, Oswaldo Aranha, designou o jurista Rubens Gomes de

Souza para que procedesse à codificação do direito tributário brasileiro. Resultou desse trabalho

o Projeto de Lei nº 4.834, de 1954, embora não viesse a se tornar lei. Este objetivo somente foi

alcançado em 1966, após a promulgação da Emenda Constitucional de nº 18/65.

Em  janeiro  de  1965,  foi  criada  uma  comissão,  composta  por  renomados  juristas  e

economista, da qual faziam parte Sebastião Santana da Silva, Gilberto Canto, Rubens Gomes de

Souza, Gerson Augusto da Silva e Mário Henrique Simonsen, sob a coordenação de Luiz Simões

Lopes,  com  o  propósito  de  elaborar  um  anteprojeto  de  reforma  tributária6.  A  Emenda

Constitucional de nº 18 veio a ser promulgada em dezembro do mesmo ano, modificando todo o

sistema tributário que vigorava naquela época. As modificações implementadas tornaram-se um

divisor de águas na história tributária brasileira.

 Além de ter rapidamente reabilitado as finanças do governo federal, essa reforma trouxe

uma inovação importante, ou seja, substituiu o IVC, que era um imposto altamente cumulativo,

por um imposto sobre o valor agregado. Tratava-se de um modelo tributário implantado com

bastante sucesso na França(taxe sur  la  valeur  ajoutée),  sendo,  por isso,  adotado nos demais

países da Europa continental.

A Emenda Constitucional nº 18/65 trouxe as seguintes alterações:  a nova distribuição de

competências tributárias consolidou o conjunto de normas do sistema tributário;  houve a reunião

de toda a matéria tributária em um único capítulo,  denominado Sistema Tributário Nacional;

atribui-se uma definição da competência e nomenclatura dos tributos em termos econômicos e

não em termos puramente jurídico-formais;  houve a eliminação de alguns impostos  federais,

estaduais e municipais, com o propósito de pôr fim à cumulatividade dos tributos; implantou-se

um sistema de repartição dos impostos incidentes sobre o comércio exterior, o patrimônio e a

renda, a produção e circulação, bem como sobre impostos especiais.

6 Esta comissão foi instituída através da Portaria GB-30,  de 27 de janeiro de 1965. Do estudo dessa comissão,
resultou o anteprojeto de duas emendas constitucionais denominadas Emendas “A” e “B”, estreitamente ligadas e
inseparáveis. A Emenda “A” tratava sobre normas legislativas; já a Emenda “B”ocupava-se do sistema tributário
nacional.

16



No processo de crescimento planejado pelos mentores da reforma, o controle seria feito

pela União, o que exigia a centralização das decisões econômicas. Desse modo, em relação ao

sistema tributário, o foco principal da reforma foi elevar o nível de esforço fiscal da sociedade.

Com isso,  não  se  buscou  atingir  a  harmonia  orçamentária,  nem se  identificar  recursos  que

pudessem ser dispensados, através de incentivos fiscais à acumulação de capital. O objetivo era

moldar as decisões do setor privado e alavancar o processo de crescimento econômico do país.

 O  déficit  tinha  como  causa  o  aumento  dos  gastos  públicos,  em  decorrência  do

crescimento  populacional,  como também da industrialização.  Entretanto,  o  sistema  tributário

então vigente não tinha capacidade de gerar recursos necessários, de modo a cobrir esse aumento

das despesas.7 Na visão de um dos membros da comissão de reforma, os impostos representavam

ferramentas que municiavam os Estados dos mecanismos de ação que lhes permitissem orientar

e impulsionar o processo de crescimento econômico. Assim, o imposto deixou de ser concebido

como  instrumento  exclusivo  de  captação  de  recursos  para  o  financiamento  das  despesas

públicas.8

 Em decorrência disto, adotou-se um sistema tributário centralizador, onde a União teria o

comando dos impostos que fossem utilizados como mecanismos de política econômica. Era o

caso dos impostos sobre o comércio exterior e sobre operações financeiras. Em conseqüência,

alterava-se também a forma de utilização dos recursos tributários.  Por outro lado,  a reforma

garantiu que os Estados e Municípios passariam a contar com recursos suficientes para executar

suas funções, visando a garantir a não-interferência dos Estados-membros na definição e controle

do processo de crescimento do país. Essas receitas seriam provenientes do ICM para os Estados-

membros e de um sistema de transferências intergovernamentais, que garantiria recursos para as

unidades cuja capacidade tributária fosse menos favorecida.

Verificou-se, desse modo, em uma limitação aos Estados-membros, em sua competência

para  instituir  o  ICM,  para  que  este  fosse  utilizado  apenas  como  um  imposto  meramente

arrecadador.  Impossibilitou-se,  com  isso,  a  sua  utilização  como  instrumento  de  política

econômica. Por outro lado, os recursos transferidos deveriam ser, em parte, vinculados a gastos

compatíveis com os objetivos determinados pelo governo federal.

7 VARSANO, Ricardo. O sistema tributário de 1967: adequado ao Brasil  de 80?. In:  ANAIS DO SIMPÓSIO
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. Brasília: Câmara dos Deputados, 1982. p. 562.
8 VARSANO, op. cit.,  p.  563.
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Após concluída a reforma tributária, já em 1968, foi reduzido ainda mais o montante das

transferências.  Além  disso,  a  entrega  dos  recursos  ficou  condicionada  a  diversos  fatores,

inclusive à forma de sua utilização, reduzindo-se, ainda mais, a autonomia fiscal dos Estados e

dos Municípios. O Ministro da Fazenda da época demonstrou certa preocupação ao  encaminhar

o anteprojeto da emenda constitucional. Em sua Exposição de Motivos, esclarece:

“Desde 1891 vem sendo seguido o critério de partilhar tributos designados por
suas denominações jurídicas usuais, posto que nem sempre pacíficas para os
próprios  juristas.  Esse  sistema  tem  provocado  ou  facilitado  distorções
econômicas  que  o  crescimento  das  necessidades  financeiras  do  poder,  e  a
conseqüente  complexidade  de onerosidade  dos  tributos  federais,  estaduais  e
municipais  somente  tendem  a  agravar.  Exemplo  desta  afirmativa  é  a
proliferação de figuras tributárias, concebidas em termos jurídico-formais com
que os três governos têm procurado alargar o campo de suas competências e
fortalecer  o  montante  de  suas  arrecadações.  Isto  sem  falarmos  nas
sobreposições  de  tributos,  do  mesmo  ou  de  outro  poder,  economicamente
idênticos, e disfarçados apenas pelas roupagens jurídicas de que o legislador os
reveste. Pode-se mesmo dizer, sem exagero, que existem hoje, no Brasil, mais
tributos formalmente distintos que fatores econômicos aptos a servir de base à
tributação”.9

As  competências  tributárias  ficaram  assim  divididas,  após  o  advento  da  Emenda

Constitucional  nº 18/65. Coube à União, além dos impostos  extraordinários,  das taxas e das

contribuições de melhoria, instituir  os seguintes tributos:  imposto  sobre o comércio exterior;

impostos  de importação e  exportação,  que podiam sofrer  variação de acordo com a política

econômica;  impostos  sobre a propriedade rural  e  sobre a  renda;  impostos  sobre os  produtos

industrializados e sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores

imobiliários;  imposto  sobre  serviços  de  transporte  e  comunicações,  salvo  os  de  natureza

estritamente municipal. Em relação aos impostos especiais, foi determinada a competência da

União para instituir impostos sobre a produção, importação, circulação, distribuição ou consumo

de combustíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos e de energia elétrica e sobre minerais.

Pequena foi a competência atribuída aos Estados-membros, cabendo-lhes apenas instituir,

além das taxas e contribuições de melhoria, impostos sobre a transmissão, a qualquer título, de

bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis e, no campo da

9 Apud BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 41-42.
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produção e consumo, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias - ICM.

Os arts. 12 e 13 da Emenda Constitucional nº 18/65, transcritos a seguir, tratavam do ICM:

“Art.  12.  Compete  aos  Estados  o  imposto  sobre  operações  relativas  à
circulação  de  mercadorias,  realizadas  por  comerciantes,  industriais  e
produtores.

§1º  A  alíquota  do  imposto  é  uniforme  para  todas  as  mercadorias,  não
excedendo, nas operações que as destinem a outro Estado, o limite fixado em
resolução do Senado Federal, nos termos do disposto em lei complementar.

§ 2º O imposto é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos termos
do  disposto  em lei  complementar,  o  montante  cobrado  nas  anteriores,  pelo
mesmo ou por outro Estado, e não incidirá sobre a venda a varejo, diretamente
ao consumidor, de gêneros de primeira necessidade, definidos como tais por
ato do Poder Executivo Estadual.

Art. 13. Compete aos Municípios cobrar o imposto referido no artigo com base
na legislação estadual a ele relativa, e por alíquota não superior a 30%(trinta
por cento) da instituída pelo Estado.

Parágrafo  único.  A  cobrança  prevista  neste  artigo  é  limitada  às  operações
ocorridas no território do Município, mas independente da efetiva arrecadação,
pelo Estado, do imposto a que se refere o artigo anterior.”

Por fim, coube aos Municípios a competência para instituir imposto sobre a propriedade

predial  e  territorial  urbana;  imposto  sobre  serviços  de  qualquer  natureza  -  ISS,  não

compreendidos na competência tributária da União e dos Estados, além das taxas e contribuições

de melhoria.

 O imposto  sobre a  produção e  circulação,  nos termos da  Emenda Constitucional  nº

18/65, seria partilhado entre  os Estados e os Municípios. Porém, antes mesmo de a referida

emenda entrar em vigor, seu art. 13 foi revogado pelo Ato Complementar nº 31/66. Este retirou a

competência municipal para instituir esse imposto, conferindo, em contrapartida, aos Municípios

uma participação  de  20% sobre  o  produto  da  arrecadação do  imposto  por  parte  do  Estado.

Buscava-se, dessa maneira, compensar a perda da receita sofrida pelos Municípios, tendo em

vista que o ICM passou a ser de competência exclusiva dos Estados.10O novo imposto passou a

ter as seguintes características:

10 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. Federalismo & ICMS: Reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 1999. p.
84.
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 As alíquotas passaram a ser uniformes para todas as mercadorias, sendo atribuída a

competência ao Senado Federal para, nas operações interestaduais, estabelecer uma

alíquota máxima, no sentido de buscar uma harmonização e equilíbrio nas operações

entre Estados produtores e consumidores, fazendo com que o ICM se tornasse um

imposto neutro.11

 Pouca seletividade, uma vez que excluiu da incidência somente a venda a varejo de

gêneros de primeira necessidade, fato que não impossibilitou os Estados a praticarem

a seletividade através de concessões de benefícios fiscais, como a isenção e redução

da base de cálculo em que incidia o imposto.

 Ampliação do âmbito de tributação, ao definir a hipótese de incidência através do

conceito econômico associado à circulação de mercadorias, independentemente da

natureza  jurídica  da  operação,  deixando  de  fora  os  combustíveis  e  lubrificantes,

energia elétrica e minerais. Além disso, passou para a União a competência para

instituir impostos especiais sobre esses produtos.

 A não-cumulatividade do ICM, passando-se a deduzir o que foi cobrado na operação anterior

em  cada  fase  da  operação,  eliminando,  assim,  as  grandes  distorções  que  existiam  em

decorrência da cumulatividade do imposto anterior.

De regra, sob o aspecto jurídico, o termo “circulação” não pode ser considerado apenas

como um fenômeno natural de tradição, mas sob três ângulos interligados: o primeiro ocorre

através  da saída material  ou física,  no sentido de deslocamento da mercadoria  no espaço;  o

segundo  ângulo  esta  na  circulação  econômica,  que  constitui  o  próprio  eixo  da  hipótese  de

incidência do ICM; e finalmente há a circulação jurídica, correspondente à forma de transmissão

11 Sobre a neutralidade do ICM, Alcides Jorge Costa afirma que “não existe imposto neutro no sentido absoluto.
Nenhum imposto é neutro. O simples fato de um imposto existir significa que ele é um dado da vida econômica e,
portanto, não é neutro. A neutralidade é relativa. Ainda que as alíquotas do ICM fossem absolutamente uniformes, o
imposto não seria neutro sob outros aspectos. (...) A neutralidade absoluta de um imposto é pura criação ideológica.”
No mesmo ciclo de debates, José Souto Maior Borges acrescenta: “Não há imposto neutro, em sentido absoluto.
Quando se fala em imposto neutro, quer-se referir a uma neutralidade no sentido jurídico, quer dizer, uma regra de
uniformidade de alíquotas, e não a outra coisa.” Debate ocorrido sobre  “A competência tributária estadual”  In:
ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. Brasília: Câmara dos Deputados,
1981. p. 274  e 280.
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da posse ou propriedade da mercadoria.  Sem esse  agrupamento,  não se  poderá considerar  a

ocorrência do fato gerador. 

Em 25 de outubro de 1966, foi promulgada a Lei nº 5.172, que passou a regulamentar o

sistema tributário nacional. Nos termos do art. 7º do Ato Complementar nº 36, de 13 de março de

1967, ficou denominada Código Tributário Nacional. O ICM ficou regulamentado nos arts. 52-

56.

Poucas modificações foram feitas na Constituição de 1967, em relação às implantadas

com a Emenda nº 18/65. Uma das poucas inovações aconteceu em decorrência de ter a União

adquirido  competência  para  conceder,  mediante  lei  complementar,  isenção  de  ICM.  Essa

concessão de competência está intimamente ligada às características centralizadoras do governo

da União,  devido  ao  sistema autoritário  em que  foi  baseada  a  referida  Constituição.  O Ato

Complementar nº 34, de janeiro de 1967, veio padronizar a celebração de convênios em matéria

de benefícios fiscais pelos Estados. Outra inovação trazida pela Constituição Federal de 1967 foi

a não-incidência do ICM sobre produtos  industrializados  e outros que a lei  determinar,  com

destino ao exterior.

No final de 1968, foi editado o Decreto-Lei nº 406/68, que revogou diversos artigos do

Código Tributário Nacional, inclusive os que disciplinavam o ICM. Por se tratar de um decreto-

lei,  muitos  questionamentos  foram manifestados  sobre  a  possibilidade  de  poder  ele  revogar

dispositivos de uma lei.

 A matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal. A decisão prolatada entendeu que o

Decreto-Lei  nº  406/68,  editado  no  recesso  do  Congresso  Nacional,  seria  considerado,

materialmente,  uma  lei,  devendo  os  Estados  obedecer  ao  que  estava  expresso12.  Com  essa

decisão,  a  partir  daquela  data,  o  referido  decreto-lei  passou  a  regulamentar  o  ICM.  No ano

seguinte,  com  a  publicação  da  Emenda  Constitucional  nº  01,  de  1969,  foram  mantidas  as

competências definidas anteriormente. Ocorreu apenas uma inovação relativa à possibilidade de

serem concedidas isenções de ICM através de convênios celebrados e ratificados pelos Estados.

12 NOGUEIRA, Ruy Barbosa.  Direito tributário aplicado e comparado. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p.
187.  VALÉRIO, Walter Paldes.  Programa de direito  tributário.  Porto Alegre:  Livraria  Sulina, 1971. p.  182.
CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 34.
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Os alicerces da reforma de 1965 permaneceram durante mais de vinte anos, sustentando

as bases do nosso sistema tributário. Na década de oitenta, grandes debates foram travados no

Legislativo Federal, em busca de um remodelamento no sistema tributário até então vigente. Nos

primeiros debates envolvendo a elaboração da Carta Magna de 1988, diferentemente da reforma

tributária  anterior,  onde  só  havia  técnicos,  ocorreu  uma  grande  participação  dos  entes

governamentais, além de técnicos e também de representantes da sociedade organizada.

Na elaboração da Constituição Federal de 1988, o constituinte estabeleceu diretrizes para

o  fortalecimento  do  federalismo  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  garantindo  uma  maior

autonomia fiscal para os Estados e Municípios. Em conseqüência, foram aprovadas modificações

fundamentais  nas  regras  de  tributação  vigentes  até  então,  entre  as  quais  a  supressão  da

competência tributária da União em conceder isenções dos impostos estaduais e municipais.

Reduziu-se  a  competência  tributária  da  União  e,  em  contrapartida,  aumentou-se  a

competência tributária dos Estados e Municípios. Com essa nova distribuição de competências,

almejava-se alcançar um relativo grau de autonomia jurídico-financeira entre a União, Estados,

Distrito Federal e Municípios. Buscava-se reverter  a centralização até então existente, devido à

grande autonomia da União, e com isso reafirmar o pacto federativo no Brasil.13     

Entretanto,  para  que  se  pudesse  chegar  a  essa  autonomia,  era  preciso  modificar

sensivelmente  as  estruturas  tributárias  até  então  vigentes  de  modo  a  assegurar  com  mais

consistência a autonomia que cada ente federado passaria a possuir. Só seria possível alcançar

tais objetivos ampliando-se a base de tributação do ICM, como também concedendo aos Estados

maior liberdade na fixação das alíquotas do referido imposto, dentre outras medidas.14 

1.2 Definição do ICMS e seu âmbito de abrangência

13 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti.  Federalismo & ICMS: Reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 1999. p.
99.
14 FEITOSA,  Raymundo  Juliano  Rêgo.  Finanças  públicas  e  tributação  na  constituinte:  1987/1988.  Rio  de
Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 39. 
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O novo ICM passou a denominar-se imposto sobre operações relativas à circulação de

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

comunicação (ICMS). Apesar da nova denominação, manteve basicamente as características do

antigo  tributo,  especialmente  a  não-cumulatividade.  Todavia,  teve  sua  base  material  de

incidência  do  tributo  aumentada,  sendo incorporadas  as  seguintes  bases  de  tributação,  todas

anteriormente pertencentes à União:

 os serviços de transporte interestadual e intermunicipal continuou com os municípios,

desde que tivessem natureza estritamente municipal;

 os serviços de comunicação;

 as operações com combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes, energia elétrica e

minerais, que eram sujeitos ao imposto único de competência do governo federal.

O  disciplinamento  do  ICMS  na  Constituição  Federal  de  1988  foi  feito  de  forma

exaustiva. O § 1º do art. 155 tem, nada menos, que doze incisos, muitos deles subdivididos em

alíneas.  Esse  detalhamento  de  normas limitou  e  condicionou  substancialmente  a  atuação do

legislador infraconstitucional na definição das hipóteses de incidência do ICMS.15

O legislador infraconstitucional fica também atrelado ao disposto no art. 146, inciso III.

Segundo o referido dispositivo cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de

legislação tributária. Nos termos da alínea “a”, essas normas gerais envolvem “a definição de

tributos  e  de  suas  espécies,  bem  como,  em  relação  aos  impostos  discriminados  nesta

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes”. Portanto, o

legislador estadual, ao definir os fatos geradores da obrigação de efetuar o pagamento do ICMS,

fica limitado por essa norma atributiva de competência. A lei complementar desempenha um

papel delimitativo da área factual expressada na norma constitucional, suprimindo, tanto quanto

possível, a possibilidade de desarmonia entre as várias leis estaduais que definem a hipótese de

incidência tributária do ICMS.16  

15 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Substituição tributária. Curitiba, Juruá, 2000. p. 29.
16 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 23.
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Esse novo imposto, de competência dos Estados e do Distrito Federal, passou a abrigar, segundo

Roque  Antonio  Carrazza,17 no  mínimo  cinco,  impostos  diferentes.  Nele  estão  incluídos:  o

imposto sobre operações mercantis, o qual se refere à circulação de mercadoria; o imposto sobre

serviços de transporte interestadual e intermunicipal; o imposto sobre serviços de comunicação;

o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e

combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica e, por fim, o imposto sobre a extração,

circulação,  distribuição ou consumo de minerais.  Essa diferença consiste na possibilidade de

terem esses tributos hipóteses de incidência e base de cálculos diferenciadas.

É interessante observar que,  apesar de o ICMS ser da competência dos Estados e do

Distrito Federal,  a Constituição Federal concedeu, excepcionalmente,  à União a competência

para legislar sobre ele.  Esse permissivo está no art.  147,  segundo o qual,  em se tratando de

territórios, a União poderá instituir tal imposto. Apesar de não mais existirem territórios federais

no Brasil,  essa norma continua em vigor,  pois  a Constituição, em seu art.  18, vislumbrou a

possibilidade de criação de novos territórios. 

 Roque Antonio Carrazza18 critica os legisladores desse tributo, ao afirmar que a idéia de

concatenar diferentes impostos sobre o mesmo rótulo(ICMS), além de não ser muito adequada,

sob o prisma do tecnicismo, na prática, cria grandes confusões. Apesar de não se confundirem,

esses impostos possuem um “núcleo central comum”, ou seja, a essência é a mesma para os

cinco. O ICMS é um tributo com função essencialmente fiscal, sendo fonte de receita para os

Estados e o Distrito Federal. Entretanto, tem sido utilizado com uma função extrafiscal, através

da concessão de termos de acordo, regimes especiais, dilação para o pagamento do imposto para

alguns contribuintes, entre outras situações. 

Ao ser utilizado desse modo, o tributo poderá estar se desviando das suas finalidades

essenciais,  impondo  restrições  ou até  concedendo benefícios  e,  simultaneamente,  oferecendo

tratamento diferenciado para alguns contribuintes em detrimento de outros, conforme entende

Hugo de Brito Machado.19 Para o citado autor, quando algum beneficio é concedido por um

Estado economicamente rico, torna-se algo inconstitucional. Mas, a partir do momento em que o

17 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 31.
18 CARRAZZA, op. cit., p. 31. 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 291. 
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mesmo tipo de benéfico é concedido por um Estado pobre, este está apenas tentando diminuir as

grandes desigualdades existentes no nosso país.20

O ICMS possibilitou uma taxação seletiva, tributando com uma alíquota maior produtos

não essenciais, enquanto os produtos e serviços de primeira necessidade foram taxados com uma

alíquota menor. Os Estados e o Distrito Federal passaram a estabelecer alíquotas internas através

de lei ordinária, reafirmando sua autonomia. Anteriormente, essas alíquotas eram estabelecidas

pelo Senado Federal.

 Por outro lado, foi facultada a competência do Senado Federal para estabelecer alíquota

mínima, nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço dos senadores e

aprovada  pela  maioria  absoluta  de seus  membros.  Compete-lhe  também estabelecer  alíquota

máxima, mediante, neste caso, resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois

terços de seus membros, para resolver conflito específico que envolva interesse dos Estados

 Em relação às alíquotas nas operações e prestações interestaduais destinadas ao exterior,

ficou mantida a regra de que estas seriam estabelecidas através de resolução do Senado Federal

por iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria

absoluta dos seus membros.21 Essa competência atribuída ao Senado Federal somente deverá ser

utilizada para corrigir possíveis distorções no sistema vigente, jamais para invadir a competência

legislativa e administrativa dos Estados-membros e do Distrito Federal. Em hipótese alguma,

poderá o Senado Federal tomar medidas que venham a ferir o princípio federativo.22

 A seletividade do ICMS é um princípio que deve ser observado pelo legislador, por se

encontrar previsto na Constituição Federal. Nesse aspecto, é preciso verificar a essencialidade da

mercadoria ou serviço. Essa seletividade pode ser obtida através de qualquer técnica de alteração

quantitativa  da  carga  tributária,  ou  seja,  através  de  sistemas  de  diferenciação  de  alíquotas,

incentivos fiscais, variação da base de cálculo, dentre outros aspectos. Desse modo, produtos

poderão ter sua alíquota reduzida ou até mesmo isenção total. Esse princípio inerente ao ICMS

20 MACHADO, op. cit., p. 292.
21 BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
Art. 155, § 2º, IV e V.
22 CHIESA, Clélio. ICMS: Sistema constitucional tributário: Algumas inconstitucionalidades da LC 87/96. São
Paulo. LTr , 1997. p. 71.
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tem como finalidade primordial beneficiar os consumidores finais, pois são eles que, de fato,

suportam a carga tributária desse tributo.23

Buscando-se estabelecer uma melhor redistribuição de renda entre os Estados e o Distrito

Federal,  instituiu-se  o  denominado  “diferencial  de  alíquotas”.  Com  esse  mecanismo,  nas

operações e prestações que destinem produtos e serviços para outro Estado, o Estado destinatário

poderá  cobrar  a  diferença  entre  a  alíquota  interna  e  a  interestadual.  Isso  ocorre  quando  o

adquirente for contribuinte do ICMS; caso não seja, poderá ser cobrada a alíquota interna do

Estado de origem.

A Carta  Magna  utiliza  o  vocábulo  “operações”  como  sendo  atos  jurídicos,  ou  seja,

aqueles atos que produzem efeitos jurídicos. Aliomar Baleeiro dizia que “essa operação, quase

sempre,  consiste  em um negócio jurídico de compra e venda,  transmitindo-se o domínio  da

mercadoria do sujeito passivo a terceiro. Mas pode ser outro negócio jurídico, que importe em

alienação e saída da coisa, como a troca, a doação, etc.”24

Hugo de Brito Machado25 explica que a palavra “operação” deve ser relativa à circulação de

mercadorias, mas não necessariamente uma operação de circulação. Significa dizer que não se

requer que na operação ocorra a transferência de propriedade ou até mesmo da posse, mas que

tenha relação com a circulação. Pode ocorrer a hipótese de uma mercadoria transitar da produção

até o consumo e permanecer no patrimônio da mesma pessoa jurídica. O autor cita o exemplo da

remessa de mercadoria em consignação.

Para Roque Antonio Carrazza,26 operação é o fato jurídico que faz nascer a obrigação de

pagar o ICMS. Ela ocorre não só através da compra e venda, mais de outros negócios jurídicos,

como  a  doação,  a  troca,  dentre  outros.  Segundo  esclarece,  todos  esses  tipos  de  operações

possibilitam a circulação de ICMS, sendo, deste modo, passíveis de tributação. Conclui que o

ICMS deve ter por hipótese de incidência aquela operação jurídica, efetuada por comerciante,

industrial  ou  produtor,  que  gera  a  circulação  de  mercadoria,  ou  seja,  a  transmissão  de

propriedade. Sobre a mesma matéria, Manoel Cavalcante de Lima Neto27 discorre:

23 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
86-87.
24 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 393. 
25 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética. 1999. p. 26.
26 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 36.
27 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Substituição tributária. Curitiba: Juruá, 2000. p. 31-32.
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“Cremos  que  operações,  na  óptica  constitucional,  não  querem  significar
negócio jurídico translativo da propriedade da mercadoria, embora esta seja a
forma mais comum. Em verdade, as operações são aquelas que impulsionam a
mercadoria  desde  a  etapa  inicial  de  produção,  com  passagem  pela
comercialização e sendo finalizadas com o consumo. Algumas dessas etapas
podem ser realizadas pela mesma pessoa, mas a legislação do ICMS promove
uma nítida separação delas,  quando define a ocorrência do fato gerador pela
saída a qualquer título, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
e impõe a regra da autonomia dos estabelecimentos. Operação, para efeito de
imposto,  pode  também significar  uma única  etapa  quando  a  mercadoria  for
adquirida para o consumo ou para integrar o ativo permanente.”

Nesse caso, o conceito de operação deve ser observado somente pelo ângulo jurídico e

nunca sob o aspecto econômico, apesar de o ICMS ter natureza econômica, ou seja, envolve uma

circulação econômica. Assim, quando os conceitos econômicos são recepcionados pelo direito

positivo,  esses mesmos conceitos  passam a ter  conteúdo próprio e  distinto,  podendo ou não

coincidir com os conceitos econômicos.28

A circulação referente ao ICMS, de acordo com o texto constitucional, tem uma maior

abrangência do que a simples transferência de domínio prevista no direito privado. No texto

constitucional, está também prevista a faculdade de dispor da mercadoria, muito embora isto não

implique  transferência  de  domínio.  Sob  esse  aspecto,  uma  simples  transferência  de

disponibilidade sobre a coisa importa em circulação de mercadorias.

Pode ocorrer uma situação em que sobre a simples circulação física da mercadoria não

incida  o  ICMS.  Mas,  para  que  fique  caracterizada  essa  circulação,  de  acordo  com o  texto

constitucional, faz-se necessário que a mercadoria seja transferida, indo de um patrimônio para

outro, em qualquer de suas formas, seja qual for a motivação jurídica da operação.

É requisito  básico a  ocorrência da mudança de proprietário para que se  caracterize a

circulação, mas isto não é indispensável. Existem casos em que a circulação vem a ocorrer sem

que  tenha  havido  a  mudança  de  propriedade,  da  forma  como  o  vocábulo  é  entendido  no

28 CHIESA, Clélio. ICMS: Sistema constitucional tributário: Algumas inconstitucionalidades da LC 87/96. São
Paulo: LTr., 1997. p. 78.
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denominado direito de propriedade. Para a ocorrência da circulação, basta que a mercadoria saia

da posse da unidade econômica em que está contida, no percurso da produção ao consumo.29

Na  esfera  constitucional,  o  vocábulo  “circulação”  possui  uma  significação  mais

abrangente  do  que  a  simples  transferência  de  propriedade,  ou  seja,  uma  transferência  de

titularidade. Porém, essa circulação está ligada a uma transferência de disponibilidade sobre a

mercadoria, que poderá ou não ser acompanhada de uma transferência de domínio da coisa.30

Nem todo bem móvel pode ser considerado como uma mercadoria, mas toda mercadoria

pode ser considerada como um bem móvel. Este pode ser considerado uma mercadoria quando

se destina à mercancia. A mercadoria pode ser considerada como espécie do gênero “coisa”,

sendo  que  as  coisas  móveis,  objeto  de  circulação  comercial,  podem  ser  consideradas

mercadorias.31

Um bem não é considerado uma mercadoria por sua natureza, mas sim quando se destina

a fins mercantis. Por exemplo, um livro exposto à venda em uma livraria é uma mercadoria, mas

se o livreiro leva um exemplar para casa, a fim de se entreter numa leitura, esse livro não mais

poderá ser considerado como mercadoria. Outro exemplo, para ampliar a compreensão, está no

caso de uma máquina industrial. Quando o comerciante a vende para o empresário, ela deixa de

ser mercadoria e passa a integrar o ativo fixo daquela indústria, ou seja, muda de finalidade, sai

da circulação e passa para a produção. Portanto, é a destinação do bem que indicará quando ele

será tratado como mercadoria. Conceituando mercadoria, José Souto Maior Borges32 afirma:

 “...o  bem móvel,  que  está  sujeito  à  mercancia,  porque  foi  introduzido  no
processo  econômico  circulatório.  Tanto  que  o  que  caracteriza,  sob  certos
aspectos,  a  mercadoria  é  a  destinação,  porque  aquilo  que  é  mercadoria,  no
momento que se introduz no ativo fixo da empresa, perde essa característica de
mercadoria,  podendo  ser  reintroduzido  no  processo  circulatório,  voltando  a
adquirir, conseqüentemente, essa conotação de mercadoria.”

29 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 27.
30 CHIESA, op. cit., p. 80.
31 CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 4  ed. São Paulo: Atlas, 1992. p. 278.
32 BORGES, José Souto Maior. Questões tributárias. 1 ed. São Paulo: Resenha tributária, 1975. p.85.
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Roque Antonio Carrazza33 leciona que o direito tributário é um direito de superposição,

na medida em que capta definições e assimila institutos provenientes de outros ramos do direito,

trazendo-os  para  seu  universo.  No  caso  de  mercadoria,  o  direito  tributário  foi  buscar  sua

definição no direito  comercial,  já  que  todos  os  ramos do direito  estão  entrelaçados.  Não se

constituem em compartimentos estanques, pois todos fazendo parte de um sistema jurídico.

Os  bens  adquiridos  para  fazerem  parte  do  ativo  fixo  da  empresa  e  que  depois  são

colocados à venda, por se tornarem inservíveis para o estabelecimento, não poderão receber a

incidência do ICMS, conforme já  decidiu,  sobre a matéria,  o Superior  Tribunal  de Justiça.34

Dessa maneira, para efeito de tributação do ICMS, mercadoria é toda coisa móvel que se destina

a fins mercantis.

Para que ocorra a incidência desse tributo na prestação de serviço de transporte, é preciso

esse serviço seja prestado por terceiro, com conteúdo econômico, sob regime de direito privado e

em caráter negocial.  Portanto,  deverá ocorrer um negócio jurídico que tenha por objeto uma

prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal.35

É importante  observar  que  o  ICMS não  incide  sobre  os  transportes  interestaduais  e

intermunicipais, mas sim sobre os serviços destes. Podem ser entendidos como transporte tanto

aqueles realizados por via terrestre como por via aérea, marítima, lacustre, fluvial ou hidroviária.

Além  disso,  o  ICMS  incide  sobre  qualquer  prestação  de  serviço  de  transporte,  seja  com

passageiros, cargas, valores ou mercadorias, ou outra qualquer que envolva esse tipo de serviço

de transporte.

Não foi, por parte do legislador constituinte, um excesso de zelo quando dispôs que a

incidência do tributo seria sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Apesar

de todo transporte interestadual ser também intermunicipal, nem todo transporte intermunicipal

pode ser considerado com interestadual. Isto ocorreu para que os Municípios não utilizassem o

tributo de sua competência,  o  ISS, como meio de disputas  no que se refere aos serviços de

transporte e de comunicações. Contudo, essa competência conferida aos Estados e ao Distrito

Federal não permite que sejam estabelecidas diferenças tributárias em virtude da procedência ou

33 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 38. 
34 No REsp 1.373-RJ, 2a. Turma, julgado em 06/06/1990, que teve como relator o Min. Carlos Velloso. DJU
06/08/1990.
35 CHIESA, op. cit.,  p. 95.
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destino do serviço de transporte interestadual ou intermunicipal.36 As prestações de serviços que,

porventura,  ocorram dentro de um Município, sem ultrapassarem suas fronteiras,  não estarão

sujeitas ao ICMS, mas ao ISS, que é de competência dos Municípios.

O serviço de transporte interestadual e intermunicipal no qual incide o ICMS é apenas

aquele que é objeto de remuneração específica, ou seja, aquele transporte contratado para levar a

mercadoria  até  o destinatário e não aquele em que o vendedor é o próprio transportador da

mercadoria. Nesse caso, o frete já estará incluído na base de cálculo do ICMS, ou seja, o custo do

transporte já fará parte da composição final do preço da mercadoria. Diferentemente ocorre no

caso em que um terceiro é contratado para levar a mercadoria. Sobre esse serviço de transporte é

que incidirá o ICMS.37 

Clélio  Chiesa38 esclarece  que  o  ICMS relativo  à  prestação  de  serviços  de  transporte

“transmunicipal” será devido ao Estado, ou ao Distrito Federal, onde teve início a prestação do

referido serviço. Essa prestação somente poderá ser tributada, uma única vez, no território em

que se iniciou a prestação. Não pode outro Estado tributá-la, mesmo que seja destinatário da

prestação ou, até mesmo, na hipótese de o Estado servir de passagem para o destino final. Nas

prestações  de serviços  de transporte  que tiveram início  no exterior,  o  ICMS será devido ao

Estado onde estiver situado o contribuinte destinatário da referida prestação de serviço. 

Quando esse imposto envolve a comunicação, não se trata de tributar a comunicação, mas

sim a prestação de serviços de comunicação. O tributo não incide sobre a comunicação em si,

mas sobre o negócio jurídico através do qual alguém fornece a um terceiro condições para que

haja essa comunicação. Assim sendo, os serviços de difusão, radiofusão e propaganda não estão

abrangidos no âmbito de incidência do ICMS, justamente por não estarem incluídos na regra-

matriz do ICMS.39

No  momento  em  que  se  disponibilizam  os  mecanismos  para  que  haja  uma  efetiva

transmissão  de  comunicação  e  recepção  de  mensagens,  essa  operação  estará  passível  de

36 CARRAZZA, op. cit.,  p. 106.
37 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed.  São Paulo: Dialética, 1999. p. 35.
38 CHIESA, op. cit., p. 97. O autor utiliza o vocábulo “transmunicipal” para abranger tanto o serviço de transporte
interestadual como o intermunicipal, afirmando que não existe transporte interestadual que não seja intermunicipal,
“pelo simples e evidente fato de que não existe um Município que pertença ao mesmo tempo ao território de dois ou
mais Estados. Valeu-se o constituinte de um pleonasmo.” 
39 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 115.
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tributação pelo ICMS. Para tanto, é de pouca importância, para efeitos de incidência do imposto,

tanto a transmissão propriamente dita como o conteúdo da mensagem transmitida.

 As propagandas de rádio e televisão não estão incluídas no campo de incidência do

ICMS, mas no do ISS. Não se trata de um serviço de comunicação, porém de divulgação ou

veiculação. Na transmissão de propagandas, o que existe é uma difusão de imagens, não sendo

possível mensurar o número de pessoas que estarão recebendo aquelas mensagens, mas apenas

uma estimativa de pessoas que provavelmente assistirão às referidas propagandas. Por serem

essas transmissões gratuitas,  em relação a quem assiste e para um número indeterminado de

pessoas, é que  essa difusão cai no campo da não-incidência do ICMS.40 Entretanto, ocorrendo a

participação ativa do destinatário do serviço de comunicação, através do envio e recebimento de

mensagens, poderá haver a incidência do tributo.41  

Pode  haver  a  incidência  do  ICMS nos  casos  em que  alguém é  contratado,  mediante

pagamento, para transmitir uma mensagem, ou ainda naquelas situações em que é colocado à

disposição de um tomador de serviços o material suficiente para realizar essa comunicação. É o

caso de um satélite que não emite a mensagem, mas serve de suporte para que a comunicação

seja transmitida. Desse modo, qualquer forma de prestação de serviço de comunicação que tenha

intuito comercial e que esteja atrelada aos mecanismos necessários para que a comunicação se

efetive  pode,  em  tese,  ser  escolhida  pelo  legislador  infraconstitucional  para  fazer  parte  da

hipótese de incidência do ICMS, no que se refere à prestação de serviços de comunicação.42

1.3 Princípios constitucionais relativos ao ICMS

Entre os diversos princípios constitucionais tributários interentes à maioria dos tributos,

merece destaque, em relação ao ICMS, o princípio da não-cumulatividade, previsto na Carta

Magna de 1988, no seu art. 155, § 2º, I: “Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido

em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.”43

40 MACHADO, op. cit., p. 39.
41 CARRAZZA, op. cit., p. 117.
42 CHIESA, op. cit., p. 101.
43 BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
Art. 155, § 2º, I.
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 A  não-cumulatividade  foi  inserida  no  ordenamento  jurídico  pátrio  pela  Emenda

Constitucional nº 18/65, que criou o ICM. O objetivo era buscar uma solução para os problemas

que existiam naquela época, em decorrência do IVC, que era um imposto cumulativo. É possível

identificar alguns problemas provenientes da cumulatividade do tributo,  no que se refere aos

efeitos econômicos de uma política tributária.

 Em primeiro lugar, o imposto cumulativo incide repetidas vezes sobre bases de cálculo.

Em conseqüência, no momento em que se passa de uma operação para a seguinte, ocorre um

acréscimo nessa base de cálculo. Isso ocorre devido à soma de novas margens de lucro sobre a

mercadoria, como também de novas despesas acessórias e do próprio imposto incidente sobre

operações posteriores. Esse incremento fictício que ocorria nos preços dos produtos fez com que

as diversas nações, tanto da Europa continental como da América Latina, adotassem o modelo da

não-cumulatividade.

 Outro aspecto a ser observado é que, como foi explanado no  início do capítulo, em

decorrência da cumulatividade, passou a ocorrer uma integração vertical das empresas. Por fim,

como resultado da cumulatividade em cascata de um imposto multifásico, ocorria uma falta de

uniformidade na carga tributária para os consumidores finais, que de fato suportam todo o peso

do tributo. Em conseqüência disto, quanto mais longo fosse o ciclo de comercialização maior

seria esse ônus, gerando uma espécie de anomalia no sistema tributário. Assim, menor seria a

carga suportada por produtos supérfluos e, em contrapartida, os produtos essenciais suportariam

uma alta  carga  tributária.44 Tratando  sobre  o  princípio  da  não-cumulatividade  que  integra  a

norma jurídico-tributária do ICMS, Sacha Calmon Navarro Coêlho45 esclarece:

“A base  de  cálculo  não  é  o  único  modo de apurar-se o  quantum do dever
decorrente da realização do suposto. Seria reduzir a estrutura normativa à sua

44 CHIESA, op. cit., p.. 119.
45 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.  Teoria geral do tributo e da exoneração tributária.  Belo Horizonte: Del
Rey, 1999. p.  125.  Nesta justificativa o referido autor afirma: “Se o cálculo monetário do imposto devido pelo
contribuinte  não  fizer  parte  da  conseqüência  da  norma-de-dever,  dita  tributária,  estará  destruída  toda  a  rica
versatilidade científica da teoria da norma tributária, presa ao fetiche da base de cálculo, erigida, em face do tributo,
por Becker, Amílcar de Araújo Falcão e Rubens Gomes de Souza como seu elemento definitório. Não se nega a
lição dos mestres, de que a base de cálculo é o mais importante fator de controle do tributo. Sua inadequação em
relação ao fato jurígeno aponta o teor de desequilíbrio da norma. Não obstante, não é sempre, de modo dogmático e
intratável, que a base de cálculo define a natureza jurídica do imposto. Define, é certo, a natureza jurídica do tributo.
A natureza jurídica do imposto, para ser definida, exige, também, o concurso de outros dados defluentes das leis. No
caso do ICMS, só para exemplificar, depende, além da base de cálculo, do modo de apurar o  quantum debeatur
final, implicando o princípio da não-cumulatividade.”
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feição  mais  primária.  Existem  impostos  sofisticados,  do  ponde  de  vista
jurídico, tais como o ICMS e o imposto de renda, que exigem operações algo
complexas para a conclusão do quantum debeatur e que solicitam o concurso
de leis e princípios diversos, todos convergentes a um só fim: a “quantificação”
do dever do sujeito passivo da obrigação.” 

O  princípio  da  não-cumulatividade  possibilita  ao  contribuinte  compensar,  em  cada

operação, o montante devido nas operações anteriores. Essa regra somente admite as exceções

que estão previstas na Constituição Federal. Tal princípio proporciona uma grande vantagem ao

Fisco, pois antecipa o imposto que seria devido apenas no consumo. Nesse caso, passa a receber

de cada contribuinte o valor devido do imposto abatido do que veio da operação anterior. Além

disso,  faz  com  que  diversos  contribuintes  das  várias  etapas  se  tornem  responsáveis  pela

arrecadação do tributo, eliminando assim o risco de insolvência e evitando que o Estado fique

sem receber o montante devido do imposto.46

A regra da compensação não pode ser concedida, de forma discricionária, pelo legislador

ou  pelo  Fisco.  Trata-se  de  uma  diretriz  imperativa  que  concede  ao  contribuinte  o  direito

subjetivo de ver implementado, em cada caso concreto, o princípio da não-cumulatividade do

ICMS. É uma regra inserida na Constituição e,  portanto, deve ser cumprida por todos.  Esse

princípio, por ter bases constitucionais, deve ser observado, indistintamente, pelo contribuinte,

pelo legislador infraconstitucional e também pelo Fisco estadual. Caso não seja observado o que

determina a Constituição,  o contribuinte deverá reclamar seus  direitos perante  os tribunais.47

Esse direito constitucional ao abatimento em favor do contribuinte  do ICMS não poderá ser

desconsiderado por nenhuma lei, decreto, portaria, etc.

Para que haja a compensação dos créditos, não é necessário que estes derivem da mesma

mercadoria  ou  do mesmo serviço;  basta  que  existam créditos  provenientes  de  operações  ou

prestações anteriores. Este é o conhecido sistema “imposto contra imposto”. Caso esses créditos

só pudessem ser abatidos da mesma mercadoria ou prestação de serviço, ocorreria o sistema

“mercadoria contra mercadoria”.

46 DERZI, Misabel Abreu Machado. Distorções do princípio da não-cumulatividade no ICMS – comparação com o
IVA Europeu.  In: COÊLHO, Sacha Calmon N.(Org.).  Temas de direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey,
1998. p. 119.
47 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 173.
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Segundo  Sacha  Calmon  Navarro  Coêlho48,  trata-se  de  um crédito  de  natureza  mista,

quase que financeira, englobando o crédito do ativo imobilizado dos bens de uso e consumo,

bem  como  de  todos  os  insumos  diretos  e  indiretos  usados  na  produção  e  circulação  de

mercadorias e prestação de serviços. Dessa maneira,  toda entrada, independentemente de sua

destinação, onde houver destaque do ICMS, automaticamente gerará, em favor do contribuinte

que adquiriu o direito à utilização desse crédito, devendo ser compensado nas saídas posteriores.

Nesse sentido, leciona Clélio Chiesa49:

 “É importante frisar  que a Constituição Federal  não faz distinção quanto à
origem  dos  créditos  do  ICMS,  portanto,  independentemente  da  natureza
jurídica das operações ou serviços que geraram crédito, sempre surge o direito
à compensação. Dito de outra forma, não há vinculação do crédito gerado nas
etapas anteriores com as etapas posteriores da mesma natureza. Assim, podem,
v.g., ser utilizados os créditos decorrentes do pagamento do ICMS com energia
elétrica  para  compensar  o  pagamento  do  ICMS devido  pela  venda  de  uma
determinada  mercadoria.  É  suficiente  que  haja  a  incidência  do  ICMS  nas
operações ou prestações anteriores para que surja,  infalivelmente, o direito à
compensação nas  operações  posteriores.  Outrossim, podem ser  utilizados os
créditos de ICMS advindos da aquisição de pneus por uma transportadora para
pagar o imposto decorrente da prestação de serviços transmunicipais.”

Para que o contribuinte  possa utilizar-se dos créditos das operações  anteriores,  não é

necessário  que  esteja  condicionado ao  efetivo  recolhimento  do  tributo.  Basta  que  ele  esteja

expresso nos documentos fiscais hábeis para o tipo de operação. Caso isto fosse exigido, seria

necessário  que  o contribuinte  se  certificasse  do efetivo recolhimento  do tributo  na  operação

anterior, por parte de terceiros, para que pudesse lançar mão desse crédito na sua escrituração

fiscal-contábil. 

Caso a Fazenda Pública deixe de cobrar o ICMS decorrente das operações posteriores,

não  pode  exigir  o  estorno  do  crédito  ou  mesmo  o  seu  não  aproveitamento  por  parte  do

adquirente. Para o bom andamento da justiça fiscal, o ICMS devido nas operações antecedentes

deve  gerar  crédito  ao  contribuinte  que  adquiriu  a  mercadoria  ou  prestação  de  serviços.

Entretanto,  não  é  necessário  que  esse  contribuinte  investigue  se  o  contribuinte  alienante

efetivamente recolheu o valor do tributo destacado no documento fiscal.50 
48 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
p. 332.
49 CHIESA, op. cit., p. 120.
50 SILVA,  Paulo  Roberto  Coimbra.  A substituição  tributária  progressiva  nos  impostos  plurifásicos  e  não
cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 115.
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A Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 20, assegura, para efeito de compensação, o

direito  ao  sujeito  passivo  de  creditar-se  em  relação  ao  imposto  cobrado  nas  operações

antecedentes, relativamente às mercadorias que deram entrada no seu estabelecimento, real ou

simbolicamente,  “inclusive  a  destinada  ao  seu  uso  ou  consumo  ou  ao  ativo  permanente”.

Excetuam-se apenas aquelas mercadorias que são alheias à atividade do contribuinte. Por outro

lado, a citada Lei Complementar não autoriza a compensação com os bens do ativo permanente

que forem utilizados, para a produção de mercadorias ter suas saídas desoneradas do imposto. O

mesmo ocorre quando esses bens forem alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos,

contados da data em que foram adquiridos. Nessa situação, o contribuinte estará obrigado a fazer

o estorno, à base de 20% em relação ao que faltar para completar o qüinqüênio.

O principio da não-cumulatividade envolve as operações ou prestações promovidas em

um certo lapso de tempo,  na maioria  das  vezes,  de trinta  dias.  Caso os débitos  superem os

créditos, haverá imposto a recolher; ocorrendo o oposto, o saldo será transferido para o período

subseqüente de apuração. As únicas hipóteses nas quais a utilização do crédito  é vedada estão

inseridas  no  art.  155,  §  2º,  II,  da  Carta  Magna.  Nesse  caso,  trata-se  de  isenção  e  da  não-

incidência, devendo tais hipóteses ser interpretadas restritivamente não podendo, desse modo,

receber ampliação por parte do legislador ordinário. Nos demais casos, essa utilização se torna

ampla e irrestrita.

 Roque Antonio Carrazza51 sintetiza  essa  matéria,  afirmando que o princípio  da não-

cumulatividade é operacionalizado pela compensação efetuada pelo próprio contribuinte, na sua

escrita fiscal, através de débitos e créditos. Em seu entendimento, caso o contribuinte aceite o

disciplinamento dessa matéria por parte do Fisco, ele estará reconhecendo que a Administração

Pública poderá dar os contornos que julgar convenientes ao princípio da não-cumulatividade do

ICMS.

Mizabel Abreu Machado Derzi52 entende que a não-cumulatividade gera no tributo um

caráter de neutralidade. Sendo o ICMS um tributo neutro, significa que se torna indiferente à

competitividade e à concorrência, não ferindo as leis da livre concorrência. Além disso, esse

51 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p.. 177. 
52 DERZI, Mizabel Abreu Machado. Distorções do princípio da não-cumulatividade no ICMS – comparação com o
IVA Europeu. In: COÊLHO, Sacha Calmon N.(Org.). Temas de direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.
p. 118.
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imposto se adapta às necessidades do mercado, passando a onerar o consumo e nunca a produção

ou o comércio. Essa neutralidade pode ser vista como a indiferença do ônus tributário em relação

à quantidade de operações realizadas. O ônus tributário será sempre o mesmo, tanto para aquelas

mercadorias que, entre a produção e o consumo, passam por apenas duas operações, como para

as que passam por diversas operações.

 Essa neutralidade resulta na proporcionalidade do ônus do valor da mercadoria ou da

prestação de serviço. Caso não houvesse essa proporcionalidade, o ônus tributário variaria de

acordo com o número de operações realizadas.53 O constituinte  pode afirmar que haverá um

abatimento em cada operação, em decorrência do que foi cobrado nas anteriores. A esse respeito,

esclarece Sacha Calmon Navarro Coêlho 54:

 “Nada mais inverídico. Tanto o ICMS quanto o IPI foram estruturados não
para a prática da não-cumulatividade por produto(em cada operação), mas por
períodos de tempo, freqüentemente  30 dias.  Assim sendo,  durante  o mês os
contribuintes  contabilizam  “entradas”  e  “saídas”.  As  entradas  geram
“créditos”,  as  saídas  geram  “débitos”.  Abatendo  dos  débitos  os  créditos,
alcança-se, ao fim do período, o imposto devido. Se houver mais créditos que
débitos, não há imposto a pagar, senão crédito a transferir para o mês seguinte.
Ora, assim sendo, tanto o IPI como o ICMS são impostos periódicos(como o
IR),  e  a  não-cumulatividade  é  por  operações  em  dado  período  e  não  por
produto. Há um outro reparo. O crédito a apropriar envolve o que decorrer da
aquisição de bens do ativo fixo e de bens de uso e consumo”

 

Neste  capítulo,  foram feitas algumas considerações sobre a  estruturação do ICMS na

Constituição Federal de 1988, apresentando-se, primeiramente, um breve histórico sobre esse

tributo. Em seguida, buscou-se definir o ICMS como também o seu âmbito de abrangência. Ao

final do capítulo, abordou-se, embora superficialmente, o princípio da não-cumulatividade no

ICMS, visto não ser este o foco principal do trabalho.

Apesar do amplo leque de assuntos a ser tratados sobre o ICMS, abordar-se-á a seguir a

responsabilidade  passiva  desse  tributo.  Nesse aspecto,  o  trabalho será  direcionado para  uma

análise mais minuciosa sobre o instituto da substituição tributária progressiva e a possibilidade

de ressarcimento.

53 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed.  São Paulo: Dialética, 1999. p. 168.
54 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.Comentários à Constituição de 1988: Sistema tributário. 8 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999. p. 329.
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CAPÍTULO II
 

 A RESPONSABILIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO ICMS

2.1. Momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
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O nascimento da obrigação tributária dá-se no momento descrito na lei instituidora do

ICMS,  em  que  a  transmissão  jurídica  será  tida  como  realizada.55 Já  o  art.  114  do  Código

Tributário Nacional  -  CTN estabelece  que “fato gerador da obrigação principal  é  a situação

definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.” O legislador pátrio considerou  a

expressão  “fato  gerador”  tanto  envolvendo  a  situação  hipotética  prevista  na  norma,  quanto

aquela que realmente venha a ocorrer.

No  ICMS,  no  momento  em  que  ocorre  uma  operação  relativa  à  circulação  de

mercadorias,  uma  prestação  de  serviço  de  transporte  ou  comunicação  interestadual  ou

intermunicipal ou, ainda, a importação de mercadorias ou de bens para consumo ou ativo fixo de

estabelecimento,  surgirá  uma  obrigação  tributária.  Nela,  o  Estado  estará  no  pólo  ativo  e  o

contribuinte  estará  no pólo passivo incumbido  do dever  de pagar o  tributo devido referente

àquela operação.56

A expressão “fato gerador” passou a ser difundida a partir  do estudo de Gaston Jèze,

traduzido por Paulo da Mata Machado e publicado no nosso país em 1945.57 Amílcar de Araújo

Falcão conceitua fato gerador como sendo “o fato, o conjunto de fatos ou o estado de fato a que o

legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de pagar um tributo determinado”.58Alguns

elementos se fazem presentes na definição de fato gerador, como a sua previsão legal e que o

fato gerador constitua um fato jurídico. 

Na  visão  do  referido  autor,  trata-se  de  um  fato  econômico  de  relevância  jurídica,

destacando a necessidade de ocorrência do fato gerador, para que possa surgir a obrigação de

pagar  um  referido  tributo.59 Assim,  como  conseqüência  jurídica  específica,  o  fato  gerador

constitui o marco inicial da instauração da relação jurídica obrigacional de pagar o tributo.

Muitas  expressões  são  utilizadas  como  sinônimos  de  fato  gerador,  podendo-se  citar:

suporte fático, proveniente do alemão  Steuertatbestand; fato imponível, que vem do espanhol

hecho imponible; situação-base ou pressuposto de fato do tributo,  que tem origem no termo

italiano fattispecie tributaria. Há, ainda,  a expressão objeto do tributo ou objeto do imposto, que

é utilizada, dentre outros, por Ernst Blumenstein, referindo-se ao termo Steuerobjekt.

55 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 40.
56 CHIESA, op. cit., p. 116.
57 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p.  247.
58 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 49.
59 FALCÃO, op. cit., p. 2.
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 Amílcar Falcão de Araújo60 critica a utilização de tais expressões, afirmando que  todos

cometem um equívoco ao aceitarem que os tributos recaem sobre coisas. Mas, segundo ele, a

relação tributária é de caráter pessoal ou obrigacional. Critica também o emprego da expressão

“objeto do tributo” para designar o fato gerador. Esclarece que se trata de uma impropriedade

técnica, por ser o tributo uma prestação em dinheiro e o objeto do tributo ser necessariamente o

objeto dessa prestação.

José Souto Maior Borges61 analisou algumas dessas expressões da doutrina estrangeira e

fez algumas diferenciações entre elas. Afirma que, na doutrina italiana, a fattispecie astratta é

aquela situação típica prevista em lei, enquanto a fattispecie concreta refere-se ao fato específico

e regular. Com base na lição de Trabucchi, esclarece que a primeira é composta da diversidade

de elementos abstratos, demandados pelo ordenamento jurídico para que possa produzir alguma

modificação. Em relação à segunda, afirma: “É constituída pelo fato específico e regular, isto é,

pelos elementos que vez por outra concorrem para realizar determinadas modificações no mundo

jurídico.” Ele define a fattispecie normativa como sendo “o complexo de elementos necessários à

produção de um efeito jurídico ou complexo de efeitos jurídicos.”

Analisando o posicionamento de alguns  doutrinadores,  afirma que tanto Berliri  como

Trabucchi  fazem uma diferenciação em relação às expressões  fattispecie normativa típica do

fato gerador. Esses termos utilizados por Berliri correspondem às expressões fattispecie abstrata

e  fattispecie  concreta, empregadas  por  Trabucchi.  Em relação à  doutrina  alemã,  José  Souto

Maior  Borges  afirma:  “Hensel  define  a  fattispecie  do  imposto(Steuertatbestand)  como  o

complexo dos pressupostos abstratos contidos em normas de direito tributário material para cuja

realização concreta(realizzazione della fattispecie: Tatbestand verwirklichung) devem seguir-se

determinadas conseqüências jurídicas.”62

Klaus  Tipke  observa  que  não  deve  haver  confusão  entre  as  expressões  “bem

tributável”(Steuergut)  com  “objeto  do  imposto”(Steuerobjekt),  conceitos  provenientes  da

doutrina germânica. Também não se pode confundir “pressuposto do fato” com o “fato gerador”

em seu aspecto material. Contrariando o posicionamento de que o ICMS incide indiretamente

sobre o consumo final,  Klaus Tipke alega que o fato gerador do ICMS refere-se à operação

60 FALCÃO, op. cit., p. 2-3. 
61 BORGES, José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 180.
62 BORGES, op. cit., p. 180-181.
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relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços de transporte interestadual ou

intermunicipal ou de comunicação e não sobre o consumo final. Adiante arremata:

 “Também conhecido como pressuposto do fato, o bem tributável (Steuergut)
consiste,  em  Direito  Tributário,  naquela  grandeza  indicadora  da  riqueza
econômica de uma pessoa, passível de ser tributada. Já o objeto do imposto
(Steuerobjekt), também conhecido como fato gerador em seu aspecto material,
consiste no bem tributável (Steuergut) legalmente reconhecido e juridicamente
normatizado  como  digno  de  tributação,  ou  seja,  o  bem  tributável  torna-se
objeto do imposto graças à sua normatização jurídica.  Objeto do imposto é,
portanto,  o bem tributável com o conteúdo e a amplitude determinados pela
realização da hipótese de incidência.”63

Divergindo  da  doutrina  tradicional,  que  considera  o  fato  gerador  tanto  o  enunciado

descrito  na  lei  como a  situação  em concreto,  Geraldo  Ataliba  distingue  essas  situações  em

“hipótese de incidência”, de acordo com a conceituação dada pela lei, e “fato imponível”, que

vem a ser aquela situação em concreto ocorrida num determinado tempo e lugar, caracterizando

a “hipótese de incidência”64. 

Para o citado autor, existem dois momentos lógicos. O primeiro é aquele em que a lei

descreve um fato como capaz de fazer nascer uma obrigação; o segundo momento é a sua efetiva

realização. Para ele, o mais absurdo não é a designação adotada e sim a “confusão conceitual de

que  a  terminologia  é  sintoma:  agem acriteriosamente  os  escritores,  comportam-se  de  modo

anticientífico  quando  empregam uma só  designação  para  duas  entidades  cientificamente  tão

distintas, como a descrição legal de um fato e o próprio fato, concretamente considerado”.65 

Em  seu  entendimento,  a  hipótese  de  incidência  como  descrição  hipotética  de  uma

situação, formulada pela lei,  é um conceito jurídico-legal e não um conceito puro e simples.

Assim, fato imponível é o fato concreto, situado no tempo e no espaço, que se manifesta no

universo  fenomênico. Este, por estar em conformidade com a hipótese de incidência legalmente

descrita, faz nascer a obrigação tributária.66

63 TIPKE,  Klaus,  YAMASHITA, Douglas.  Justiça  fiscal  e  princípio da capacidade contributiva.  São Paulo:
Malheiros, 2002. p. 109-110.
64 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 ed. 8 tiragem. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 50. 
65 ATALIBA, op. cit., p. 53.
66 ATALIBA, op. cit., p.  61.

40



Paulo de Barros Carvalho67 também comenta as diversas denominações dadas à expressão

“fato  gerador”.  Esclarece  que  existem  limites  semânticos  para  a  referida  denominação,  mas

focaliza seu estudo na conceituação desse vocábulo.  Denomina de hipótese tributária a descrição

legal do fato, situação a que Geraldo Ataliba dá o nome de hipótese de incidência. O que Geraldo

Ataliba define como fato imponível, é o fato jurídico tributário. Justifica o emprego da expressão

afirmando que o mesmo se trata de um fato jurídico, em decorrência de ter o poder de irradiar

efeitos de direito tributário, uma vez que sua eficácia está intimamente conectada à criação do

tributo. 

O citado autor discorda do emprego da expressão “fato imponível”, afirmando que seria

aquela situação fática submetida à uma imposição tributária, fato este que não ocorre.68 Com o

surgimento do fato é que se dará a incidência de forma automática e infalível, surgindo a relação

jurídica.  Segundo esclarece,  é  inconcebível  a  existência  do fato  antes  da  incidência.   Sendo

imponível,  ainda  não  se  trata  de  fato  e,  após  a  incidência,  de  modo  simultâneo  ao  seu

surgimento, já obtém, em sua plenitude, os pressupostos da sua juridicidade.69 A hipótese de

incidência descreve hipoteticamente diversos fatos. Quando ela vem a se materializar, munida

das situações previstas na lei, no mundo real, surgem as obrigações tributárias concretas. Assim,

cada fato surgido passará a ser denominado de fato imponível ou fato tributário.

A subsunção é definida por Geraldo Ataliba como sendo o fenômeno em que um fato

denota precisamente a previsão hipotética da lei. Para ele, um fato subsume a hipótese legal,

quando se adequar precisamente à descrição que dele faz a lei.70 Paulo de Barros Carvalho71

afirma  que  a  subsunção  se  dará  quando  o  conceito  de  fato  jurídico  tributário  se  encaixar

perfeitamente na hipótese tributária. Entretanto, é necessário que essa harmonia verifique-se em

todos os aspectos, para que ocorra a subsunção. Assim, na falta de um aspecto, não se pode

caracterizar a subsunção.

67 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 157.
68 CARVALHO, op. cit., p. 157.
69 CARVALHO, op. cit., p. 157. Sobre a denominação utilizada, Paulo de Barros Carvalho cita trecho de Norbeto
Bobbio, onde o autor italiano afirma que “o rigoroso cuidado na terminologia não é exigência ditada pela gramática
para a beleza de estilo, mas é uma exigência fundamental para construir qualquer ciência.”  (BOBBIO, Norbeto.
Teoria della scienza giuridica. Torino: Gippichelli, 1950. p. 200-236). 
70 ATALIBA, op. cit., p. 63.
71 CARVALHO, op. cit., p. 158.
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Já o fato imponível é um fato jurídico e não um ato jurídico, tendo em vista que, para o

direito tributário, é irrelevante a vontade das partes na feitura de um negócio jurídico. No direito

tributário, a única vontade relevante é a da lei. Nesse sentido, Geraldo Ataliba afirma:

 “A hipótese de incidência é a expressão de uma vontade legal, que qualifica
um  fato  qualquer,  abstratamente,  formulando  uma  descrição  antecipada
(conceito  legal),  genérica  e  hipotética.  Fato  imponível  é  um  fato  efetivo,
localizado  concretamente  –  porque  acontecido,  ocorrido  –  no  tempo  e  no
espaço e revestido de características individuais e concretas.”72

Já Hugo de Brito Machado anota:

 “A  expressão  hipótese  de  incidência  designa  com  maior  propriedade  a
descrição, contida na lei, da situação necessária e suficiente ao nascimento da
obrigação tributária, enquanto a expressão fato gerador diz da ocorrência, no
mundo  dos  fatos,  daquilo  que  está  descrito  na  lei.  A  hipótese  é  simples
descrição, é simples previsão, enquanto o fato é a concretização da hipótese, é
o acontecimento do que fora previsto.”73

É importante  estabelecer a distinção entre as duas expressões,  pois,  quando se deseja

fazer referência à simples descrição ou ao acontecimento, como realização da hipótese, torna-se

indispensável a precisão terminológica, para que não ocorra a incerteza. Foi o que ocorreu com

Alfredo Augusto  Becker74,  que  utilizou  a  expressão  “hipótese  de incidência  realizada”.  Essa

hipótese de incidência realizada é precisamente o fato gerador do imposto. O fato de ocorrer a

hipótese de incidência de uma norma produz o efeito nela previsto.75

Alfredo Augusto Becker critica, com veemência, a expressão “fato gerador”, afirmando

que ela nada gera, a não ser uma confusão intelectual.  Sugere que seja utilizada a expressão

“hipótese  de  incidência”  para  a  descrição  legal  e  “hipótese  de  incidência  realizada”  para  a

ocorrência concreta. Segundo afirma, a expressão vem trazendo diversos prejuízos para o campo

doutrinário do direito tributário, arrematando:
72 ATALIBA, op. cit., p. 65-68.
73 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 18 ed.  São Paulo: Malheiros, 2000. p. 106.
74 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3 ed. 2 tiragem. São Paulo: saraiva, 2002. p.
335.
75 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 20-21.
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 “É  freqüente  encontrarem-se  autores  que,  embora  dotados  de  vigorosa
inteligência  e  brilhante  erudição,  escrevem  –  imersos  numa  atitude  mental
pseudojurídica – capítulos e livros destituídos de valor jurídico, os quais todavia
são  excelentes  no  plano  pré-jurídico  da  Ciência  das  Finanças  Públicas  e  da
Política Fiscal.”76

O fato gerador não é uma exclusividade do direito tributário nem tão pouco do direito

penal, tendo em vista que, em se tratando das regras jurídicas das diversas naturezas existentes,

sempre  haverá  uma mesma forma lógica.  Assim,  a  diferenciação  de  uma regra  jurídica  em

relação a outra será encontrada no conteúdo da hipótese de incidência. Buscando fundamentar

essa afirmação de uma maneira mais didática, o citado autor explica:

 “É a natureza dos fatos que compõe a hipótese de incidência e a natureza das
conseqüências(efeitos  jurídicos;  ex.:  conteúdo  da  relação  jurídica)
predeterminadas pela regra e condicionadas à realização integral da hipótese de
incidência  pelo  acontecimento  de  todos  os  fatos  previstos  como  elementos
integrantes de sua composição.”77

Na composição da hipótese de incidência, dá-se a existência de um único núcleo e de um

ou mais elementos adjetivos. Portanto, a hipótese de incidência só poderá ocorrer no tempo e no

espaço que foram prenunciados pelas coordenadas de tempo e lugar. Segundo Alfredo Augusto

Becker, o núcleo surge como o elemento mais importante na formação da hipótese de incidência.

É  através  de  sua  natureza  que  será  possível  distinguir  as  diversas  naturezas  jurídicas  dos

negócios jurídicos. É também o núcleo que estabelece o gênero jurídico ao tributo. 

Para ele, nas regras jurídicas de tributação, o núcleo da hipótese de incidência sempre

será a base de cálculo do tributo. Esclarece que os elementos adjetivos são exatamente aqueles

que vêm qualificar o núcleo, dando-lhe maior ou menor especificação: “O gênero jurídico do

tributo é resultante da natureza do núcleo e as espécies jurídicas daquele gênero jurídico de

tributo são conferidas pelos elementos adjetivos.”78

76 BECKER, op. cit., p. 318-319. 
77BECKER, op. cit., p.  319 e 321.
78BECKER, op. cit., p. 329-330. Para melhor entendimento, o autor, nas páginas 330-331, apresenta esse exemplo:
“O imposto cuja alíquota é calculada sobre o valor da venda, mas que é cobrado somente quando se trata de venda
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Ainda sobre a hipótese de incidência, considerando o núcleo e os elementos adjetivos,

Alfredo Augusto Becker afirma que se verificam  as coordenadas de lugar e tempo, de modo que

a primeira estabelece o local em que o núcleo e os elementos adjetivos devam acontecer. Já as

coordenadas de tempo regulam em que momento o núcleo e os elementos adjetivos surgiram,

podendo estar relacionados à contemporaneidade, à sucessividade ou a uma sucessividade dentro

de prazo79.

A hipótese de incidência envolve diversos aspectos, que vêm a ser as qualidades que esta

possui  de  determinar  hipoteticamente  os  sujeitos  da  obrigação  tributária,  como também seu

conteúdo substancial, o local e o momento do surgimento. Por isto, Geraldo Ataliba80 divide os

aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária em: aspecto pessoal, aspecto material,

aspecto temporal e aspecto espacial.

No momento em que se conecta o surgimento do fato (aspecto material) a um ou mais

indivíduos  (aspecto  pessoal),  em  uma  determinada  localidade  (aspecto  espacial)  e  em  um

determinado instante  (aspecto  temporal),  surge o efeito  jurídico  buscado pela  lei,  ou seja,  a

formação  de  uma  obrigação  jurídica  concreta,  a  cargo  de  uma  pessoa  determinada  em um

instante  certo81.  Diferentemente  de  Geraldo  Ataliba,  Paulo  de  Barros  Carvalho82 utiliza  a

expressão “critérios” para a identificação do fato jurídico tributário, especificando-os em: critério

material, critério espacial e critério temporal.

Sob a ótica de Geraldo Ataliba, o aspecto pessoal é a qualidade que está conectada à

hipótese de incidência. É ela que define os sujeitos da obrigação tributária, fazendo nascer o fato

imponível. Para ele, trata-se da relação entre o núcleo da hipótese de incidência e duas pessoas.

Porém,  para  a  escolha  de  uma delas,  existe  uma discricionariedade,  pois  o  sujeito  ativo  da

obrigação  tributária  será  um ente  público.  Já  o  sujeito  passivo é  aquele  que  a  Constituição

indicar,  não  havendo,  por  parte  do  legislador,  discricionariedade  na sua  designação.83 Desse

de bens móveis, tem o gênero jurídico do imposto de venda(núcleo: negócio jurídico da compra e venda) e a espécie
jurídica do imposto de venda de bens móveis (elemento adjetivo). Por outro lado, se a alíquota daquele imposto for
calculada sobre o valor da renda nas vendas de bens móveis, consistirá num outro gênero jurídico de imposto:
imposto de renda(núcleo: a renda) e da seguinte espécie jurídica: percebida nas vendas(elemento adjetivo) de bens
móveis(elemento adjetivo).”
79 BECKER, op. cit.,  p. 333.
80ATALIBA, op. cit.,  p. 70.
81 ATALIBA, op. cit., p. 62. 
82 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário.  9 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 163.
83 ATALIBA, op. cit., p. 72.
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modo, o aspecto pessoal é o atributo da hipótese de incidência que determina o sujeito ativo da

obrigação tributária respectiva e institui os critérios para a indicação do sujeito passivo.

Já o aspecto temporal pode ser definido como a propriedade que a hipótese de incidência

possui  para  indicar,  explícita  ou  implicitamente,  o  momento  em  que  se  deve  considerar

consumado um fato imponível.84 No momento em que aquela situação fática passa a se adequar

com a norma prescrita na lei, o fato jurídico tributário é considerado efetivamente constituído.85

Sobre o aspecto temporal, Amílcar de Araújo Falcão esclarece:

 “Sendo  uma  obrigação  ex  lege a  relação  jurídica  tributária  principal  e
ocorrendo  o seu  nascimento  com o aparecimento  concreto  do  fato  gerador,
marca  este  momento  genetlíaco  o  regime  jurídico  por  que  se  norteará  a
obrigação tributária.”86

Segundo esclarece, será aplicável a legislação em vigor na data da ocorrência do fato

gerador. Desse modo, uma lei  posterior mais prejudicial ao contribuinte não poderá retroagir

para prejudicá-lo.87 Na lição de Paulo de Barros Carvalho, o critério temporal significa:

 “O grupo de indicações,  contidas no suposto da regra,  e que nos oferecem
elementos para saber, com exatidão, em que preciso instante acontece o fato
descrito, passando a existir o liame jurídico que amarra devedor e credor, em
função de um objeto – o pagamento de certa prestação pecuniária.”88

O aspecto espacial refere-se à identificação de circunstâncias de lugar, incluídas, explícita

ou implicitamente, na hipótese de incidência. São elementos importantes para a caracterização

do fato imponível. A esse respeito, Geraldo Ataliba anota:

 “Um determinado  fato,  ainda  que  revista  todos  os  caracteres  previstos  na
hipótese de incidência, se não se der em lugar nela previsto implícita ou – o

84 ATALIBA, op. cit., p. 85.
85 PINHO, Alessandra Gondim. Fato jurídico tributário. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 76.
86 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 75.
87 FALCÃO, op. cit.,  p. 75.
88 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 169.
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que é raro e em geral dispensável – explicitamente, não será fato imponível.
Vale dizer: não determinará o nascimento de nenhuma obrigação tributária.”89

O critério  espacial,  em  tributos  como  o  ICMS,  coincide  com  o  âmbito  de  vigência

territorial  da lei  que instituiu o tributo. Paulo de Barros Carvalho90 entende que existem três

situações nas quais poderá estar embutido o critério espacial para a classificação do tributo. A

primeira delas determina, com precisão, o local da ocorrência do fato; a segunda indica as áreas

específicas, delimitando o espaço geográfico para que venha ocorrer o referido fato.  Por fim,

existem aquelas hipóteses, bastante genéricas, em que todo e qualquer fato “que suceda sob o

manto  da  vigência  territorial  da  lei  instituidora  estará  apto  a  desencadear  seus  efeitos

peculiares.”91 

Dentre  todos  esses  aspectos,  o  material  surge  como  o  mais  importante,  apesar  da

essencialidade dos demais. É ele que indica a essência do tributo, mostrando suas características

e sua individualidade em relação às demais hipóteses de incidências.  Nesse sentido,  Geraldo

Ataliba assevera:

 “O aspecto mais complexo da hipótese de incidência é o material. Ele contém
a designação de todos os dados de ordem objetiva, configuradores do arquétipo
em que ela(h.i.) consiste; é a própria consistência material do fato ou estado de
fato  descrito  pela  h.i.;  é  a  descrição  dos  dados  substanciais  que  servem de
suporte  à  h.i..  Este  aspecto  dá,  assim  dizer,  a  verdadeira  consistência  da
hipótese de incidência. Contém a indicação de sua substância essencial, que é o
que de mais importante e decisivo há na sua com figuração.”92

Paulo de Barros Carvalho93 afirma que muitos doutrinadores têm dificuldade em fazer a

separação  do  critério  material,  confundindo  o  núcleo  da  hipótese  normativa  com  a  própria

hipótese. Por isso, ocorre “a indevida alusão ao critério material, como a descrição objetiva do

fato.  Ora,  a descrição objetiva do fato é o que se obtém da compostura integral da hipótese

tributária, enquanto o critério material é um dos seus componentes lógicos”.

89 ATALIBA, op. cit.,  p. 93.
90 CARVALHO, op. cit.,  p. 167.
91 CARVALHO, op. cit., p. 167.
92 ATALIBA, op. cit., p. 95.
93 CARVALHO, op. cit., p. 164.
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O critério material pode ser entendido como a conduta humana, que tenha implicações

tributárias, representada por um verbo e seu complemento.  Estando delimitados por critérios

espaciais  e  temporais,  completaram  a  descrição  normativa  de  um  fato.94 Paulo  de  Barros

Carvalho acrescenta que deverá haver uma análise da base de cálculo conjugada com o critério

material da hipótese jurídica, esclarecendo:

 “A grandeza haverá de ser mensuradora adequada da materialidade do evento,
constituindo-se,  obrigatoriamente,  de  uma  característica  peculiar  ao  fato
jurídico  tributário.  Eis  a  base  de  cálculo,  na  sua  função  comparativa,
confirmando,  infirmando  ou  afirmando  o  verdadeiro  critério  material  da
hipótese tributária.”95

Sacha Calmon Navarro Coelho96 não usa a expressão “critérios”, empregada por Paulo de

Barros  Carvalho,  mas  “aspecto”,  para  qualificar  as  facetas  da  hipótese  de  incidência  e  da

conseqüência da norma tributária. Além dos aspectos material, temporal e espacial, o referido

autor adiciona o aspecto pessoal. Para ele, esse aspecto deve ser incluído, uma vez que o “fato

jurígeno(ser,  ter,  estar  ou fazer)  está sempre ligado a  uma pessoa e,  às  vezes,  a tributos ou

qualificações dessa pessoa são importantes para a delimitação da hipótese de incidência.”

Sacha Calmon Navarro Coêlho97 entende que tanto o dever quanto os sujeitos ativos e

passivos se manifestam como resultado da realização da hipótese de incidência, não podendo,

portanto, fazer parte dessa mesma hipótese de incidência. O aspecto subjetivo encontra-se no
94 CARVALHO, op. cit., p. 165.
95 CARVALHO, op. cit., p. 222.
96 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. 2 ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 1999. p. 115. O autor afirma: “O aspecto pessoal que emerge do fato descrito na hipótese de incidência
aparece com intensidade quando, por exemplo, se cogita do intrigante fenômeno da sujeição passiva substitutiva.
Sem a menção do aspecto pessoal da hipótese, seria realmente mais complicado explicar por que “A” é o sujeito do
dever  previsto  no  mandamento  da  norma,  embora  não  tenha  realizado  a  hipótese  da  incidência.  Ora,  se  as
conseqüências jurídicas decorrentes da incidência do mandamento da norma se apropositam em razão da ocorrência
do fato gerador, como, com efeito, é possível a uma pessoa ver-se obrigada por fato que não praticou ou não lhe diz
respeito? A resposta fica mais inteligível se se considera a pessoa envolvida com o fato jurígeno descrito na hipótese
de incidência(aspecto pessoal), diversa da pessoa destinatária do dever, como sujeito passivo da relação jurídico-
tributária instaurado com a realização da “situação jurígena”(do suposto).  Há que considerar os dois momentos
dentro da autonomia que logicamente exibem. A pessoa envolvida com a hipótese de incidência a qualifica em
termos de referência pessoal(aspecto pessoal da hipótese) e nada impede que seja diversa da que, no mandamento,
na conseqüência ou no prescritor da norma, como diria Vilanova, suporta o dever de contribuir( o sujeito passivo da
relação jurídica). Ocorre, apenas, que na sujeição passiva direita a pessoa envolvida na hipótese da norma é a mesma
que no mandamento ou conseqüência suporta o dever. Na sujeição passiva “indireta”são diversas. No primeiro caso,
“A”pratica ou está envolvida com a hipótese de incidência e por  isso mesmo é o sujeito passivo do dever.  No
segundo caso, “A” pratica o fato gerador, mas quem paga o tributo gerado é “B”. “A” entra na história somente para
qualificar em termos de referência pessoal a hipótese de incidência.”(op. cit. p. 114).
97 COÊLHO, op. cit.,  p. 115.
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mandamento  e  não  na  hipótese  da  norma de  tributação.  O que  existe  na  hipótese  é  o  fato

indicado como jurígeno.

2.2. Vinculação dos sujeitos passivos e responsáveis tributários com as hipóteses de  

        incidência

O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa, física ou jurídica, que tem relação

direta com a situação constitutiva do respectivo fato gerador. É aquele que tem a obrigação de

pagar o tributo ou a penalidade pecuniária98. Esta é a definição contida no art. 121 do Código

Tributário Nacional sobre o sujeito passivo da obrigação principal. 

Na doutrina pátria, o reconhecimento do sujeito passivo, em virtude de sua diversidade

de características, se torna muito mais trabalhoso do que a identificação do sujeito ativo, apesar

das importantes discussões que envolvem este último. A identificação do sujeito passivo varia de

acordo com a doutrina, com base na qual o legislador poderá ter uma liberdade de escolha do

sujeito passivo. Em outros casos, esse mesmo legislador poderá assumir uma postura com uma

certa liberdade regulada. Entretanto, para alguns doutrinadores, o legislador não possui nenhuma

liberdade na escolha dos sujeitos passivos, pois, explícita ou implicitamente, todos eles estão

previstos na Carta Magna.99 

Para  Renato  Lopes  Becho100 tributos  discriminados  são  aqueles  determinados  na

Constituição Federal. Assim, pouca liberdade foi deixada para o legislador infraconstitucional,

pois  o  legislador  constituinte  delineou  os  vários  critérios  desses  tributos.  Os  tributos  não-

discriminados são as espécies não definidas na Carta Magna. Nesse caso, o legislador poderá ter

uma maior  liberdade na delimitação do critério  material,  mas  sempre respeitando os limites

constitucionais.

Essa liberdade se restringe no momento em que o legislador tem que indicar o sujeito

passivo,  ou  seja,  quem  recolherá  o  tributo  devido.  A  sujeição  passiva  está  descrita  na

98 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 108.
99 BECHO, Renato Lopes. Sujeição passiva e responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2000. p. 67-68.
100 BECHO, op. cit., p. 78.
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Constituição, conforme entende grande parte dos doutrinadores pátrios. A esse respeito, afirma

Geraldo Ataliba: 101

 “O  sujeito  passivo  é,  no  direito  constitucional  brasileiro,  aquele  que  a
Constituição designou, não havendo discrição do legislador na sua designação.
Só pode ser posto nessa posição o “destinatário constitucional tributário”(para
usarmos  a  excelente  categorização  de  Hector  Villegas).  Nos  impostos,  é  a
pessoa  que  revela  capacidade  contributiva,  ao  participar  do  fato  imponível,
promovendo-o, realizando-o ou dele tirando proveito econômico(art. 145, § 1º,
C.F.).” 

Segundo  acrescenta  o  citado  autor,  “todo  desvio  desse  critério  material  implica

inconstitucionalidade  da  lei  tributária,  no  Brasil.”  Nessa  mesma  direção,  Roque  Antonio

Carrazza esclarece que as pessoas possuem o direito subjetivo de só serem consideradas sujeitos

passivos de tributos em três situações: quando estão previstos, expressa ou implicitamente, na

Constituição Federal; quando são criados pelo legislador infraconstitucional em total harmonia

com  a  ordem  constitucional  vigente;  após  a  ocorrência  dos  fatos  imponíveis.102 Idêntico

posicionamento possui Clélio Chiesa103, ao afirmar:

“No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  o  legislador  infraconstitucional  não  é
livre  para  eleger  o  sujeito  passivo.  A  Constituição  Federal,  ao  descrever
minuciosamente  os  fatos  que  podem  ocupar  a  hipótese  de  incidência  dos
tributos,  implicitamente  indicou  as  pessoas  que  podem  ser  colocadas  na
posição de sujeito passivo da obrigação tributária”.

Sobre a matéria, Jackson Borges de Araújo104 acrescenta:

“Embora a Constituição da República não indique ou aponte diretamente quem
deva ser o sujeito passivo do ICMS, estabelece expressamente o critério que o
Estado  deve  observar  na  determinação  do  sujeito  passivo,  quando  da
elaboração  da  lei  estadual  tributária,  critério  esse  que  deve  ser  observado

101 ATALIBA, op. cit., p. 72.
102 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
p. 389. 
103 CHIESA, op. cit., p. 113.
104 ARAÚJO, Jackson Borges.  ICMS – ficção do fato gerador na substituição tributária. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2001.  p. 72.
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também quando da definição de contribuinte do imposto pela lei complementar
(art. 146, III, a, da CR/88).”

A  doutrina  alienígena  não  vislumbra  que  a  sujeição  passiva  esteja  estabelecida  na

Constituição  mas  que  possa  surgir  em  decorrência  de  leis  infraconstitucionais.  Esse

entendimento, talvez, se dê pelo fato de alguns países não trazerem na Carta Magna referências à

criação de tributos. O sujeito passivo deverá ser identificado diante do fato no qual a relação

tributária foi previamente estabelecida por lei.105

No entendimento de Renato Lopes Becho, alguns autores estrangeiros comungam com o

posicionamento  de  Geraldo  Ataliba,  no  sentido  de  que  a  sujeição  passiva  está  inserida  na

Constituição Federal e cita o posicionamento de Dino Jarach.106 A doutrina portuguesa também

entende  que  o  sujeito  passivo  deve  estar  estabelecido  em  lei.  Os  doutrinadores  lusitanos

estabelecem três possíveis titulares passivos da relação jurídica fiscal: o contribuinte, o devedor

do imposto e o sujeito passivo da relação jurídica fiscal.107

Uma lei  infraconstitucional não tem o poder de fixar o sujeito passivo de um tributo

previsto  na  Carta  Magna.  Caso  o  faça,  estará  desobedecendo  à  hierarquia  das  leis,  onde  a

Constituição está situada no topo.108 Sobre a matéria, Luciano Amaro afirma:

105 GIANNINI, Achille Donato. I concetti fondamentali del diritto tributario. Torino: Utet, 1956. p. 152.
106 “El primer problema consiste en que, como ya se ha visto, no siempre las leyes tributarias al definir el hecho
imponible,  ponen de relieve no sólo el aspecto objetivo sino también su atribución al sujeto pasivo, de la cual
surgiría la obligación de éste al pago del impuesto. Efectivamente, en ciertos tipos de gravámenes o a menudo por
deficiencias técnicas en las normas positivas, éstas se limitan a definir el aspecto objetivo sin siquiera nombrar al
sujeto obligado. Esto ocurre en los tributos que se califican como reales o, mejor dicho, objetivos. En tales hipótesis,
toca al intérprete hallar en las normas mismas en forma implícita la atribución de estas circunstancias objetivas a un
determinado sujeto  que  será  el  contribuyente.  La naturaleza  de la  obligación tributaria  como relación personal
excluye la posibilidad de la inexistencia de un sujeto pasivo aun cuando la ley no lo mencione especialmente.”
JARACH, Dino. Curso superior de derecho tributario. p. 194-5 . In: BECHO, Renato Lopes. Sujeição passiva e
responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2000.  p. 75. 
107 NABAIS, José Casalta. Direito fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 251-252. O autor define o contribuinte
como “a pessoa relativamente à qual se verifica o facto tributário, o pressuposto de facto ou o facto gerador do
imposto,  isto é,  o  titular da manifestação de capacidade contributiva que a lei tem em vista atingir e que, por
conseguinte, deve suportar a ablação ou desfalque patrimonial que o imposto acarreta.” Já o devedor do imposto “é
o sujeito passivo(stricto sensu) que deve satisfazer perante o credor fiscal a obrigação e imposto, isto é, a prestação
ou prestações em que o imposto se concretiza. Em sentido estrito, o devedor do imposto limitar-se-ia ao chamado
devedor principal ou originário, aquele em relação ao qual o Fisco exige, em princípio ou em primeira linha, a
satisfação do crédito de imposto.  Todavia, num sentido mais amplo, o devedor do imposto abrange também os
chamados devedores indirectos, derivados ou acessórios, aos quais o Fisco exige excepcionalmente ou em segunda
linha o crédito de imposto. Finalmente, o sujeito passivo(lato sensu) da relação fiscal é toda e qualquer pessoa,
singular ou colectiva, a que a lei imponha o dever de efectuar uma prestação tributária, seja a prestação de imposto,
sejam as prestações correspondentes às múltiplas e diversificadas obrigações acessórias.”
108 BECHO, op. cit., p. 77.
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 “A identificação do sujeito passivo da obrigação principal(gênero)  depende
apenas de verificar quem é a pessoa que, à vista da lei, tem o dever legal de
efetuar  o  pagamento  da  obrigação,  não  importando  indagar  qual  o  tipo  de
relação que ela possui com o fato gerador. Qualquer que seja o liame em razão
do qual tenha sido posta no pólo passivo da obrigação principal, ela recebe a
designação genérica de sujeito passivo da obrigação principal.”109

A  conexão  existente  entre  a  ação  e  o  agente  nem  sempre  é  capaz  de  identificar  o

contribuinte do tributo, pois existem situações nas quais está envolvida mais de uma pessoa,

podendo qualquer uma delas ser o contribuinte do tributo. Luciano Amaro110 exemplifica isto nas

transmissões de imóveis, momento em que se poderá ter como contribuinte qualquer das pessoas

envolvidas na transação imobiliária.

Aquele que se enquadra, direta e pessoalmente, na hipótese de incidência do fato jurígeno

tributário  será  denominado  de  contribuinte,  ficando  responsável  pelo  pagamento  do  tributo.

Muitas  vezes,  o  fato gerador não corresponde a um ato do sujeito  passivo,  mas sim a uma

situação  em  que  esse  mesmo  sujeito  passivo  pode  se  encontrar.  Desse  modo,  aqueles  que

auferirem renda,  forem proprietários  de  imóvel  urbano  em determinado  período,  realizarem

operações  de  circulação  de  mercadorias,  dentre  outras  hipóteses,  serão  identificados  como

contribuintes  dos  referidos  tributos.  Esses  contribuintes  passam  a  demonstrar  a  capacidade

contributiva, ou seja, são os titulares das riquezas, podendo, em princípio, ser incluídos como

contribuintes dos tributos. Não obstante, terão que ser identificados pelo legislador, respeitando

os limites constitucionais.111

Renato  Lopes  Becho112 assinala  que  os  contribuintes  podem ser  considerados  aquelas

pessoas que realizam a materialidade descrita na regra-matriz de incidência tributária. No seu

entendimento,  existem  dois  tipos  de  contribuintes:  sujeito  passivo  constitucional  e  sujeito

passivo legal.  Na sua concepção, os sujeitos passivos constitucionais são aqueles diretamente

identificados na Carta Magna: “são todas aquelas pessoas que nossa percepção identifica como

realizadoras  do  critério  material  dos  impostos  arrolados  na Constituição.”Para  esses  sujeitos

passivos constitucionais, existe uma “zona de certeza”, ou seja, o que há é um reconhecimento

de que eles realizam a conduta descrita no verbo que compõe  o critério material.

109 AMARO, op. cit., p. 288.
110 AMARO, op. cit., p. 290.
111 AMARO, op. cit., p. 291-292.
112 BECHO, op. cit., p. 85-86.
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O reconhecimento do sujeito passivo constitucional será feito através de lei ordinária.

Mas o legislador ordinário não terá uma grande liberdade em algumas das hipóteses, tendo que

identificar, entre as normas que fazem parte do ordenamento jurídico pátrio, aquela referente ao

contribuinte  do  tributo  a  ser  criado.  Caso  não  proceda  dessa  forma,  estará,  provavelmente,

trilhando o caminho da inconstitucionalidade.113

Para  Renato  Lopes  Becho,  os  sujeitos  passivos  legais  são  escolhidos  pelo  legislador

infraconstitucional, “por aproximação jurídica aos sujeitos passivos constitucionais, utilizando-

se da interpretação sistemática e de ficções e presunções típicas do universo jurídico, nos limites

impostos pela Constituição para normas que regulam as relações tributárias.”114

Quando se diz que o contribuinte participa pessoalmente da realização da hipótese de

incidência  do tributo,  significa que  essa  participação é jurídica e  não somente  física,  pois  o

referido contribuinte poderá estar representado legalmente por um preposto.115 Quando se trata

de ICMS, o contribuinte deve estar vinculado à regra-matriz desse tributo,  pois efetivamente

pratica, ou pode praticar, as operações mercantis.116 Já no entendimento de Jackson Borges de

Araújo,117 só poderá ser sujeito  passivo do ICMS a pessoa que revele objetivamente  possuir

capacidade econômica. Está só ocorre através dos fatos previstos na hipótese da norma tributária,

de  suportar,  sem  prejuízos  e  maiores  sacrifícios,  o  ônus  do  imposto.  Nada  impede  que  o

legislador, no comando normativo, atribua a responsabilidade passiva pela obrigação tributária a

uma pessoa  diversa  daquela  que  praticou  o  respectivo  fato  jurígeno  tributário,  ficando  este

responsável pela totalidade do pagamento do tributo. 

A lei  poderá indicar  um terceiro para assumir  a responsabilidade  pelo pagamento do

tributo, mesmo que não esteja diretamente relacionado com a hipótese de incidência do referido

imposto. Por exemplo:  aquele que transportar mercadorias desacompanhadas dos documentos

fiscais próprios ficará responsável pelo pagamento do ICMS devido na operação. No caso, o

contribuinte é o comerciante, o industrial  ou aquele que promoveu a saída da mercadoria do

estabelecimento, mas o responsável será o transportador que, em decorrência de dispositivo de
113 BECHO, op. cit., p. 87.
114 BECHO, op. cit.,  p. 90.  No entendimento do referido autor, aproximação jurídica significa que “o legislador
infraconstitucional pode fixar como sujeito passivo legal uma classe de pessoas, físicas ou jurídicas, que estejam
próximas – juridicamente – de cumprir integralmente a materialidade prevista na hipótese de incidência.”(p. 92).
115 AMARO, op. cit., p. 292.
116 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 35.
117 ARAÚJO, op. cit., p. 77.
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lei, ficou como responsável pelo recolhimento do ICMS.118 A escolha de um terceiro para figurar

no pólo passivo da obrigação tributária não poderá ser feita  arbitrariamente,  mas dentro dos

limites legais.119

O contribuinte do tributo passa a ser reconhecido como o sujeito passivo direto;  já o

responsável  será  o  sujeito  passivo  indireto  pelo  recolhimento  do  tributo.  Rubens  Gomes  de

Souza120denomina sujeição passiva direta aquela na qual o tributo é exigido da pessoa que está

sendo favorecida economicamente  com a situação que constitui  o  critério material  da  regra-

matriz de incidência tributária. Quando ocorre a exigência do tributo do indivíduo que não está

sendo favorecido economicamente pelo fato tributado, dá-se a sujeição passiva indireta. 

A sujeição passiva indireta é aquela que se verifica por transferência. Ocorre no momento

em que,  após a obrigação tributária ter  nascido contra o sujeito  passivo direto, por força de

acontecimento posterior ao nascimento, a referida obrigação é transferida a outra pessoa.  Há

também a sujeição passiva indireta por substituição, que vem a acontecer quando surge para um

terceiro a obrigação, desde logo, de adimplir com o pagamento do tributo. Essa pessoa é diversa

daquela diretamente relacionada com o fato tributado.

O citado autor estabelece outra divisão para a sujeição passiva indireta por transferência,

reconhecendo  três  hipóteses  possíveis:  a  solidariedade,  quando  duas  ou  mais  pessoas  são

obrigadas, simultaneamente, pela mesma obrigação; a sucessão, quando a obrigação é transferida

para outro devedor, em decorrência da morte do devedor original; e, por fim, a responsabilidade,

hipótese em que a lei tributária responsabiliza um terceiro pelo pagamento do tributo, quando

este não foi pago pelo sujeito passivo direto.

Renato Lopes Becho121 tem um posicionamento diferente, na medida em que considera

sujeitos passivos tributários relacionados pela doutrina tradicional somente os sujeitos passivos

118 MACHADO, Hugo de Brito.  Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 111.
119 AMARO, op. cit., p. 294. O autor afirma que a “eleição desse terceiro, para figurar no pólo passivo da obrigação
tributária, decorre de razões que vão da conveniência até a necessidade. Há situações em que a única via possível
para tornar eficaz a incidência do tributo é a eleição do terceiro responsável.” 
120 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio da legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975. p. 92-
93.
121 BECHO, op. cit., p. 156. O autor filia-se à corrente doutrinária na qual se encontram Gian Antonio Micheli e
Paulo de  Barros  Carvalho.  Renato Lopes Becho entende que “o responsável  é  garantidor  fiduciário do  crédito
tributário, não participando da relação jurídico-tributária proveniente da subsunção, que ocorre logo após o fato
imponível realizado segundo a previsão legislativa disposta na regra-matriz tributária.” (p. 152).
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diretos. No seu entendimento, os sujeitos passivos indiretos não compõem a relação tributária,

sendo figuras administrativas ou civis, com repercussões processuais.

O art. 121 do Código Tributário Nacional dispõe, em seu parágrafo único, inciso II, que

qualquer pessoa poderá ser apontada como responsável pelo pagamento do tributo, desde que

isto esteja determinado expressamente por lei. Entretanto, o art. 128 do CTN dispõe que a lei

poderá eleger um terceiro como responsável pelo tributo, bastando que este tenha algum vínculo

com o fato gerador. Desse modo, percebe-se que não pode ser qualquer terceiro, mas sim alguém

que tenha uma relação legal com a hipótese de incidência.

Entretanto, não é qualquer tipo de vínculo com o fato gerador que poderá caracterizar a

responsabilidade do terceiro. É indispensável que “esse vínculo seja de tal sorte que permita a

esse terceiro, elegível como responsável, fazer com que o tributo seja recolhido sem onerar seu

próprio bolso.”122

O Código Tributário Nacional, em seu art. 128, permite que a lei exclua totalmente a

responsabilidade  do  contribuinte  ou  conserve-o  como  responsável  solidário,  caso  o  terceiro

responsável  não  venha  a  cumprir  com  a  obrigação  do  tributo  devido.  No  caso  dessa

responsabilidade supletiva do contribuinte, ele continua inserido na relação tributária, mas em

posição  subsidiária.  Caso  o  terceiro  responsável  não  quite  a  obrigação  ou  o  faça

insuficientemente, o contribuinte será chamado para pagar, total ou parcialmente, o tributo.

2.3. Legalidade do ato de nomeação dos substitutos tributários

O substituto tributário é aquele que, conforme o próprio nome indica, coloca-se legalmente no

lugar de alguém para efetuar o pagamento do tributo devido123. Para Alfredo Augusto Becker, o

122 AMARO,  op.  cit.,  p.  302.  Nesse  sentido,  o  autor  conclui:  “O  ônus  do  tributo  não  pode  ser  deslocado
arbitrariamente  pela  lei  para  qualquer  pessoa(como  responsável  por  substituição,  por  solidariedade  ou  por
subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se essa pessoa não puder agir no sentido de evitar esse ônus
nem tiver como diligenciar no sentido de que o tributo seja recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato gerador,
seria elegível como contribuinte.”
123 Esse entendimento pode ser  identificado na doutrina italiana.  Andrea Parlato afirma: “Per effetio di  codesto
meccanismoun soggetto (sostituto)  è obbligato,  in forza di  disposizioni  di legge al  pagamento di  un tributo “in
luogo” di  un altro  soggetto (sostituito),  al  quale sono riferibili  i  fatti  o le situazioni costituenti  presupposto del
tributo.” PARLATO, Andrea. Il responsable ed il sostituto d’imposta. In. AMATUCCI, Andrea. Trattato di diritto
tributario. 2 v. Padova: CEDAM, 1994. p. 425.
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substituto  legal  tributário  ocorre “toda vez  que o legislador  escolher  para  sujeito  passivo da

relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado

indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo.”124

O surgimento do substituto tributário é algo perfeitamente normal e comumente utilizado

nos diversos ramos do direito.  A colocação de uma pessoa  diversa  daquela  em que deveria

incidir  o fato  gerador  da obrigação tributária  ocorre quando,  em algumas situações,  torna-se

impraticável ou até mesmo inviável obter-se a efetiva quitação do tributo.125

O substituto legal tributário, na visão de Alfredo Augusto Becker126, é uma espécie do

gênero contribuinte de jure. Trata-se de pessoa que a norma jurídica coloca no pólo negativo da

referida  relação  jurídica  tributária,  adquirindo,  com isto,  a  posição  de  sujeito  passivo.  Duas

espécies estão abrangidas pelo gênero contribuinte de jure: o substituto legal tributário e aquela

pessoa de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo.

Segundo o citado autor, o fenômeno da substituição tributária realiza-se no momento em

que o legislador faz surgir a norma jurídica. A substituição que aparece nesse momento consiste

na escolha pelo legislador de qualquer outra pessoa em substituição àquele indivíduo de cuja

renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Observa ainda que o fenômeno

do substituto  legal  tributário  vem a  acontecer  justamente  porque  não  existe  substituição  da

hipótese de incidência. Segundo esclarece, quando o legislador substitui a hipótese de incidência,

o  que  ocorre  é,  pura  e  simplesmente,  a  substituição  de  um  tributo  por  outro  de  natureza

diferente.127

Sacha Calmon Navarro Coêlho128 sugere que seja utilizada a denominação de destinatário

legal tributário, em lugar de substituto tributário, para diferenciá-lo do contribuinte, já que ambos

se enquadram na sujeição passiva direta. Segundo esclarece, ocorrendo o fato “X” que tenha sido

executado por “Y” e a lei determina que este mesmo indivíduo efetue o pagamento do tributo a

“F”, que é o sujeito ativo da obrigação tributária, estar-se-á diante de uma sujeição passiva direta.

Aquele que detém a capacidade contributiva que figura na hipótese de incidência da norma será

124 BECKER, op. cit., p. 552.
125 BECKER, op. cit., p. 553.
126 BECKER, op. cit., p. 554.
127 BECKER, op. cit., p. 554-555.
128 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. 2 ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 1999. p. 219.
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o mesmo que  figura  no  imperativo,  como  sujeito  passivo.  O ordenamento  jurídico  pátrio  o

denomina de contribuinte, tendo em vista que ele detém relação pessoal e direta com a situação

que constitui o fato gerador da obrigação tributária.

Existem  situações  em que,  por  razões  diversas,  outra  pessoa  pode  vir  a  ocupar,  no

imperativo da norma, a condição de “sujeito passivo”, conforme prevê o art. 128 do CTN. Nesse

caso,  o  fato  “X” é realizado  por  “Y”,  mas será  “Z” que  aparecerá como sujeito  passivo.  É

denominado de sujeito passivo responsável, por estar substituindo o elemento “Y”. Desse modo,

a sujeição passiva direta abrangeria dois tipos de obrigados: o primeiro seria o contribuinte que

paga  dívida  tributária  própria  por  fato  gerador  próprio;  o  segundo seria  o  destinatário  legal

tributário,  aquele  que  paga  divida  tributária  própria  por  fato  gerador  alheio,  ou  seja,  de

terceiro.129

129 COÊLHO, op. cit.,p. 219-220. Mais adiante, nas páginas 222 a 224, o autor transcreve parte de um ensaio feito
pelo professor Johnson Barbosa Nogueira, em 1981, sob o título “O contribuinte substituto no ICM”. Nele o referido
professor afirma que “ a introdução a-crítica de certas noções dogmáticas a respeito do substituto tributário, por
força principalmente do prestígio da doutrina italiana, permitiu que se aceitassem, sem maior indagação sobre a
natureza jurídica  da  substituição  tributária,  certos  equívocos em sede doutrinária,  já  agora a  grassar  no direito
positivo.  O primeiro desses enganos é considerar o contribuinte substituto dentro da categoria dos responsáveis
como  uma  modalidade  de  sujeito  passivo  indireto.  Este  é  um erro  muito  arraigado  na  doutrina  pátria,  que
transbordou  para  o  Código  Tributário  Nacional,  pelo  menos  segundo  a  intenção  e  o  depoimento  dos  seus
inspiradores. Deste modo o substituto estaria previsto no art. 121, parágrafo único, II, como um tipo de responsável.
O segundo desses desvios é representado pela concepção da tributação na fonte como exemplo típico de substituição
tributária. Na verdade, se fosse melhor analisada nossa tributação do imposto de renda na fonte, verificaríamos que o
tributo sempre foi retido e recolhido em nome do beneficiário, ou seja, do contribuinte, cabendo à fonte pagadora e
retentora mero dever acessório(obrigação de fazer). Só mais recentemente, na área da tributação dos rendimentos
auferidos por estrangeiro, é que se vem utilizando a figura do contribuinte substituto do imposto de renda. O terceiro
erro consiste em atribuir responsabilidade subsidiária ao substituído, em caso de não pagamento do tributo pelo
substituto. Apesar de ser pacífica a noção de que não se estabelece nenhuma relação jurídica entre o substituído e o
Estado,  contraditoriamente  se  afirma  que  o  substituído  responde  em caso  de  não-cumprimento  da  obrigação
tributária por parte do substituto. O mais pasmante é que a legislação do ICM, na totalidade, talvez, dos Estados,
vem estatuindo esta responsabilidade do substituído, o que é impraticável e injusto, pois ele já sofreu a repercussão
do tributo. Ora, ao instituir o substituto tributário, a lei há de excluir o substituído de qualquer responsabilidade.
Assim,  é  inconcebível  a  responsabilidade  subsidiária  do  substituído  no  esquema  doutrinário  da  categoria  da
substituição tributária. Este vezo parece decorrer da redução a certos casos de tributação na fonte, em que a figura
do contribuinte não desaparece, como exemplo de substituição tributária. O quarto equívoco está em pretender a
existência de um direito de regresso do substituto para com o substituído. Embora haja quem veja neste direito
regressivo uma nota essencial da substituição tributária, consideramos que tal direito não é compatível com a figura
do substituto, porque este paga o tributo em seu nome próprio e possui capacidade contributiva, à medida que tem
condição de fazer repercutir  o ônus tributário até o substituído.  A existência de um direito regressivo contra o
substituído representaria uma duplicidade de oneração no substituído, absurda e incongruente. O responsável sim,
porque paga tributo alheio e  porque não revela  capacidade  contributiva,  é que sempre  pode exercer  direito  de
regresso  em face  do  outro  devedor  solidário,  o  contribuinte.  Não  foi  feliz  nosso  legislador  complementar  na
disciplinação da categoria do substituto tributário, ao tratar da sujeição passiva na relação obrigacional tributária.
Alguns autores chegam a comentar a omissão do CTN com vistas à figura do contribuinte substituto. A bem da
verdade,  não  se  pode  dizer  que  o  Código  não  prevê  a  categoria  do  substituto.  Todavia,  em suas  alusões  à
substituição tributária, comete o malsinado equívoco de integrá-la no campo da sujeição passiva indireta, fundido-a
com o responsável  solidário(responsável  em sentido estrito)  e  com o sucessor,  sob a denominação genérica de
responsável  tributário.  Desta  forma,  é  sob  uma  orientação  doutrinária  equivocada  que  o  CTN  disciplina  a
substituição tributária, no art. 121, parágrafo único, II, e no art. 128.”
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O CTN, segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho130, equipara o substituto tributário com

os demais  responsáveis  por transferência.  Contudo,  o sujeito passivo direto por fato  gerador

alheio possui  um status  jurídico diferente dos outros  responsáveis,  que são sujeitos  passivos

indiretos. Por esse motivo é que são responsáveis pela quitação do tributo alheio. No caso desses

responsáveis, a obrigação é de pagar tributo de outrem. Para o autor, a sujeição passiva indireta

quer  significar  o  mesmo  que  modalidades  de  transferência  de  responsabilidade  no  direito

tributário  brasileiro.  São  hipóteses  por  demais  conhecidas  e  estão  sistematizadas  como

transferências ou sub-rogações passivas de obrigação de dar, previstas no CTN em seus artigos

129 e 135.

Algumas  conclusões  são  apresentadas  por  Alfredo  Augusto  Becker131 a  respeito  do

substituto tributário. Em primeiro lugar, ele afirma que não existe qualquer relação jurídica entre

o substituído e o Estado. Isto porque o substituído não é o sujeito passivo da relação jurídica

tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo, em virtude de o substituto

legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte.

Sobre  essa conclusão,  Renato  Lopes Becho132 afirma que  o autor  se  equivocou.  Para

fundamentar seu ponto de vista, esclarece que a relação que envolve o Estado, o substituto e o

substituído  é  não  apenas  lógica  como  também jurídica.  A  respeito  da  observação  feita  por

Alfredo  Augusto  Becker,  no  sentido  de  que  a  substituição  tributária  acontecia  visando  à

comodidade do Fisco, Renato Lopes Becho afirma que esses dados têm pouca importância para a

ciência do direito. Para esta, é relevante a identificação entre uma norma constitucional e outra

infraconstitucional que lhe é distinta, mas ligada umbilicalmente àquela. É também primordial a

identificação,  na  Constituição  Federal,  dos  sujeitos  passivos  tributários,  observando-se  que

outros indivíduos poderão vir a ser escolhidos pelo legislador para assumir o pólo passivo da

relação jurídica tributária.

A segunda conclusão a que chegou Alfredo Augusto Becker é que, em todos os casos de

substituição legal tributária, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária é o substituto e

jamais o substituído. Na sua terceira conclusão, afirma que o substituído “não paga” tributo ao

substituto,  e que a prestação jurídica do substituído não é de natureza tributária, mas sim de

130 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
p. 605.
131 BECKER, op. cit., p. 562.
132 BECHO, op. cit., p. 114.
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natureza privada.133 Entretanto, para Renato Lopes Becho, no caso de tributos retidos na fonte,

não se trata de um tipo de substituição tributária, mas sim de uma sujeição ativa auxiliar. Nesse

sentido, esclarece:

 “Independentemente do que acontecer, independentemente de condicionais, a
fonte retentora sempre será vista como auxiliar do sujeito ativo, realizando a
retenção  dos  valores  devidos  pelo  sujeito  passivo  e  recolhendo  aos  cofres
públicos, tudo certíssimo. Não realizando a retenção, a fonte retentora responde
por isso diante do sujeito ativo, enquanto o sujeito passivo declara no momento
oportuno (recolhendo o tributo  se for  o caso).  Realizando a  retenção e não
recolhendo aos cofres públicos, o sujeito passivo declara normalmente o que
foi descontado e a fonte retentora responde por apropriação indébita.”134

O  citado  autor  exemplifica  seu  entendimento  com  alguns  casos,  na  tentativa  de

diferenciar a substituição tributária. Inicialmente, cita o exemplo do IPTU, em que o contribuinte

do imposto é o proprietário do imóvel, mas o possuidor poderá ser arrolado como sujeito passivo

legal, conforme faculta o CTN. Essa substituição é aceita por Renato Lopes Becho, uma vez que

é autorizada pelo sistema jurídico. O outro exemplo ocorre, de acordo com o exemplo dado por

Geraldo Ataliba, quando o proprietário do primeiro andar é obrigado a pagar o tributo referente a

todos os andares, ou o proprietário do imóvel da esquina terá que pagar o tributo por todos os

proprietários do quarteirão.

Alfredo  Augusto  Becker  considera  como  substituto  tributário  o  retentor,  figura  que

Roque Antonio  Carrazza  chama  de  sujeito  ativo  auxiliar.  Para  Renato  Lopes  Becho135,  essa

substituição  não  é  autorizada  pelo  sistema  tributário  nacional,  portanto  não  reconhece  sua

existência.  Além  de  colocar  o  sujeito  passivo  legal  como  “substituto”  do  sujeito  passivo

constitucional, para ele, a substituição que pode ocorrer é aquela que é chamada pelo CTN, nos

arts. 129 a 133, de responsabilidade por substituição.

Para  alguns  autores,  existem  diferenças  entre  o  substituto  e  o  retentor  de  tributos,

esclarecendo que tanto os substitutos como os retentores não participam diretamente do fato

jurígeno  tributário.  Entretanto,  são  indicados  pelo  legislador,  objetivando,  com  isso,  a

133 BECKER, op. cit., p. 562-563. 
134 BECHO, op. cit., p. 124.
135 BECHO, op. cit.,  p. 124.
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simplificação  na  gestão,  a  antecipação  do  recolhimento  e  o  incremento  nas  garantias  de

recebimento do crédito tributário.136

Segundo  Paulo  Roberto  Coimbra  Silva137,  ocorre  a  substituição  tributária  quando  a

própria  norma  instituidora  do  tributo  faz  recair  a  obrigação  tributária  sobre  pessoa  diversa

daquela que tem relação direta com o pressuposto fático. O substituto ocupa, inequivocamente, o

pólo passivo da relação jurídica tributária “no lugar daquele que, naturalmente, deveria ser o

contribuinte, pois protagoniza o fato jurígeno tributário.”

 Já a retenção ocorre devido a uma determinação imposta em lei. Nesse caso, uma pessoa,

por  razões  extrafiscais,  deve  conservar  em seu  poder  valores  pertencentes  a  terceiros,  para

recolher  aos  cofres  públicos  uma  determinada  parcela  do  pagamento  a  ser  efetuado  pelo

contribuinte.  Nessa  hipótese,  será  computada  como  antecipação  e  forma  de  garantia  na

liquidação da obrigação tributária desse contribuinte que teve valores parcialmente retidos. Para

o autor, o retentor possui duas nítidas, distintas e sucessivas obrigações. A primeira refere-se ao

dever  de  manter  em seu poder  parcela  do valor  a  ser  pago ao sujeito  passivo da obrigação

tributária, na maioria das vezes, o contribuinte. A segunda caracteriza-se como uma obrigação de

fazer, pois está baseada no dever que esse retentor tem de repassar os valores retidos ao credor da

obrigação tributária.138 

A única obrigação cabível ao contribuinte consiste em suportar essa retenção de valores.

Em  decorrência  dela,  nasce  o  direito  de  dedução  dos  montantes  retidos  e  recolhidos

antecipadamente ao sujeito ativo, além do direito de ser restituído das quantias retidas a maior

pelo retentor. O vínculo jurídico que liga o contribuinte e o sujeito ativo permanece inalterado,

uma vez que as possíveis alterações que, por acaso, incidam sobre o crédito tributário, que foi

parcialmente antecipado, não o desnaturam nem o extinguem.

136 SILVA, Paulo  Roberto  Coimbra.  A substituição  tributária  progressiva  nos impostos plurifásicos  e  não-
cumulativos. Belo  Horizonte:  Del  Rey,  2001.  p.  31.  Nesse  sentido,  o  autor  menciona  as  diferenciações
demonstradas por GARCÍA, Eusébio Gonzáles.  Sujetos pasivos y responsables tributários. Madrid: Instituto de
Estudos Fiscales, Marcial Pons, 1997. p. 14;  MONTERO, José María Lago. Los sujetos pasivos de las prestaciones
tributarias e inherentes a la aplicación de los tributos. Sujetos pasivos y responsables tributarios. Madrid: Instituto
de Estudos Fiscales, Marcial Pons, 1997. p. 91;  CAÑAL, Francisco, PISTONE, Pasquale. La figura del responsable
tributario en los sistemas jurídicos alemán, español e italiano. Sujetos pasivos y responsables tributarios. Madrid:
Instituto de Estudos Fiscales,  Marcial Pons, 1997. p. 612.
137 SILVA, op. cit., p. 31.
138 SILVA, op. cit., p. 31.
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Sacha Calmon Navarro Coêlho139 discorda da tese que reúne em uma só categorização os

substitutos  tributários e os retentores de tributos alheios.  Nesse aspecto,  exclui  o retentor do

conceito de responsável tributário, afirmando que os responsáveis tributários são partícipes de

uma  relação  jurídica  primária  de  débito  (contribuinte  ou  substituto)  ou  secundária

(responsabilidade por transferência ou cumulação). Em relação ao retentor, este age como agente

de arrecadação, “por ter à sua disposição o dinheiro de terceiros obrigados, em razão de relações

extratributárias.”

O citado autor estabelece algumas conseqüências dessa diferenciação. Na primeira delas,

afirma  que  só  ao  retentor  poderá  ser  imputado  o  crime  de  apropriação  indébita,  pois  os

responsáveis só poderão ser inadimplentes. Uma segunda conseqüência diz respeito ao dever do

retentor,  que consiste na obrigação de fazer.  Ou seja,  fazer a retenção e fazer a entrega dos

valores  retidos;  já  a  obrigação dos  responsáveis  é  de  dar.  Finalmente,  segundo  esclarece,  o

retentor  nunca  terá  legitimação para solicitar  a  repetição,  em virtude  de  não  ter  pago nada,

somente  reteve  os  valores  e  os  repassou.  Também  não  possui  legitimidade  para  refutar  a

exigência, por falta de interesse econômico ou moral. O responsável, em qualquer modalidade,

pode impugnar a exigência.140

O § 7º do art. 150 da Constituição Federal trata da substituição tributária progressiva.

Essa substituição é  admissível  nos  impostos  plurifásicos,  nos  quais  ocorre  uma repetição da

incidência tributária ao longo da cadeia produtiva ou comercial. Ela autoriza o legislador a exigir

do contribuinte inicial da cadeia que recolha antecipadamente o tributo devido em todos os fatos

que presumivelmente virão a ocorrer no futuro. Para Renato Lopes Becho,141 este é um típico

exemplo de substituição passiva tributária, a qual será analisada no próximo capítulo.

Outro instituto, na seara tributária, que vem merecendo a atenção dos doutrinadores é o

diferimento. Trata-se aquela situação, prevista em lei, em que ocorre a postergação da incidência

da norma tributária. Ela deixa de incidir em uma dada operação, para remeter seus efeitos em

uma operação seguinte. Trata-se, portanto, de uma inversão no momento da exigência do tributo

em relação à substituição tributária progressiva. No diferimento, a incidência é adiada para um

momento posterior. Já na substituição tributária progressiva, a incidência é antecipada, de acordo

139 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. 2 ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 1999. p. 227.
140 COÊLHO, op. cit., p. 227.
141 BECHO, op. cit., p. 136.
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com a lei, fazendo com que seja considerada como ocorrida em um momento bem antes da sua

efetiva realização.

A exemplo da substituição tributária progressiva, o diferimento só poderá ocorrer nos

chamados “impostos plurifásicos”, tendo como principal exemplo o ICMS. Renato Lopes Becho

lembra que o diferimento foi estudado por Geraldo Ataliba e Cléber Giardino. Após verificarem

em sua ocorrência, comparando com os critérios por eles adotados para a substituição tributária,

os dois chegaram à conclusão de que o diferimento não é um caso de substituição tributária, mas

uma “figura meramente financeira”.  142

Geraldo Ataliba e Cléber Giardino, citados por Renato Lopes Becho, entendem que o

diferimento é uma espécie de isenção. Essa conclusão decorreu em virtude da legislação que

estava  em vigor  à  época.  Com base  em tal  legislação,  não era  possível  que o tributo  fosse

lançado pelo industrial, da mesma forma que não previa o pagamento desse tributo, mas que

fossem  ignoradas  as  operações  ocorridas  anteriormente.  Para  Renato  Lopes  Becho,  isto

significaria negar o diferimento, transformando-o em uma isenção. “Baseados em uma lei que

determinava  esse  procedimento  equivocado,  é  evidente  que  os  autores  chegariam  a  uma

conclusão diversa da nossa.” 

O citado autor finaliza afirmando que, caso se entenda o diferimento como uma alteração

do critério temporal, objetivando o recolhimento do tributo, ocorrerá uma substituição tributária

do  sujeito  passivo  por  aquele  outro  que  lhe  sucede  na  cadeia  produtiva.  Exemplifica

demonstrando que, quando o produtor ‘A’ não recolhe os tributos devidos, o produtor ‘B’pagará

tanto os seus tributos como também os que o produtor ‘A’ deixou de pagar. Nesse caso, ‘B’

substituiu ‘A’, caracterizando o fenômeno da substituição tributária.143

142 BECHO, op. cit., p. 137.
143 BECHO, op. cit., p. 139. O autor, na página 142, só reconhece a substituição tributária para fatos futuros e para o
diferimento.  “As  demais  hipóteses  levantadas  pela  doutrina  tradicional,  como  substituição  para  retenção  e
substituição  do  sujeito  passivo  para  facilitar  o  trabalho  do  Fisco,  não  nos  parece  que  sejam possíveis  de  se
identificar.  A primeira  delas(substituição  para  retenção)  é  figura de  Direito  Administrativo,  de  particulares  em
colaboração  com a  Administração.  A segunda,  simples  substituição  para  facilitar  a  arrecadação,  não  encontra
suporte constitucional, por desvirtuar o critério material contido na competência tributária distribuída pela Carta
Magna para os partícipes da Federação brasileira.”
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CAPÍTULO III 

 A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COMO INSTRUMENTO
ASSECURATÓRIO DE UMA ARRECADAÇÃO EFICIENTE

3.1. Esboço histórico do instituto e os reflexos decorrentes de sua implementação

A substituição tributária, segundo relatos de alguns doutrinadores, era utilizada em muitos

países em épocas passadas144. Paulo Roberto Coimbra Silva afirma que a primeira menção ao

termo “substituição tributária”, entendida como dever de retenção, foi encontrada na Lei Italiana

nº 4.021, datada de 24.08.1877:

 “Ao dispor sobre o imposto de riqueza imobiliária,  previa às províncias,  às
comunas,  às  pessoas  jurídicas,  às  sociedades  em comandita  por  ações  e  às
sociedades  anônimas  não  somente  o  dever  de  declarar  seus  próprios
rendimentos,  mas  também  os  estipêndios,  as  pensões,  os  ordenados  que
pagassem, os juros de suas dívidas contratuais e das obrigações que emitiam, e,
além disso, recolher diretamente o imposto incidente sobre estes rendimentos,
reembolsando-se dos respectivos encargos mediante retenção.”145

144 PARLATO, Andrea.  Il  responsabile ed il  sostituto d’imposta.  In:  AMATUCCI, Andrea.  Trattato  di Diritto
Tributario. 2 v. Padova: CEDAM, 1994. p. 393-447. O autor relata: “La sostituzione tributaria trova attuazione nel
sistema di tassazione alla fonte attraverso ritenute, forma di prelievo introdotta per la prima volta in Gran Bretagna
agli inizi del XVIII secolo( il c.d. stoppage at source) e poi rapidamente diffusasi in tutti gli ordinamenti tributari,
per la sua essenziale caratteristica di costituire metodo impositivo rapido ed efficiente.” (p. 426) 
145 SILVA, op. cit., p. 67.
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Hamilton Dias de Souza afirma que o mecanismo da substituição tributária remonta ao sistema

impositivo que estava em vigor na Europa do fim do século XVIII. Esse modelo era adotado

pelos entes tributantes como forma de alargar a sujeição passiva tributária.146

Esse mecanismo de tributação não é exclusivo da legislação tributária pátria, podendo ser

encontrado em alguns ordenamentos jurídicos de diversos países147. Na Espanha, a Ley General

Tributaria nº 230, de 28 de dezembro de 1963, em seu art. 30 e seguintes, trata da substituição

tributária, dispondo:

“Articulo 30
Es sujeto pasivo la persona natural o juridica que según la Ley resulta obligada
al cumplimento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como
sustituto del mismo.
.
Articulo 32
Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y
en  lugar  de  aquél,  está  obligado  a  cumplir  las  prestaciones  materiales  y
formales  de  la  obligación  tributaria.  El  concepto  se  aplica  especialmente  a
quienes se hallan obligados por la Ley a detraer, con ocasión de los pagos que
realicen a otras personas, el gravamen tributario correspondiente, asumiendo la
obligación de efectuar su ingreso en el Tesoro.”148

  

A  Ley General Tributaria  nº 58/2003,  de 17 de dezembro de 2003, publicada no dia

18/12/2003 e que entrará em vigor a partir do dia 01 de julho de 2004, veio substituir a  Ley

General Tributaria nº 230/63, a qual também prevê a substituição tributária.

 “Art. 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente.

146 SOUZA, Hamilton Dias. ICMS – Substituição tributária. São Paulo: Revista Dialética de Direito Tributário. n.
12. set. 1996b. p. 16. O autor cita um trecho de Dante D’angelo, em que o autor italiano afirma: “Certamente non
nasce com il tributo, mas il fenomeno della sostituzione del contribuinte há origini ugualmete antiche. Per alcuni,
esso si verifica già in epoca romana; per altri, al tempo della Repubblica Veneziana nell’alto Medioevo; per altri
ancora risale ad alcuni sistema impositivi vigenti in Europa sul finire del’700. Compare prima in Francia, poi in
Inghilterra (dovel antecedente più eloqüente è rappresentato dalla Income-tax infine Germana.(D’ANGELO, Dante.
Per un Aggiornamento della Figura del Sostituto D’Imposta. Milão: Dott A. Giuffrè, 1991. p. 165-166)
147 PARLATO, op.  cit.,  426.  O autor  afirma, na Itália:  “La sostituzione tributaria  –  studiata  dalla  dottrina com
riguardo a singole ipotesi normative – venne prevista, per la prima volta, come figura generale, dal texto unico delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645.”
148 ESPANHA. Ley General Tributaria nº 230, de 28 de dezembro de 1963. Disponível em: <http://www.aeat.es>.
Acesso em: 15/09/2003.
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1.Es sujeto  pasivo el  obligado tributario  que,  según la  ley,  debe cumplir  la
obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a
la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá la
condición  de  sujeto  pasivo  quien  deba  repercutir  la  cuota  tributaria  a  otros
obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

En el  ámbito  aduanero,  tendrá  además la  consideración  de sujeto  pasivo  el
obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en cada
caso establezca la normativa aduanera.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

3. Es sustituto el  sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del
contribuyente,  está  obligado  a cumplir  la  obligación  tributaria  principal,  así
como las obligaciones formales inherentes a la misma.

El  sustituto  podrá  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  las  obligaciones
tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa.

Art. 37. Obligados a realizar pagos a cuenta.

1.Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley de
cada  tributo  impone  la  obligación  de  ingresar  cantidades  a  cuenta  de  la
obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.

2.Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la
obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de
los  pagos  que  deba  realizar  a  otros  obligados  tributarios,  una  parte  de  su
importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos.

3.Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface
rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar
ingresos a cuenta de cualquier tributo”.149

A legislação  portuguesa,  mais  especificamente  a  Lei  Geral  Tributária,  aprovada  pelo

Decreto-Lei nº 398, de 17 de dezembro de 1998, assim dispõe sobre a substituição tributária:

“Art. 20º
Substituição tributária

1  –  A  substituição  tributária  verifica-se  quando,  por  imposição  da  lei,  a
prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte.

2- A substituição tributária é efectivada através do mecanismo da retenção na
fonte do imposto devido.”150

 
149 ESPANHA, Ley General Tributaria nº 58, de 17 de dezembro de 2003. Disponível em: <http://www2.uah.es>.
Acesso em: 05/05/2004.
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Diante  desses  dois  exemplos  da  legislação  alienígena,  é  possível  visualizar  algumas

semelhanças  com  o  instituto  da  substituição  tributária  existente  no  ordenamento  jurídico

brasileiro. Apesar de não se fazer um maior aprofundamento na legislação estrangeira, pois não é

o objetivo do presente estudo, principalmente no que se refere às conseqüências jurídicas dos

artigos citados, podem-se identificar algumas características básicas da substituição tributária,

destacando-se as seguintes:

- o substituto é sujeito passivo da relação obrigacional tributária;

- uma terceira pessoa efetua a prestação tributária no lugar do contribuinte;

- a  imposição  a  terceiro  do  cumprimento  da  obrigação  tributária  decorre  de  expressa

previsão legal.151 

No  Brasil,  após  a  implementação  do  ICM,  alguns  empresários  da  indústria  de

panificação, bem como do comércio de bebidas, ficaram temerosos por acharem que haveria uma

concorrência  desleal  no  comércio.  Essa  concorrência  decorria  do  funcionamento  de  vários

estabelecimentos  informais  e  que,  portanto,  não  recolhiam os  tributos  devidos,  prejudicando

sensivelmente aqueles que estavam regularmente em dia com suas obrigações perante a Fazenda

Estadual.  Os  empresários,  sentindo-se  prejudicados,  propuseram  ao  Fisco  o  pagamento

antecipado desse tributo na comercialização da farinha de trigo pelos moinhos, bem como de

cervejas e refrigerantes pelas fábricas ou distribuidoras desses produtos. A sugestão consistia em

cobrar o imposto devido pela operação subseqüente da farinha de trigo, por ocasião de sua saída

do  moinho,  o  qual  ficaria  responsável  pelo  recolhimento  do  tributo.  Assim,  todos  seriam

atingidos pela carga tributária, estivessem ou não em situação regular junto ao Fisco.

A idéia inicial propunha uma margem de agregação de 40% para o cálculo do imposto a

ser  pago  antecipadamente.  Esse  valor  estaria  abaixo  do  que  efetivamente  se  agregaria  na

industrialização  do  produto,  sendo  que  essa  diferença  cobriria  os  custos  financeiros  da

antecipação. A medida seria um grande incentivo aos contribuintes que já vinham pagando o

imposto devido. Para o Fisco, ela poderia gerar um aumento na arrecadação, além de inibir a

sonegação, que deixaria de ser vantajosa.

150 PORTUGAL. Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 398, de 17 de dezembro de 1989. Disponível
em: < http://www.dgci.min-financas.pt>. Acesso em: 15/09/2003.
151 FERREIRA, Alexandre Henrique Salema. A substituição tributária progressiva no campo de incidência do
ICMS. Disponível em: <http://www.jus.com.br>. Acesso em: 15/09/2003. 
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A margem de valor agregado foi paulatinamente sendo elevada pelos Estados, gerando

descontentamento entre os empresários sujeitos a esse regime de tributação. Mas, apesar de todo

esse descontentamento o instituto se solidificou e hoje é uma realidade com um grande número

de produtos sujeitos a esse tipo de cobrança.152

A substituição tributária foi  introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através do

Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, no seu art. 58, § 2º, incisos

I, II, III, com a seguinte redação:

“§2º - A lei  pode atribuir a condição de responsável:

I – ao comerciante ou industrial, quanto ao imposto devido por produtor pela
saída de mercadoria a eles destinada;

II -  ao  industrial  ou comerciante  atacadista,  quanto  ao imposto  devido por
comerciante  varejista,  mediante  acréscimo,  ao  preço  da  mercadoria  a  ele
remetida, de percentagem não excedente de 30% (trinta por cento) que a lei
estadual fixar;

III – à cooperativa de produtores, quanto ao imposto relativo às mercadorias a
ela entregues por seus associados.”

Analisando-se os incisos do citado artigo, pode-se verificar a presença da substituição

tributária regressiva nos incisos I e III e da substituição tributária progressiva no inciso II. O Ato

Complementar nº 34, de 30 de janeiro de 1967, modificou o inciso II do § 2º do art. 58 do CTN,

que passou a ter a seguinte redação:

“II – ao industrial  ou comerciante  atacadista,  quanto ao imposto devido por
comerciante varejista, mediante acréscimo:

a)da margem de lucro atribuída  ao revendedor,  no caso  de mercadoria  com
preço  máximo de  venda  no  varejo  marcado  pelo  fabricante  ou  fixado  pela
autoridade competente;

152 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 116-117. O
autor pondera que “a questão, como à época sustentamos inutilmente, não deveria ser tratada com visão imediatista.
Estava  em jogo  um princípio.  O  imposto  só  deve  ser  cobrado  depois  de  ocorrida,  e  conhecida,  a  realidade
econômica que lhe serve de suporte.  Admitir  a  cobrança antecipada do imposto incidente sobre  vendas futuras
implica admitir o arbitramento do valor de tais operações, e toda possibilidade de arbitramento deve ser vista com
cautela.” (p. 116-117).

66



b)de  percentagem de  30%  (trinta  por  cento)  calculada  sobre  o  preço  total
cobrado pelo vendedor, neste incluído, se incidente na operação, o art. 46, nos
demais casos.”

Posteriormente,  o  Decreto-Lei  nº  406,  de  31  de  dezembro  de  1968,  em seu  art.  13,

revogou  todos  os  dispositivos  acima  mencionados.  A  Lei  Complementar  nº  44,  de  07  de

dezembro de 1983, adicionou os §§ 3º e 4º ao art. 6º do Decreto-Lei nº 406, que assim passou a

contemplar a figura do responsável:

 
“§3º A lei estadual poderá atribuir a condição de responsável:

a)ao  industrial,  comerciante  ou  outra  categoria  de  contribuinte,  quanto  ao
imposto  devido  na  operação  ou  operações  anteriores  promovidas  com  a
mercadoria ou seus insumos;

b)ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido
pelo comerciante varejista;

c)ao  produtor  ou  industrial,  quanto  ao  imposto  devido  pelo  comerciante
atacadista e pelo comerciante varejista;

d)aos  transportadores,  depositários  e  demais  encarregados  da  guarda  ou
comercialização de mercadorias.

§4º Caso o responsável e o contribuinte substituído estejam estabelecidos em
Estados  diversos,  a  substituição  dependerá  de  convênio  entre  os  Estados
interessados.”

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea

“b”, prevê que lei  complementar deverá dispor sobre a substituição tributária. Como essa lei

complementar não foi aprovada,  os Estados e o Distrito Federal  estabeleceram, por meio do

Convênio  nº  66/88,  matérias  referentes  ao  ICMS.  Especificamente  no  art.  25  do  referido

convênio, estão as diretrizes da substituição tributária. 

“Artigo 25. A lei poderá atribuir a condição de substituto tributário a:

I – industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento
do imposto devido na operação ou operações anteriores;
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II – produtor,  extrator,  gerador,  inclusive de energia,  industrial,  distribuidor,
comerciante  ou  transportador,  pelo  pagamento  do  imposto  devido  nas
operações subseqüentes.”

Roque Antonio Carrazza faz uma crítica ao Convênio nº 66/88, justificando:

 “O  Convênio  66/88,  a  pretexto  de  disciplinar  o  instituto  da  substituição
tributária, já definido no art. 128 do CTN (que, como é pacífico, faz as vezes
da  lei  complementar  prevista  no  art.  146  da  CF),  criou  a  possibilidade  de
cobrança  antecipada  do  ICMS,  que  viola  a  Constituição,  pois,  como  bem
assinalou o Min. Garcia Vieira: a) a base de cálculo é fundada em fictício e
estimado valor de tabela; b) o pagamento do tributo (ICMS) é exigido antes da
ocorrência do fato gerador, em concreto; c) o substituto tributário é um terceiro
estranho ao fato imponível.”153

Para  o  citado  autor,  o  referido  convênio  enveredou  por  caminhos  manifestamente

inconstitucionais, ao tratar de matéria já disciplinada, ao invés de regulamentar provisoriamente

a  incidência  do  ICMS nas  lacunas  existentes  na  antiga  legislação  do  ICM.  Esse  convênio,

segundo  Roque  Antonio  Carrazza,154 usurpou  a  função  da  lei  complementar  ao  criar  a

substituição tributária progressiva no ICMS.

3.2. Objeções doutrinárias à constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 03/93

Procurando encerrar de vez as querelas judiciais acerca da admissibilidade da substituição

tributária  progressiva,  os  legisladores promulgaram a Emenda Constitucional  nº  3,  de  17 de

março de 1993, que adicionou o § 7º ao art. 150 da Constituição Federal, dispondo:

“Artigo 150

§7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador
deva ocorrer  posteriormente,  assegurada a imediata e preferencial  restituição
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”

153 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 167.
154 CARRAZZA, op. cit., p.167-168.
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Mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional  nº 3/93,  muitos  doutrinadores

persistiram em considerá-la  inconstitucional.  Hugo de Brito  Machado155 alega que a referida

emenda afronta um dos mais elementares direitos individuais, protegidos pelo art. 60, § 4º, inciso

IV, da Carta Magna, que é o de não submeter a qualquer efeito de incidência de norma jurídica

antes da ocorrência do fato gerador. Segundo ele, a matéria jamais poderia ter sido objeto de

deliberação por parte do Congresso Nacional. Nessa mesma linha de raciocínio, Roque Antonio

Carrazza156 afirma que a emenda é  inconstitucional,  porque afronta  o princípio da segurança

jurídica. Segundo o referido autor, quando aplicado ao Direito Tributário, esse princípio exige

que “o tributo só nasça após a ocorrência real (efetiva) do fato imponível.”

Seguindo  a  mesma  trilha,  Kiyoshi  Harada157 entende  que  o  legislador  constituinte

confundiu limitação do poder de tributar com ampliação do poder tributário, por ser ilógico e até

irracional  a  exigência  de  imposto  em  função  de  um  fato  gerador  fictício.  Segundo  seu

entendimento, a emenda teria desvirtuado a natureza do tributo, que de imposto passaria a ser

empréstimo  compulsório,  ludibriando  desse  modo  a  rígida  discriminação  constitucional  de

rendas tributárias. 

Tratando da matéria, Marçal Justen Filho esclarece:

 “Tal  como prevê a futura ocorrência de um fato imponível incerto,  o Fisco
também ‘estima’ um preço a ser praticado. Inexiste qualquer certeza sobre a
efetiva concretização do futuro fato imponível. Mas também não há qualquer
dado acerca do preço que será praticado. O Fisco impõe, como necessário, um
certo preço que pode ou ser praticado(...). Isso se, algum dia, vier a ocorrer o

155 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 118.
156 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
p. 408. Em outra obra de sua autoria, Roque Antonio Carrazza acrescenta:  “É sempre bom reafirmarmos que o
princípio da segurança jurídica diz de perto com os direitos individuais e suas garantias. É, assim, cláusula pétrea e,
nessa  medida,  não  poderia  ter  sido  amesquinhado  por  emenda  constitucional(cf.  art.  60,  §  4º,  da  CF).
Evidentemente, a inconstitucionalidade perdura, mesmo assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. De fato, a eventual recomposição do dano não restabelece o
primado da segurança jurídica, que aliás, resta irremediavelmente atropelado só com a tributação de fato que ainda
não aconteceu (mesmo que, depois, ele realmente aconteça).”  (CARRAZZA, Roque Antonio.  ICMS. 4 ed.  São
Paulo: Malheiros, 1998. p. 155). Clélio Chiesa comunga com este pensamento, quando afirma: “Ao se permitir que
fatos futuros e incertos, que não se sabe se ocorrerão e, se ocorrerem, em que condições virão a se perpetrar, há
grave vulneração ao princípio da segurança jurídica.” (CHIESA, Clélio. ICMS: Sistema constitucional tributário:
Algumas inconstitucionalidades da LC 87/96. São Paulo: LTr., 1997. p. 143).
157 HARADA, Kiyoshi.  Substituição tributária à luz da LC  nº 87/96. Disponível em: <http://www.uj.com.br>.
Acesso em: 14/06/2002. 
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fato imponível. Tudo isso se configura como uma enorme ficção normativa.
Não há ‘fato gerador’,  não há base de cálculo, não há riqueza. Embora seja
pacífica  a  inexistência  de  fato  signo-presuntivo  de  riqueza,  a  lei  tributária
pretende ‘falsificar’  sua existência e impor aos sujeitos passivos o dever de
pagar o tributo. Não é facultado ao Estado criar, de modo arbitrário, uma base
imponível para efeito tributário, distinta daquela realmente praticada. Afinal, a
base imponível corresponde à ‘dimensão do aspecto material  da hipótese de
incidência. É, portanto, uma grandeza ínsita na h.i.’. Não se admite que a base
de cálculo (preço da operação) seja afastada e se adote uma ‘base calculada’
fixada através de outros critérios, artificiais e ficcionistas.”158 

No  entendimento  de  José  Julberto  Meira  Filho,159 a  Emenda  Constitucional  nº  3/93

ofendeu  diversos  princípios,  como  o  da  legalidade,  o  da  capacidade  contributiva  e  o  da

igualdade, já que passou a admitir a instituição, através de lei  complementar, de imposto ou

contribuição antes da ocorrência do fato gerador, acrescentando:

 “Na verdade, cobra-se um valor sem lei, já que não há se falar em imposto ou
contribuição  antes  da  ocorrência  do  fato  imponível.  Tal  raciocínio  torna
explícita a afronta ao princípio da tipicidade tributária que é corolário da estrita
legalidade (CF, arts. 5º, II, e 150, I), uma vez que não permite a exigência de
pagamento de tributo antecipado antes de sua existência no mundo jurídico.”160

Já Ives Gandra da Silva Martins, em um parecer, declarou que a referida emenda criou a

figura do substituto tributário, sem fato gerador ocorrido e sem certeza de que poderá ocorrer, ou

seja, sem matéria tributária. Nessa linha de raciocínio, arremata:

 “Criou uma obrigação sobre o nada, sobre uma ficção futura,  science fiction
tributária, já que a science fiction é o ramo da fantasia que cuida de imaginar o
futuro.  De  forma  vernacular,  criaram-se  obrigações  sobre  relações  não
ocorridas, para cobrar hoje o tributo que apenas deveria ser devido no futuro,
se fato gerador futuro viesse a ocorrer.”161

158 JUSTEN FILHO, Marçal. Caderno de pesquisas tributárias 18. São Paulo: Resenha Tributária e CEU, 1993. p.
155-156.
159 MEIRA JÚNIOR, José Julberto. ICMS – Substituição tributária. 1 ed. 2 tiragem. Curitiba: Juruá, 2002. p. 94.
160 MEIRA JÚNIOR, op. cit.,  p. 94-95.
161 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Substituição tributária sem ocorrência do fato gerador: Inconstitucionalidade
por  violar,  a  EC nº  3/93,  cláusula  pétrea  vinculada  ao  princípio  da  legalidade.  Revista  Dialética  de  Direito
Tributário, São Paulo. n. 13. Outubro 1996. p. 64-75.
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 O referido doutrinador reviu o seu ponto de vista, firmado anteriormente, em relação à

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 3/93 e passou a considerá-la constitucional.162

Interessante é o posicionamento de Roberto Wagner Lima Nogueira,163 ao apontar uma

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 03/93 que não foi observada por  nenhum

outro  doutrinador.  Ele  afirma  que  a  referida  emenda  constitucional  fere  o  princípio  da

improjetabilidade da lei tributária, princípio este que não está expresso na Constituição Federal,

mas se encontra inserido nas entranhas do princípio da irretroatividade da lei tributária. Como o

princípio da irretroatividade da lei tributária veda que fatos ocorridos anteriormente à vigência da

lei sejam tributados, por dedução lógica, o princípio constitucional da improjetabilidade da lei

tributária proíbe a tributação de fatos que irão ocorrer no futuro, ou seja, não permite que a lei

tributária seja lançada para o futuro.

Por outro lado, existem doutrinadores que não vêem qualquer inconstitucionalidade na

Emenda Constitucional nº 3/93. Heleno Taveira Tôrres164, por exemplo, sempre entendeu que

não havia nenhuma inconstitucionalidade na referida emenda, visto que ela não criou nenhum

novo  modelo  de  substituição  tributária.  O  que  fez  foi  introduzir,  no  ordenamento  jurídico

brasileiro, uma garantia constitucional para os contribuintes, de imediata e preferível restituição,

para  os  casos  de  não  ocorrer  o  fato  jurídico  tributário  presumido,  na  forma  de  limitação

constitucional  do  poder  de  tributar.  Também  Manuel  Cavalcante  de  Lima  Neto  defende  a

162 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Substituição tributária antecipada – inteligência atual do § 7º do artigo 150 da
Constituição Federal. Consulex - Revista Jurídica, Brasília, DF, ano VI. n. 129. 31 de maio/2002. p. 37-41. Apesar
de o referido autor criticar a criação de um “fato gerador fictício”, passou a concordar com os tribunais superiores,
que admitiram a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 3/93.  “Em face deste entendimento pretoriano
superior, não mantenho aquela altivez própria de doutrinadores de algumas escolas que, seguidoras de Hegel, não se
curvam nunca e em vez de dizerem, ante incompatibilidade entre os fatos e a teoria: “Pior para os fatos”, concluem,
quando esta incompatibilidade coloca-se entre sua doutrina e a jurisprudência: “Pior para  a jurisprudência.” De
minha parte, curvo-me perante a orientação jurisprudencial, reformulando minha concepção original e submetendo-
me à interpretação do Guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal.”(p. 38).
163 NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima.  Fundamentos do dever tributário.  Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.
102. Ele entende que projetar os efeitos da lei tributária para o futuro, através de uma “presunção de ocorrência de
uma  fattispecie que não ocorreu, é uma contradição do Estado consigo próprio, pois que se de um lado ele faz
repousar a estabilidade das relações e direitos sobre a garantia e proteção das leis que ele próprio emana, de outro
lado ele mesmo não pode retirar a estabilidade com a edição de leis que se projetam em direção a uma tributação de
fatos futuros, ou seja, fatos não ocorridos no mundo real.” (p. 103).
164 TÔRRES,  Heleno  Taveira.  Substituição  tributária  –  regime constitucional,  classificação  e  relações  jurídicas
(materiais e processuais).  Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 70.  Julho 2001. p. 87-108. O
autor entende que toda a substituição tributária no direito brasileiro passou a ter limitações bem definidas, quais
sejam: “ I- deve ser assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido; II – por decorrência, o regime jurídico aplicável à tributação deve ser sempre o do substituído e
não do  substituto,  na medida  em que a tributação definitiva deve se verificar  sempre  sobre  aquele;  III  –  a  lei
definidora do regime típico aplicável deverá ser sempre a da data das operações substituídas e não a da data da
operação  do  substituto,  cabendo-se  a  necessária  restituição  do  quanto  eventualmente  tenha  sido  pago  a  maior
naquela operação.” (p. 89).
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constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 3/93, indo de encontro ao posicionamento de

Roque Antonio Carrazza em relação ao princípio da segurança jurídica, justificando:

 “O estabelecimento  de base  de cálculo  estimado com critérios  objetivos,  a
instalação de sistema de restituição preferencial e a eleição de responsabilidade
de quem esteja ligado à cadeia do processo de circulação e possa ressarcir-se
do encargo tributário atendem ao princípio da segurança jurídica. Aliado a isso,
é  preciso  enfatizar  que  o  princípio  não  só  pende  para  o  lado  dos  sujeitos
passivos; ele também se realiza pela segurança que impõe mediante a redução
da  sonegação,  distribuição  eqüitativa  da  carga  tributária,  asseguramento  de
arrecadação prevista, entre outros.”165

Defendendo a constitucionalidade da referida emenda, Ricardo Lobo Torres esclarece:

 “A antecipação trata-se de um fenômeno que ocorre no plano do tempo de
pagamento e não no do tempo de ocorrência do fato gerador. Na substituição
antecipa-se o pagamento do ICMS referente  a fato  gerador  que ocorrerá  no
futuro, mas não antecipa – até porque seria absurdo lógico e ontológico  – a
ocorrência do próprio fato gerador, só esta sujeita ao princípio da reserva da lei
(art. 97, III, do CTN).”166

165 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Substituição tributária. Curitiba: Juruá, 2000. p. 93.
166 TORRES,  Ricardo  Lobo.  Substituição  tributária  e  cobrança  antecipada  do  ICMS.  In:  ICMS:  problemas
jurídicos. São Paulo: Dialética, 1996. p. 192.
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No voto prolatado em julgamento da Adin nº 1.851-4, o Ministro Ilmar Galvão167, do

Supremo Tribunal Federal,  esclarece que as objeções existentes sobre a exigência  do tributo

antes da ocorrência do fato gerador já foram devidamente afastadas pelo Plenário do Supremo

Tribunal Federal, no julgamento do Re 213.396168, que teve a seguinte ementa: 

“TRIBUTÁRIO.  ICMS.  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  COMÉRCIO  DE
VEÍCULOS NOVOS. ART. 155, § 2º, XII, b, DA CF/88. CONVÊNIOS ICM
Nº 66/88 (ART. 25) E ICMS Nº 107/89. ART. 8º, INC. XIII E § 4º DA LEI
PAULISTA Nº 6.374/89.

O regime de substituição tributária, referente ao ICM, já se achava previsto no
Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art. 6º, §§ 3º e 4º, do mencionado
decreto-lei), normas recebidas pela Carta de 1988, não se podendo falar, nesse
ponto, em omissão legislativa capaz de autorizar o exercício pelos Estados, por
meio do Convênio ICM nº 66/88, da competência prevista no art. 34, § 8º, do
ADCT/88.
Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, relativamente a
veículos  novos,  foi  instituído  pela  Lei  paulista  nº  6.374/89  (dispositivos
indicados) e pelo Convênio ICMS nº 107/89, destinado não a suprir omissão
legislativa,  mas a  atender  à  exigência  prevista  no  art.  6º,  §  4º,  do  referido
Decreto-Lei nº 406/68, em face da diversidade de estados aos quais o referido
regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bens.
A  responsabilidade,  como  substituto,  no  caso,  foi  imposta,  por  lei,  como
medida de política  fiscal,  autorizada pela  Constituição,  não havendo que se
falar em exigência tributária despida de fato gerador. Acórdão que se afastou
desse entendimento. Recurso conhecido e provido.”

Deste  modo,  ficou  pacificado  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a

possibilidade da cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador. No intuito de combater

167 Comentando as  objeções  existentes  à  substituição  tributária,  o  Ministro  Ilmar  Galvão  afirma:  “São da  mais
diversa natureza as objeções feitas por renomados tributaristas à substituição tributária progressiva, não passando,
para uns, de confisco;  para  outros,  de um empréstimo compulsório sem as garantias constitucionais atinentes à
espécie; sustentando ainda, renomados tributaristas, que não pode o Estado, em princípio, deixar de colher uma
pessoa,  como  sujeito  passivo,  para  discricionária  e  arbitrariamente,  colher  outra,  por  simples  comodidade  da
arrecadação ou conveniência de ordem fiscal, em face dos princípios da capacidade contributiva, segundo o qual o
destinatário da carga tributária deve ser pessoa que provoca, desencadeia ou produz a materialidade da hipótese de
incidência de um tributo. Enfatiza-se, ainda, quanto à legalidade, que havendo mister esgote a lei os contornos da
hipótese de incidência do tributo, prescrevendo, de modo exaustivo, todos os seus aspectos, não pode ela descrever
fato futuro, por presunção. Alega-se, também, que no art. 6º, § 3º, a, b, c, d, do DL n º 406/68 está ausente uma nota
característica essencial da substituição, ou seja, o vinculo entre o substituto e o fato gerador, como previsto no art.
128  do  CTN. Não raramente,  também,  a  instituição  é  tida  como ofensiva ao  princípio  da  não-cumulatividade,
havendo, até, os que têm por inconstitucional a EC nº 3/93, por ferir o principio da legalidade, considerando como
cláusula pétrea da Constituição Federal, além de tratar-se de um tributo que não existe, pois a realidade econômica
sobre a qual incidiria ainda não foi gerada. Esse último, na verdade, é o mais recorrente dos argumentos utilizados
pelos  opositores  do  instituto,  para  os  quais  não  se  pode  exigir  tributo  antes  da  ocorrência  do  fato  gerador,
exsurgindo  ele,  quase  sempre,  de  envolta  com  a  questão  da  base  de  cálculo  extribada  em  valores
desconhecidos.”ADIN 1851-4. Julgado em 08/05/2002, que teve como relator o Min. Ilmar Galvão. Publicado no
DJU em 22/11/2002, republicado no DJU em 13.12.2002. 
168 RESP. 213.396-5 –SP. Julgado em 02/08/1999, que teve como relator o Min. Ilmar Galvão. Publicado no DJU
em 01.12.2000.
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as críticas feitas pelos diversos doutrinadores aqui mencionados, Marco Aurélio Greco169 busca

justificar o oposto, ou seja, a total constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 03/93. 

O  citado  autor  critica  a  idéia  de  que  a  “substituição  é  ampliação  de  competência

tributária, e não limitação; portanto, o dispositivo veicula uma contradição em termos, pecando

por ser assistemático e carecer de racionalidade”. Justifica seu posicionamento ao explicar que a

inclusão do § 7º no art.  150 da Constituição Federal está correta. No seu entendimento,  “ao

dispor sobre o exercício do poder de tributar (definindo as respectivas competências legislativas

atribuídas às diversas entidades tributantes),  a Constituição impõe limitações a esse poder de

fato, disciplinando seu exercício (juridicizando-o)”. Essas limitações, por tratarem basicamente

das competências tributárias, não podem ser desrespeitadas pelo legislador infraconstitucional.

Caso o faça, estará violando a própria norma atributiva de competência, de modo que não existe

esta ampliação de competência mencionada por parte da doutrina.170

Outra inconstitucionalidade apontada diz respeito à inclusão, pela emenda constitucional,

de  uma  norma.  Alega-se  que  existiria  uma  incompatibilidade  substancial  entre  a  matéria

examinada  e  o  tratamento  que  lhe  foi  dado.  Em  decorrência  desse  fato,  “haveria  uma

inconstitucionalidade desta norma constitucional, figura estudada por Otto Bachof em trabalho

sobre os conflitos entre normas constitucionais.”171

Repelindo  essa  alegação,  Marco  Aurélio  Greco  alega  que  Otto  Bachof,  em  síntese,

examina a legitimidade das normas versus sua legalidade. Para tanto, baseou-se na existência de

critérios  e  padrões  supraconstitucionais  agregados  num  conjunto  constituído  pelos  valores

elementares  da  pessoa  humana,  que  informariam  toda  produção  normativa,  incluindo  a

constitucional. Logo, afirmar que uma norma da Constituição é inconstitucional só terá sentido,

caso se esteja diante de uma hipótese incomum, em que tenha havido uma violação dos valores

básicos da convivência social e da pessoa humana.

Mas, em seu entendimento a antecipação do fato gerador, com ou sem substituição, é na

verdade uma técnica de tributação que busca assegurar uma maior eficácia arrecadatória e não

atingir um valor básico da pessoa humana, de forma que não se enquadra nessa modalidade. A

169 GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2 ed. São Paulo: Malheiros,
2001. p. 39.
170GRECO, op. cit., p. 41.
171 GRECO, op. cit., p. 39.
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respeito dessa matéria, acrescenta: “O tema verdadeiramente constitucional (daí sua inserção no

texto  federal)  é  o  da  proteção  do  contribuinte contra  investidas  do  Fisco,  sem  que  haja  o

adequado mecanismo de restituição eficiente.”172

Uma terceira crítica entende que não existe autorização na Constituição Federal de 1988

para que seja criada a substituição tributária em relação a fato gerador futuro. O fundamento

seria que a obrigação tributária nasce do fato gerador e, em conseqüência disto, o pagamento do

tributo  só  poderá  ser  exigido  após  sua  ocorrência.  De  fato,  a  obrigação  tributária  nasce  da

ocorrência do fato gerador, mas a exigibilidade do tributo, não necessariamente, deverá se dar

após essa ocorrência. Em relação ao modelo clássico de tributação, segundo o qual a existência

da obrigação, necessariamente, se dará após a ocorrência do fato gerador, Marco Aurélio Greco

apresenta o seguinte entendimento:

 “A visão  tradicional,  com a  devida  vênia,  desconsidera  uma característica
ínsita ao fenômeno jurídico, que é a de as normas serem produto de atos de
vontade que agregam múltiplos elementos e cujos produtos (preceitos)  serão
válidos, desde que não contrariem a norma superior.  A Constituição Federal
atribui competência (âmbito de cabimento de legislação) em matéria tributária,
mas  não  exige  que,  no  exercício  desta  competência,  o  modelo  criado  seja,
única  e  exclusivamente,  o  obrigacional.  O  Direito  conhece  inúmeras  outras
situações  jurídicas  subjetivas que podem ser  criadas  de modo a assegurar  o
atendimento às finalidades e objetivos da tributação. O Direito não se resume
ao  modelo  obrigacional!  (...).  Em  suma,  a  competência  tributária
constitucionalmente  conferida  às  entidades  tributantes  comporta  todos  os
modelos  operacionais  que  não  contrariem  o  desenho  e  a  amplitude  dela
decorrentes  (que  configurariam  sua  essência)  nem  violem  o  conjunto  de
princípios do sistema e as garantias asseguradas ao contribuinte.”173  

Antonio  Machado  Guedes  Alcoforado  traz  o  pensamento  de  Andrea  Fedele  sobre  a

matéria:

 “Una valoración de la dirección teórica examinada presupone necesariamente
una  elección  entre  las  tesis  contrapuestas  acerca  del  nacimiento  de  la
obligación tributaria: la noción de procedimiento de imposición, tal como es
generalmente entendida en la doctrina, no es más que un corolario del supuesto
previo, según el cual la obligación tributaria nace con la emanación de un acto

172 GRECO, op. cit., p. 47.
173 GRECO, op. cit., p. 20.
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de  imposición  por  parte  del  impositor,  no  de  la  realización  del  hecho
imponible.”174 

O legislador possui competência para criar normas jurídicas sobre determinada matéria,

tendo por objetivo atingir determinada finalidade. Toda norma jurídica abrange uma parcela da

realidade  e  permite  que  um determinado órgão ou autoridade “a modalizar  deonticamente  a

conduta humana correlata àquela parcela da realidade”. A edição dessas normas produz regras de

condutas para os indivíduos de uma sociedade. No direito tributário, observamos que “a norma

de competência tributária (a) circunscreve uma parcela da realidade e (b) atribui a cada entidade

tributante  a  aptidão  de  vincular  àquela  realidade  a  conduta  de  entregar  dinheiro  aos  cofres

públicos,  disciplinando-a mediante a criação de situações jurídicas subjetivas adequadas para

tanto. Mas a Constituição não diz que aquela parcela da realidade só pode receber um certo tipo

de disciplina normativa.”175

Desse modo, o legislador poderá criar mecanismos que sejam apropriados para facilitar o

recebimento do tributo em relação àquela realidade definida na própria Carta Magna. Trata-se de

uma opção legislativa em eleger uma fase preliminar para exigir o recolhimento do tributo.

Essa busca de mecanismos para a facilitação do recolhimento de tributo não deixa o fato

gerador  em  segundo  plano.  Este  tem  importância  crucial,  pois  continua  a  ser  o  núcleo  do

fenômeno impositivo, assumindo ora a posição de gerador da obrigação (se antecedente a ela),

ora a posição de legitimador do recolhimento antecipado (se posterior a ele). Entretanto, faz-se

necessária a verificação da efetiva vinculação entre a fase preliminar, momento em que ocorre a

antecipação, e a fase final. A esse respeito, esclarece Marco Aurélio Greco:

 “Pode-se buscar, para analisar o tema no plano dos fatos, o mesmo conjunto de
critérios  que  a  Teoria  Geral  apresenta  tratando-se  da  verificação  da
compatibilidade entre meios e fins e que também pode ser aplicado ao exame
de validade das normas. Este conjunto corresponde ao denominado princípio
da  proporcionalidade,  formado  pela  reunião  de  três  critérios,  singelamente
designados de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito
ou proibição de excesso.”176

174 FEDELE, apud ALCOFORADO, Antônio Machado Guedes.  A substituição tributária no ICMS. Disponível
em: <http://www.ipet.org.br>. Acesso em 13/02/2004. p. 43. 
175 GRECO, op. cit., p. 49.
176 GRECO, op. cit.,  p. 52. Segundo o autor, “o primeiro critério consiste em verificar se aquele evento que foi
considerado como fase preliminar para fins de antecipação atende ao requisito da necessidade em relação ao evento
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Em sua quarta crítica, Marco Aurélio Greco combate a idéia de que a antecipação na

substituição tributária teria natureza de empréstimo compulsório, e que os Estados não tinham

competência para instituí-la, ou ainda que a antecipação caracterizaria a utilização do tributo

com efeito de confisco. Em sua análise, o citado autor esclarece que a natureza da antecipação na

substituição tributária é diferente do empréstimo compulsório. Segundo entende, o empréstimo

compulsório  é  espécie  autônoma  com perfil  constitucional  definido,  diferentemente  daquele

delineado para impostos, taxas e contribuições de melhoria.

A Constituição Federal de 1988 trouxe dois modelos básicos de validação das normas

instituidoras de tributos. O primeiro é condicional, de caráter eminentemente “causalista”, no

sentido de que o tributo só será validamente exigido se estiver conectado a um determinado

evento. Caso este não venha a ocorrer, sua exigência estará invalidada. O segundo é finalístico,

“de caráter eminentemente ‘modificador’, no sentido de que se justifica pela vinculação à busca

de  uma  finalidade  ou  objetivo.  Neste  segundo  caso,  cria-se  o  tributo  para  obter  certo

resultado.”177 O empréstimo compulsório está previsto da Constituição Federal, no art. 148 e seus

incisos, com a finalidade de atender a certas situações descritas na Carta Magna e não porque

ocorreram determinados fatos geradores.

Marco Aurélio Greco afirma que a substituição não tem nada a ver com o empréstimo

compulsório, esclarecendo que a primeira é mera técnica de arrecadação adotada pelo legislador,

dentro do âmbito de sua competência constitucionalmente outorgada. A substituição tributária,

como  técnica  de  arrecadação,  pode  surgir  tanto  nos  impostos  como  nas  contribuições,

diferentemente do empréstimo compulsório.

Ao ser instituída em impostos, a natureza destes não é alterada, já que são figuras sujeitas

à  validação  condicional.  A  antecipação  na  substituição  tributária  não  visa  a  atingir  uma

finalidade como ocorre com o empréstimo compulsório (intervir no domínio econômico, atender

a alguma despesa excepcional, custear a seguridade etc). O tributo é recolhido antecipadamente

final (fato gerador). Já o segundo consiste em verificar a adequação do primeiro critério. Neste segundo critério
“caberá verificar se aquele evento reputado preliminar já apresenta elementos que permitam prever, com certo grau
de certeza, o evento final (o fato gerador). É o que se encontra abrangido pelo termo “presumido”, utilizado pelo
constituinte  no § 7º,  examinado”.  O terceiro critério  “é o  conceito  de  proporcionalidade em sentido estrito ou
proibição  do  excesso,  segundo  o  qual  a  dimensão  pecuniária  imposta  no  momento  da  antecipação  deve  ser
proporcional à dimensão final que resultaria da ocorrência do fato tributável.”(p. 52-53).
177 GRECO, op. cit., p. 57.
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considerando um evento futuro,  que é condição de validade da própria exigência.  Caso esse

evento não venha a ocorrer, ensejará a restituição da quantia efetivamente paga.

A antecipação na substituição tributária não prevê a devolução de valores, diferentemente

do empréstimo compulsório,  em que, por definição, deverá ter os valores devolvidos em sua

totalidade. Por fim, esta técnica de arrecadação não é meio de obtenção, por parte do Fisco, de

valores superiores aos que obteria se houvesse a aplicação direta da alíquota sobre a base de

cálculo, apurada à vista da ocorrência concreta do fato tributável. Caso isto ocorresse, estar-se-ia

diante de um confisco, que é vedado em nossa Carta Magna.178

O autor  em  análise  critica  também  a  tão  proclamada  exigência  do  recolhimento  do

tributo, alegada por alguns doutrinadores, antes da ocorrência do fato gerador, baseado em uma

ficção, o que não é admitido no direito tributário. Para Marco Aurélio Greco, não existe essa

ficção e sim uma previsão de que o fato ocorrerá no futuro, baseada em elementos concretos que

indicam haver uma ligação entre o evento atual (fase preliminar) e o evento futuro (tributável).

Diferentemente da ficção, em que a exigência do pagamento do tributo independe totalmente da

verificação  da  ocorrência  do  fato  gerador.  Vindo  este  a  ocorrer  ou  não,  a  exigência  do

recolhimento permanecerá válida e definitiva.179

Discorda também do entendimento de que essa técnica de arrecadação atenta contra o

princípio da segurança jurídica, por não haver a certeza de que o fato gerador virá a ocorrer no

futuro, como também se o tributo seria devido. A esse respeito, Marco Aurélio Greco esclarece

que a Constituição Federal traz aquelas situações em que será permitida a substituição tributária,

sendo necessária a existência de um vínculo entre a cobrança e o fato que virá a ocorrer no

futuro. A própria Carta Magna veda a criação de antecipações/substituições arbitrárias que se

afastem desse modelo constitucional.180

Outro argumento utilizado para combater a substituição tributária fundamenta-se no fato

de que o ICMS é um imposto plurifásico e não-cumulativo. A não-cumulatividade do ICMS visa

a proteger o contribuinte para que não haja incidência desse tributo em cascata, permitindo que

seja abatido de cada operação o que foi recolhido na anterior. Isto não significa que o legislador

deva instituir várias incidências, podendo estabelecer uma única fase de incidência (no início, no

178 GRECO, op. cit., p. 61-63.
179 GRECO, op. cit., p. 64.
180 GRECO, op. cit., p. 65.
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meio ou no fim do ciclo). Mesmo assim, o imposto continuará sendo não-cumulativo.181 A última

consideração  contrária  à  substituição  tributária  diz  que  essa  técnica  de  arrecadação  fere  o

princípio da capacidade contributiva.

A partir de meados da década de 70, começou a surgir um novo conceito de capacidade

contributiva.  Esta  passou  a  ser  baseada  não  mais  na  disponibilidade  financeira,  nem  na

capacidade  individual  ou  na  capacidade  presumida,  mas  em  uma  nova  conceituação  de

capacidade contributiva ligada ao pressuposto do fato do tributo. Desse modo, o pressuposto do

fato é que irá determinar a capacidade contributiva.

No  ICMS,  o  pressuposto  do  fato  é  o  ciclo  econômico  de  produção  e  circulação  de

mercadorias, até o seu consumo final. A existência desse pressuposto do fato indica a existência

da  capacidade  contributiva.  Dessa  maneira,  o  questionamento  não  estará  na  tributação  sem

manifestação  da  capacidade  contributiva,  já  que  este  ciclo  econômico  existe.  O  cerne  do

problema  se  situa  no  dimensionamento  do  tributo,  para  que  não  seja  onerada

desproporcionalmente a capacidade contributiva revelada pelo ciclo econômico.

O ICMS não é  um imposto  sobre  o  consumo,  tendo em vista  que  não busca  captar

globalmente  o  perfil  de  consumo  de  cada  pessoa  individualmente,  mas  um  imposto

tendencialmente sobre o consumo. “Tendencialmente porque tem por pressuposto de fato de sua

incidência o ciclo econômico e porque vai, em última análise, onerar o consumidor final daquela

determinada mercadoria.”182

181 GRECO, op. cit., p. 69. O autor acrescenta duas considerações: “A primeira é que esta incidência única deverá
atender aos requisitos que forem constitucionalmente exigidos para que as demais operações sejam desoneradas. A
segunda observação é que a antecipação/substituição não torna o ICMS um imposto monofásico, pois, embora a
exigência  do  imposto  se  dê  num determinado momento,  ela  engloba  valores  de  imposto  que  dizem respeito  à
operação própria do substituto e às operações subseqüentes com aquela mercadoria. Vale dizer, a cobrança se dá ao
ensejo de uma determinada etapa, mas refere-se a mais de uma incidência do ICMS. Portanto, o caráter plurifásico
não é alterado pela antecipação/substituição aqui examinada.” (p. 70).
182 GRECO, op. cit., p. 82-83. Em sentido contrário se posicionam Klaus Tipke e Douglas Yamashita. Para esses
autores, o fato gerador do ICMS é a operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços de
transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação. Já o pressuposto do fato, também conhecido como
bem tributável do ICMS, é o consumo final. Eles justificam esse posicionamento demonstrando que se “operações
relativas à  circulação de  mercadorias”consistem na sucessiva transferência da  posse ou propriedade  (circulação
jurídica)  de  “objetos  móveis  compreendidos  em  um  fundo  de  comércio  e  destinados  a  serem
vendidos”(mercadorias), e se cada operação comercial exige sempre um dispêndio de renda do comprador, que nada
mais é  do que consumo, então operações relativas à  circulação de mercadorias  são fatos-signos presuntivos de
consumo. (...)  Ocorre  que,  se  para  comerciantes ou industriais  tal  consumo intermediário  consiste  em custo ou
despesa  a  serem recuperados  pelas  receitas  geradas  em suas  vendas,  então  esse  consumo não  representa  um
dispêndio  definitivo  de  renda  do  comerciante  ou  industrial,  o  que  significa  dizer  que  não  manifesta  qualquer
capacidade contributiva. Como somente o consumo final – aquele realizado por contribuintes indiretos – provoca a
oneração definitiva da renda, somente o consumo final – entendido como sacrifício definitivo da renda – consiste
num índice legítimo de capacidade contributiva. É por isso que o bem tributável do ICMS é apenas o consumo final,
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Firmamos  nosso  posicionamento  pela  constitucionalidade  da  Emenda  nº  03/93,  no

tocante a substituição tributária, por ser esta uma técnica de arrecadação legalmente instituída,

que não contraria  os  princípios  de  direito  tributário,  e,  ademais,  possui  características  que a

distingue do confisco e do empréstimo compulsório. Nela não ocorre o recolhimento do tributo

baseado em um fato  gerador  fictício,  mas  sim em uma presciência  de  que  o  fato  ocorrerá,

fundamentado em elementos concretos que indicam existir um liame entre a ocorrência atual e a

futura.  

3.3. A Lei Complementar nº 87/96 e o disciplinamento da substituição tributária

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, trouxe em seus arts. 6º, 7º, 8º, 9º

e  10,  algumas  normas  complementares  acerca  da  substituição  tributária.  A exemplo  do  que

ocorrerá com a Emenda Constitucional nº 03/93, essa lei também veio a sofrer inúmeras críticas

pelos doutrinadores brasileiros. O art. 6º da Lei Complementar nº 87/96 estabelece:

“Lei  estadual  poderá  atribuir  a  contribuinte  do  imposto  ou  a  depositário  a
qualquer  título  a  responsabilidade  pelo  seu  pagamento,  hipótese  em que  o
contribuinte assumirá a condição de substituto tributário.

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente
sobre  uma  ou  mais  operações  ou  prestações,  sejam  antecedentes,
concomitantes  ou  subseqüentes,  inclusive  ao  valor  decorrente  da  diferença
entre alíquotas internas e interestadual nas operações e prestações que destinem
bens  e  serviços  a  consumidor  final  localizado  em  outro  Estado,  que  seja
contribuinte do imposto.

§2º  A atribuição  de  responsabilidade  dar-se-á  em relação  a  mercadorias  ou
serviços previstos em lei de cada Estado”.

O primeiro aspecto apontado pela doutrina consiste na transferência de atribuição da lei

complementar para a lei estadual, no disciplinamento da substituição tributária. Isso, segundo os

doutrinadores, não é permitido pela Constituição Federal.183 Acerca desse entendimento, pode-se

ou seja,  o  sacrifício definitivo de renda acumulada.”  (TIPKE,  Klaus,  YAMASHITA, Douglas.  Justiça fiscal  e
princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 110-111)
183 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2 ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 122.
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objetar que a Constituição Federal não cria tributos, do mesmo modo que a lei complementar,

ressalvando-se  aqueles  casos  expressos  na  Carta  Magna.  A  Constituição  Federal  atribui

competência para a criação de tributos e a lei complementar não é, em princípio, lei que rege

tributos, mas sim lei sobre normas de tributação184.

Cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,

conforme os arts. 146, III, “a”, e 155, § 2º, XII, “a”, “b”, ambos da Constituição Federal. Esses

dispositivos prevêem a edição de lei complementar para definir os contribuintes e dispor sobre

substituição tributária. Discorrendo sobre essa matéria, Manoel Cavalcante de Lima Neto afirma:

 “Ao remeter para a lei  complementar a função de dispor sobre substituição
tributária, percebe-se que a Constituição não fez qualquer restrição, nem para
mais nem para menos. Os limites de sua atuação material, assim, são fixados
em seu  próprio  texto.  Tanto  poderia  a  regulação  tomar  forma detalhada  na
busca de conseguir  esgotar  as  questões atinentes ao instituto como traçar  as
regras básicas, deixando a complementação para as normas dos Estados. O que
não poderia, como de fato não se fez, era deixar de disciplinar e simplesmente
delegar  a  atribuição  para  outro  instrumento  legislativo,  no  caso,  as  leis
ordinárias dos Estados.”185

Ficará  a  cargo  da  lei  ordinária  estadual  a  regulamentação  da  matéria  tratada  na  Lei

Complementar  nº  87/96.  Assim  dispondo,  o  legislador  afasta  qualquer  possibilidade  de

regulamentação através de atos infralegais (decretos, portarias, etc), trazendo grande segurança

ao  contribuinte.  Também,  as  normas  que,  porventura,  sejam  editadas  em desacordo  com  a

exigência da lei complementar serão tidas como inconstitucionais186.

No entendimento de Kiyoshi Harada, o art. 6º da Lei Complementar nº 87/96 permite que

se atribua a qualquer depositário a condição de substituto tributário, “abarcando, ao nosso ver,

inclusive as instituições financeiras, que são depositárias de bens de terceiros. Comete, ainda, o

legislador  a  aberração  jurídica  de  transformar  o  contribuinte,  sujeito  passivo  originário  e,

portanto, devedor natural do imposto, em responsável tributário.”187

184 MACHADO, op. cit., p. 121.
185 LIMA NETO, Manoel Cavalcante. Substituição tributária. Curitiba: Juruá, 2000. p. 101.
186 GRECO, op. cit., p. 95-96.
187 HARADA, Kiyoshi.  Substituição tributária à luz da LC nº 87/96. Disponível em: <http://www.uj.com.br>.
Acesso em 14/06/2002.
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Conforme o significado do termo “contribuinte”, apenas poderão estar abrangidas nele as

formas definidas no art. 121, parágrafo único, I, do CTN, ou então aquelas previstas no art. 4º da

Lei  Complementar  nº  87/96.  Desse  modo,  para  que  alguém  possa  ser  caracterizado  como

substituto tributário, a hipótese deverá estar prevista em um dos dois dispositivos. Caso a lei

estadual  tente  incluir  pessoa  que  não  se  enquadre  na  qualidade  de  contribuinte,  deverá  ser

declarada inconstitucional, por invadir a competência de lei complementar.

Quando  o  legislador  fala  em  “depositário  a  qualquer  título”,  não  significa  qualquer

depositário, em qualquer circunstância. A expressão deve ser entendida dentro do contexto do

ICMS,  ou  seja,  o  sujeito  que  tenha  um vínculo  de  depósito  com o  objeto  de  incidência:  a

mercadoria.  O  que  se  torna  indiferente  é  a  circunstância  em  que  o  indivíduo  tornou-se

depositário da referida mercadoria.188 Ao estabelecer, no final do parágrafo do citado artigo, que

“o  contribuinte  assumirá  a  condição  de  substituto  tributário”,  o  legislador  troca  a

responsabilidade  do  contribuinte  da  operação  subseqüente  pela  do  contribuinte  da  operação

antecedente, ficando o contribuinte substituído isento de qualquer responsabilidade em relação

ao débito tributário.

O § 2º do referido artigo estabelece que os Estados deverão, através de lei  ordinária,

especificar quais mercadorias estarão sujeitas à substituição tributária. Buscando identificar quais

mercadorias podem ser incluídas,  os  legisladores  estaduais  deverão levar em consideração o

ciclo econômico de cada mercadoria. Desse modo, é possível identificar aqueles indivíduos que

passam a ser responsáveis pela substituição tributária da respectiva mercadoria. O art. 7º da Lei

Complementar nº 87/96 dispõe:

“Para  efeito  de  exigência  do  imposto  por  substituição  tributária,  inclui-se,
também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no
estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.”

Kiyoshi Harada critica a redação desse artigo, ao observar que a lei complementar chegou

ao  absurdo  de  estender  a  figura  da  substituição  tributária  a  pessoas  totalmente  alheias  às

operações mercantis. Em sua visão, “se determinado contribuinte apresentar o fornecedor a outro

188 GRECO, op. cit., p. 98.
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contribuinte,  pode  vir  a  ser  responsabilizado  pelo  pagamento  do  imposto  por  conta  dessa

indicação.”189

O art. 7º da Lei Complementar nº 87/96 estabelece uma complementação no instituto da

substituição  tributária,  para  viabilizar  a  cobrança  do  tributo.  Assim  sendo,  a  entrada  de

mercadoria ou bem se apresenta como hipótese autônoma, com exceção dos casos relativos a

petróleo e derivados, e energia elétrica. Isso porque tais casos não estão previstos como hipótese

de incidência nem art. 2º, nem no art. 12 da referida lei complementar. Ao incluir a entrada de

mercadorias  como  possível  fato  gerador,  o  legislador  dirimiu  possíveis  questionamentos

existentes tanto na substituição tributária antecedente como na  progressiva. 

Em relação à substituição tributária antecedente, foram feitos questionamentos acerca da

legalidade, por parte do Fisco, de cobrar o tributo no momento da entrada de mercadoria no

estabelecimento. Alguns adquirentes entendiam que, com a saída da mercadoria, surgiria o fato

gerador em relação ao remetente, eximindo-se, dessa forma, o destinatário. Esse artigo passou a

permitir a cobrança em relação às entradas.

A entrada de mercadoria na substituição tributária progressiva faz surgir o fato gerador do

tributo. Com isso, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do

imposto, este será responsável pelo pagamento do diferencial de alíquota do tributo. Isto ocorre

para  evitar  que  surja  a  hipótese  em que  uma  lei  estadual  pretenda  atribuir  ao  remetente  a

responsabilidade  pelo  pagamento  do  tributo.  No  caso,  o  destinatário  poderia  alegar  a

impossibilidade  de  cobrança  do  diferencial  de  alíquota,  ante  a  inexistência  de  fato  gerador

autônomo, que seria a entrada. 

Essa hipótese ocorreria principalmente naquelas operações com petróleo e derivados, e

energia elétrica, em que há a imunidade constitucional nesse tipo de operação.  Dessa forma, os

Estados  ficariam autorizados  legalmente  a  exercerem suas  competências,  evitando  possíveis

inibições  que  pudessem  surgir,  em  decorrência  da  falta  de  normas  explícitas  sobre  certas

matérias.190 A esse respeito, é interessante transcrever o posicionamento de Jackson Borges de

Araújo:

189 HARADA,  Kiyoshi.  Substituição  tributária  à  luz  da  LC 87/96.  Disponível  em:  <http://www.uj.com.br>.
Acesso em 14/06/2002.
190 GRECO, op. cit., p. 104-105.
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 “Ocorre  que  entrada  de  mercadoria  em  estabelecimento  mercantil  do
adquirente ou de terceiro não é, nem pode constituir, fato gerador do ICMS,
com é consabido,  posto  que  o  único  fato  descrito  no inciso  II do  art.  155,
relativo à mercancia , é o fato da realização de operações relativas à circulação
de mercadorias e aquele descrito no § 3º deste mesmo artigo, é o da realização
de  operações  relativas  à  energia  elétrica,  serviços  de  telecomunicações,
derivados de petróleo,  combustíveis e minerais  do País.  Vale dizer, a norma
tributária (do ICMS) só poderá incidir sobre operações relativas à circulação de
mercadorias, ou seja, o fato das operações mercantis é que é o suporte fático
sobre o qual incide e incidirá a norma de incidência  do ICMS; o legislador
infraconstitucional  (o  não  constituinte)  não  tem  poder  nem  competência
alguma, repetimos, para modificar, alterar (acrescentar ou tirar elementos) esse
fato gerador do ICMS.”191

Já o art. 9º da Lei Complementar nº 87/96 dispõe:

“Art.  9º  A  adoção  do  regime  de  substituição  tributária  em  operações
interestaduais  dependerá  de  acordo  específico  celebrado  pelos  Estados
interessados.

§ 1º  A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída:

I – ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, inclusive
lubrificantes,  combustíveis  líquidos  e gasosos dele  derivados,  em relação às
operações subseqüentes;

II – às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações
internas  e  interestaduais,  na  condição  de  contribuinte  ou  de  substituto
tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a
última  operação,  sendo  seu  cálculo  efetuado  sobre  o  preço  praticado  na
operação final,  assegurado o seu recolhimento  ao Estado onde deva ocorrer
essa operação.

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos
I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor final, o
imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o
adquirente e será pago pelo remetente.”

O “acordo específico” exigido no art. 9º, que deve ser celebrado entre os Estados interessados

em adotar a substituição tributária, não deve ser visto como uma exigência isolada, mas sim em

conjunto com as outras exigências da Lei Complementar nº 87/96 para a implementação desse

191 ARAÚJO, Jackson Borges de. ICMS – ficção do fato gerador na substituição tributária. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2001. p. 101.
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instituto. Como se sabe, nas operações interestaduais, especificamente naquelas em que algumas

das etapas subseqüentes  acontecem no Estado de destino,  ocorre  um fracionamento do ciclo

econômico.  Assim,  é importante  que o Estado destinatário  estabeleça sua legislação sobre o

substituto tributário.

O acordo a ser proposto entre os Estados tem o objetivo de dar às leis do Estado de destino um

alcance fora de seu território para abranger o industrial ou comerciante do Estado de origem das

mercadorias. Essa exigência decorre do fato de que as leis estaduais têm validade delimitada ao

território do Estado respectivo.  

O acordo facultado pelo art. 9º da Lei Complementar nº 87/96 difere dos convênios previstos no

art.  199  do  CTN.  Estes  tratam  do  poder  de  fiscalização,  enquanto  o  art.  9º  da  citada  lei

complementar  estabelece  a  extraterritorialidade  da  lei  do  Estado  de  destino  para  alcançar

empresas do Estado de origem que queiram comercializar mercadorias sujeitas à substituição

tributária com contribuintes do Estado destinatário. O acordo entre os Estados não é meio hábil

para criar novas regras, vindo a suprir eventuais lacunas legais do Estado de destino. Sobre a

matéria, Marco Aurélio Greco leciona:

“O acordo é uma simples extensão das regras de um Estado para o território de
outro  Estado.  Claro  está  que  este  acordo  pode  vir  a  ser  conjugado  com o
convênio de fiscalização a que se refere o art. 199 do CTN. Neste aspecto, as
regras aplicáveis e os poderes de fiscalização podem ser os da legislação do
Estado de destino.”192

A especificidade do acordo entre os Estados reside no fato de que cada situação que se

pretenda atribuir à extraterritorialidade da lei estadual deve ser tipificada. Significa dizer que não

pode haver um acordo amplo, sem maiores previsões, uma vez que isso não é permitido pela Lei

Complementar nº 87/96. Por outro lado, a menção a “Estados interessados” pode dar a entender

que se está diante do interesse de apenas dois Estados que tenham mercadorias relevantes para

ambos. Todavia, poderá haver um acordo entre vários ou todos os Estados. Caso haja um acordo

entre todos os Estados, este terá por objetivo ampliar a territorialidade das leis estaduais e não

dispor sobre a matéria da substituição tributária.

192 GRECO, op. cit., p. 125.
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O dispositivo em análise não autoriza os Estados signatários do acordo a fixar a margem

de valor  agregado a ser  utilizado  na substituição tributária.  Caberá à  lei  estadual  do Estado

destinatário definir  essa margem e não aos Estados em conjunto.  Em conseqüência,  poderão

existir diferentes margens nas operações interestaduais, dependendo da realidade de cada Estado

destinatário. Marco Aurélio Greco cita o seguinte exemplo:

 “O preço usualmente praticado a consumidor final na venda de um refrigerante
em  Roraima  pode  ser  substancialmente  diferente  do  praticado  no  Paraná,
embora ambos tenham sido fabricados em São Paulo. Por isso, como o ICMS
por substituição se reporta ao preço na etapa final do ciclo, quem deve definir
esta  margem  é  o  Estado  de  destino,  segundo  critérios  previstos  em  sua
legislação.”193

No inciso I do § 1º do art. 9º da citada lei, procura-se estatuir a substituição tributária a

partir da entrada no Estado de destino das operações que virão a ocorrer. Já o inciso II, que trata

de energia elétrica, praticamente repetiu, com pequena modificação, a regra contida no § 9º do

art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.

De acordo com o § 2ºdo artigo em análise, em relação às operações interestaduais com

petróleo  e  seus  derivados  destinados  a  consumidor  final,  haverá  a  incidência  do  ICMS por

substituição tributária. Isso suscitou o questionamento de alguns doutrinadores, ao afirmarem

que não haveria essa incidência devido à imunidade constitucional existente. Roque Antonio

Carrazza, analisando a matéria esclarece: 

“A substituição tributária para a frente pressupõe a possibilidade de tributação
da  operação  subseqüente.  Quando  esta  é  imune  (como  no  caso),  segue-se
logicamente  que  não  há  espaço  para  tal  regime.  A  idéia  é  simples:  se  o
mecanismo  da  substituição  tributária  não  fosse  adotado  nada  poderia  ser
cobrado na operação subseqüente (interestadual). Por quê? Justamente porque
as operações interestaduais com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos
e  gasosos  dele  derivados  são  imunes  ao  ICMS.  Ora  não  se  pode  anular  a
imunidade  simplesmente  antecipando-se  a  cobrança  de  um ICMS  que,  nos
termos  da  Constituição,  não  é  devido.  Melhor  explicitando,  todos  quantos
defendem a constitucionalidade da substituição tributária para a frente (não é o
nosso caso) valem-se da quase-certeza da ocorrência do fato gerador futuro, daí
extraindo a conseqüência de que, em nome de interesses arrecadatórios, nada
impede a tributação antecipada. No caso, porém, da imunidade objeto do art.

193 GRECO, op. cit., p. 127.
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155,  §  2º,  X,  b,  da CF,  há a  certeza  constitucional  da  inocorrência  do fato
gerador futuro. Vai daí que, nesta hipótese, não há o que substituir, sendo a ela
inaplicáveis, destarte, os dispositivos da Lei Complementar n. 87/96(arts. 5º a
10) que tratam da substituição tributária para a frente no ICMS. Em suma, se a
operação interestadual com petróleo e seus derivados é imune, não há espaço à
substituição tributária.”194 

Discordando  do  posicionamento  do  referido  autor,  acreditamos  na  possibilidade  da

cobrança do ICMS através da substituição tributária nas operações interestaduais com petróleo e

seus derivados destinados a consumidor final, em conformidade com o § 2º do art. 9º da Lei

Complementar nº 87/96. O trânsito desses produtos entre os Estados continua abrangido pela

imunidade constitucional.  O início da incidência dar-se-á a partir do momento da entrada do

produto  no território do Estado de destino.  Caso o legislador  não houvesse explicitado essa

situação,  estaria  ferindo o  princípio  constitucional  da  isonomia,  pois  haveria  um tratamento

diferenciado entre consumidores na mesma situação. Com isso, o consumidor final de um Estado

produtor,  a exemplo do Rio de Janeiro,  seria  penalizado com a incidência do tributo;  já um

consumidor final de um Estado que não produzisse petróleo e seus derivados, como a Paraíba,

estaria em vantagem, pois não haveria a incidência do ICMS. Desse modo, estaria aberta uma

grande porta à sonegação do ICMS. 

Uma empresa, por exemplo, situada em um Estado X, poderia adquirir produto derivado

do petróleo de uma distribuidora localizada em um Estado Y, e estaria abrangida pela imunidade

constitucional. No trajeto dessa mercadoria, a empresa adquirente poderia vendê-lo dentro do

Estado produtor Y, simulando uma operação interestadual. Assim sendo, alguns contribuintes do

Estado  produtor  Y  sairiam  prejudicados,  pois  estariam  recolhendo  devidamente  os  tributos,

enquanto que alguns empresários enriqueceriam às custas de uma interpretação errônea acerca da

tributação. 

Outra hipótese que iria penalizar os Estados produtores, ocorreria no momento em que

um consumidor final  de  um Estado produtor  X fosse  adquirir  combustível  em outro Estado

produtor  Y para  se  ver  livre  da  tributação do ICMS. Prevendo possíveis  fraudes  aos  cofres

estaduais e para evitar esses tipos de operações é que o legislador incluiu o § 2º no art. 9º.

Sobre o tema, encontram-se algumas ementas do Supremo Tribunal Federal:
194 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
p. 723-724. 
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Imposto sobre  Circulação de Mercadorias  e Serviços - ICMS. Derivados de
Petróleo.  Imunidade.  Art.  115,  §  2º,  X,  "b"  da  Constituição.  Interpretação
conferida pelo Plenário desta Corte no RE 198.088. A circunstância de não ter
transitado  em  julgado  a  decisão  do  Plenário,  cujos  fundamentos  foram
sintetizados  na  decisão  agravada,  não  é  suficiente  para  dar  seguimento  ao
extraordinário, não tendo a agravante trazido argumento capaz de fazer frente
àquela  orientação.  Agravo  regimental  desprovido.  (Ag.  Reg.  no  Recurso
Extraordinário 272127, que teve como Relatora a Min. Ellen Gracie. Julgado
em 28/05/2002. Publicado no DJU em 28/06/2002).

ICMS: incidência, no Estado de destino, na venda de petróleo e derivados por
distribuidora  situada  numa  unidade  da  Federação  para  consumidor  final
localizado  noutra  (RE  198.088,  Pl.,  17.05.00);  exigência  de  lei  estadual  a
respeito não prequestionada.( Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 227466, que
teve  como  relator  o  Min.  Sepúlveda  Pertence.  Julgado  em  10/09/2002.
Publicado no DJU em 11/10/2002).

SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  COMBUSTÍVEL  E  OUTROS
DERIVADOS  DE  PETRÓLEO.  LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.  A
legitimidade do regime de recolhimento do ICMS por substituição tributária foi
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 213.396, de minha relatoria.
Entendimento reiterado nos REs 220.308, Relator Ministro Marco Aurélio, e
216.867,  Relator  Ministro  Moreira  Alves,  entre  outros.  A  imunidade  ou
hipótese de não-incidência contemplada na alínea "b" do inc. X do § 2.º do art.
155 restringe-se ao Estado de origem, não abrangendo o Estado de destino da
mercadoria,  onde  são  tributadas  todas  as  operações  que  compõem  o  ciclo
econômico  por  que  passam os  produtos,  independentemente  de  se  tratar  de
consumidor  final  ou intermediário.  Entendimento  adotado no julgamento  do
RE 198.088, de que fui relator. No mesmo sentido, o RE 227.466-AgR, Relator
Ministro  Sepúlveda  Pertence,  o  RE  272.127-AgR,  Relatora  Ministra  Ellen
Gracie,  e o RE 201.703, Relator Ministro Moreira Alves. Agravo regimental
desprovido.  (Ag.  Reg.  no  Recurso  Extraordinário  190992,  que  teve  como
relator o Min. Ilmar Galvão. Julgado em 12/11/2002.  Publicado no DJU em
19/12/2002) 

TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E
GASOSOS,  DERIVADOS  DO  PETRÓLEO.  OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS.  IMUNIDADE  DO  ART.  155,  §  2º,  X,  B,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol
do  consumidor,  mas do  Estado  de  destino  dos  produtos  em causa,  ao  qual
caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o
consumo.  Conseqüente  descabimento  das  teses  da  imunidade  e  da
inconstitucionalidade dos textos legais,  com que a empresa consumidora dos
produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado
de  São  Paulo.  Recurso  conhecido,  mas  desprovido.(Recurso  Extraordinário
198088, que teve como relator o Min. Ilmar Galvâo. Julgado em 17/05/2000.
Publicado no DJU em 05/09/2003).
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3.4. Formação da base de cálculo e seus efeitos na substituição tributária

A Lei Complementar nº 87/96 disciplinou, em seu artigo 8º, a base de cálculo da substituição

tributária.

“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 subseqüentes, obtida pelo somatório
das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário
ou pelo substituído intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou
transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
c)  a  margem  de  valor  agregado,  inclusive  lucro,  relativa  às  operações  ou
prestações subseqüentes.

§ 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 ou do serviço;

II – da saída subseqüente 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 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,
corresponderá  à  diferença  entre  o  valor  resultante  da  aplicação  da  alíquota
prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a
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respectiva  base  de  cálculo  e  o  valor  do  imposto  devido  pela  operação  ou
prestação própria do substituto.”

Em relação à  substituição  tributária  antecedente  não pairam grandes  questionamentos

entre os doutrinadores, visto que o valor da base de cálculo é aquele da operação efetuada pelo

substituído, conforme o art. 8º, I da Lei Complementar nº 87/96. De acordo com o § 1º e seus

incisos, o recolhimento poderá ser efetuado em três situações: a) quando a mercadoria ou serviço

entrar ou for recebida no estabelecimento do substituto; b) quando a mercadoria ou serviço sair

do estabelecimento substituto,  ainda que isenta ou não tributada;  c) quando ocorrer qualquer

saída  ou  evento  que  impossibilite  o  acontecimento  do  fato  determinante  do  pagamento  do

imposto.

O valor utilizado para a base de cálculo no modelo regressivo da substituição tributária se

baseia no preço de aquisição pelo substituto da mercadoria ou serviço. A ocorrência que leva à

quitação do tributo, resultante da previsão legal e por regra, estará solidificada na entrada do

estabelecimento  do  substituto  ou  na  saída  subseqüente.  A  última  situação  prevista  objetiva

garantir a quitação do imposto:

 “Mesmo nas situações eventuais em que a saída regular não suceder por desvio
de seu curso normal, a exemplo de quando a mercadoria é integrada ao ativo
permanente ou consumida, ou ainda no caso de operação de exportação com
imunidade, mantendo-se a base de cálculo da operação originária(entrada).”195

Na mesma direção, José Julberto Meira Júnior entende que o art. 8º, inciso I, da referida

lei  complementar  não  oferece  maiores  dificuldades  “tendo  em  vista  a  possibilidade  de

verificação do valor a ser utilizado para efeitos de base de cálculo como sendo um valor real, não

havendo portanto qualquer tipo de presunção.”196

195 LIMA NETO, op. cit., p. 73.
196 MEIRA JÚNIOR, José Julberto. ICMS – substituição tributária. Curitiba: Juruá, 2002. p. 58.
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As divergências começam a surgir em relação ao inciso II do referido artigo, que trata da

base de cálculo da substituição tributária progressiva. A respeito de tais divergências, convém

observar que a substituição tributária, como técnica de arrecadação, ganhou contornos distintos

das operações normais do ICMS, com o advento da Lei Complementar nº 87/96.

Do mesmo modo, a referida lei complementar reservou um artigo específico para tratar da

base de cálculo da substituição tributária, no caso o art. 8º; já para as operações normais, a base

de cálculo foi tratada nos arts.  13 a 18. É preciso observar que essa diferenciação feita pelo

legislador serve para indicar, na visão dos operadores do direito, que a substituição tributária

possui certas peculiaridades. Significa dizer que se estará cometendo um profundo equívoco ao

se  tentar  interpretar  “tal  instituto  à  luz  da  disciplina  do  que  normalmente  ocorre  na

fenomenologia da juridicização do ICMS.”197

Entende-se  que  a  incidência  do  ICMS  sem  substituição  ocorre  quando  (elemento

temporal) da saída das mercadorias do estabelecimento do contribuinte e que a base de cálculo

deverá ratificar o elemento material da hipótese de incidência. Presume-se, assim, que deve ser

este o valor real da operação praticada. Na substituição tributária progressiva, um dos primeiros

problemas ocorre no momento em que o operador do direito entende que a base de cálculo é

constituída do valor real da operação. Essa idéia baseia-se nas operações em que não existe a

substituição, e tenta-se aplicar, sem as devidas precauções, a substituição tributária.198

É  preciso  ter  em  mente  que  o  legislador  intencionalmente  distinguiu  a  substituição

tributária das operações “normais”do ICMS. Buscou, com isso, dar um tratamento diferenciado

entre os modelos de arrecadação. “E assim o fez porque as particularidades do instituto assim

exigem que seja feito, sob pena de se esvaziar a juridicidade e utilidade do mesmo.”199 Diversos

doutrinadores nacionais chegaram a uma definição para a base de cálculo, dentre os quais Paulo

de Barros Carvalho:

 “Base  de  cálculo  é  a  grandeza  instituída  na  conseqüência  da  regra-matriz
tributária,  e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do
comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à

197 MELO, Angelo Braga Neto Rodrigues de. ICMS: da impossibilidade de restituição/complementação originada de
diferença entre  o  preço presumido e o  preço real  na substituição tributária ”para frente”.  Revista Dialética de
Direito Tributário, São Paulo, n. 71, p. 25-40, ago. 2001. p. 30.
198 MELO, op. cit., p. 31.
199 MELO, op. cit., p. 31.
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alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. Paralelamente, tem
a virtude  de  confirmar,  infirmar  ou  afirmar  o  critério  material  expresso  na
composição do suposto normativo.”200

No entendimento de Aires Fernandino Barreto, “a base de cálculo é a definição legal da

unidade  de  medida  constitutiva  do  padrão  de  referência  a  ser  observado  na  quantificação

financeira dos fatos tributários. Consiste em critério abstrato para medir os fatos tributários que,

conjugado à alíquota, permite obter a dívida tributária.”201

O inciso II do art. 8º dispõe que deverá haver o somatório das três parcelas para que seja

encontrado o valor da base de cálculo da substituição tributária progressiva. Para tanto, utiliza-se

do valor da operação efetuada pelo substituto, juntamente com a totalidade dos valores cobrados

de frete, seguro e demais encargos. Por fim, é adicionado o valor da margem de valor agregado,

inclusive lucro, relativo às operações subseqüentes. Em relação às duas primeiras parcelas, não

pairam grandes dúvidas acerca da sua legalidade. Procedimento similar é autorizado pelo art. 13

e seus parágrafos da Lei Complementar nº 87/96, com relação aos itens que integram a base de

cálculo naquelas operações em que não há a substituição tributária,  ou seja, as denominadas

operações “normais” do ICMS.

A definição de margem buscada pelo legislador, na alínea ‘c’ do inciso II do art. 8º da

referida  lei  complementar,  consiste  na  diferença  entre  o  valor  da  operação  efetuada  pelo

substituto, agregando-se os valores descritos na lei, e a operação efetuada pelo consumidor final.

O interesse da Fazenda Pública está  em receber o ICMS relativo a todo o ciclo econômico,

“portanto,  sobre  o  preço  de  ponta,  na  última  operação  realizada  com aquela  mercadoria,  a

consumidor final. É este o preço que vai definir o interesse arrecadatório do Estado.”202

200 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 219.
201 BARRETO, Aires Fernandino.  Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. 2 ed. São Paulo: Max
Limonad, 1998. p. 39.
202 GRECO, op. cit., p. 111.
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No § 2º do artigo em estudo, a lei complementar determina, de forma explícita, que, nos

casos em que exista um preço final, único ou máximo, para consumidor determinado pelo poder

público, a base de cálculo para efeitos de substituição tributária deverá obedecer a esse valor,

impedindo que leis estaduais estabeleçam valores diferentes. Já no § 3º do mesmo artigo, a lei

faculta ao legislador estadual utilizar  o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou

importador como base de cálculo para efeitos de substituição tributária.  

O legislador complementar buscou aproximar da realidade o mecanismo da substituição

tributária,  contemplado em mais de um dispositivo  da Lei Complementar nº 87/96. Isto fica

latente, na medida em que utiliza termos, inseridos no § 4º, como “usualmente praticados”, ou

com base em “amostragens”, ou ainda, a partir de “informações e outros elementos” fornecidos

por entidades representativas. É visível, portanto, a preocupação com o fato e com a realidade.203

Ao  dispor  que  a  base  de  cálculo  será  estabelecida  a  partir  de  preços  “usualmente

praticados”,  o  legislador  quis  se  referir  aos  preços  efetivamente  utilizados  nas  operações

comerciais e não a um preço que, porventura, a Fazenda Pública gostaria que existisse. Já a

amostragem deve tomar por base critérios estatísticos que venham demonstrar a significância

para representar o todo e, com isto, vir a  compor a base de cálculo do instituto.

Ao estabelecer, no seu § 4º, que a base de cálculo poderá ser fixada mediante informações

e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, o legislador

permite,  de forma democrática, a participação dos interessados. Com isso, eles podem tomar

conhecimento dos procedimentos utilizados para compor a base de cálculo, como também ser

ouvidos.  A Lei Complementar nº 87/96 abriu a possibilidade para que os setores envolvidos

(Fisco e contribuintes), através de suas entidades representativas, possam trazer subsídios e as

respectivas razões para a formação da base de cálculo, respeitando, com isto,  o princípio do

contraditório.204 Comentando  a  sistemática  da  base  de  cálculo  da  substituição  tributária

progressiva, Angelo Braga Neto Rodrigues de Melo esclarece:

203 GRECO, op. cit., p. 114.
204 GRECO, op. cit., p. 122. O autor completa seu pensamento esclarecendo que o “ato de fixação de margem vai ser
o produto de um processo sujeito ao princípio do contraditório, que assegura a existência de um diálogo e de um
confronto entre os elementos e informações apresentados pelas entidades representativas do setor a ser atingido pela
antecipação e os levantamentos realizados pelo Fisco.” 
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 “A base de cálculo apanha o valor da operação já praticada ( art. 8º, II, a),
acrescentando a ele o provável valor das operações que ocorrerão até se chegar
ao consumidor final, através de um mecanismo que busca atingir o preço final.
Desta  forma,  ao elemento  material  real  (operação  praticada  pelo  substituto)
corresponde,  para  fins  de  base  de  cálculo,  um valor  real;  para  o  elemento
material  presumido,  corresponde uma base de cálculo presumida,  obtida por
intermédio de um inteligente mecanismo que busca alcançar o real preço de
mercado.  Então,  é  óbvio  que  a  base  de  cálculo  confirma  perfeitamente  a
hipótese de incidência, além de determinar a “intensidade do comportamento
inserto  no núcleo do fato  jurídico,  para  que, combinando-se à alíquota,  seja
determinado o valor da prestação pecuniária.”205

Com base nos  pressupostos  estabelecidos no art.  8º,  a fixação da base de cálculo da

substituição tributária se torna definitiva. Dessa forma, a estimativa do montante estabelecido

pela lei como base de cálculo deixa de ser presunção, passando a ser o valor real determinado

pela  legislação,  no  qual  haverá  a  incidência  da  alíquota  para  o  cálculo  do  imposto  a  ser

recolhido.206

Na substituição  tributária  progressiva  ocorre  uma  presunção  absoluta,  tanto  da  saída

futura quanto da base de cálculo. Desse modo, unicamente nos casos em que não aconteça a

operação futura é que se poderá se pleitear o ressarcimento da quantia paga e, com isto, haverá

uma quebra da presunção com prova em contrário. “Tal entendimento encontra guarida numa

interpretação quanto ao previsto no art.  10 da Lei Complementar nº  87/96,  que tão-somente

permitiu o ressarcimento nessa hipótese, sem alargar a permissibilidade para outras situações,

especialmente a que se refere à base de cálculo em montante inferior.”207

205 MELO, op. cit., p. 32 O autor entende que, caso seja utilizada a tese contrária da acima descrita, não aconteceria
o mesmo mecanismo, pois “por esta tese, para o elemento material presumido, teríamos uma base de cálculo real, já
que haveria necessidade de saber o preço final em cada operação, para que fosse possível saber se seria necessária
complementação ou restituição. Ou seja, haveria um descompasso entre o núcleo do fato jurídico (presumido) e o
valor a servir de base de cálculo, que seria real, havendo necessidade de posterior apuração, quebrando assim a
lógica sistemática do instituto, e até mesmo a sua finalidade; pelo que esta base de cálculo infirmaria o suporte
fáctico abstrato. Nesse sentido, a tese ventilada sofre do insuperável pecado da total falta de previsão legal, já que
não  há,  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  nenhuma norma que  diga  ser  possível  restituir-se  imposto,  caso  haja
diferença entre preço presumido e preço real; e ofende a ciência jurídica, já que a base de cálculo tem de confirmar o
elemento material no momento da incidência, e para um preço presumido, só uma base de cálculo presumida pode
cumprir esse papel, sob pena de se anular a finalidade do instituto. Em suma, o elemento material presumido, e
conseqüentemente toda a hipótese de incidência, só podem ser quantificados por meio da base de cálculo presumida,
pois, caso fosse fixada uma base de cálculo real, haveria descompasso entre o momento da incidência ( e que a lei
elege  como momento  para  o  recolhimento  do  crédito  tributário)  e  o  momento  da  fixação  do  quantum devido
(realização das operações presumidas), ou seja, haveria uma norma de difícil aplicabilidade, seja do ponto de vista
técnico-jurídico, seja do ponto de vista prático.”
206 CARVALHO, Marco Antonio Paulinelli de, ALMEIDA, Márcia Tavares de. Da definitividade do recolhimento
do imposto antecipado por substituição tributária no caso da ocorrência futura do fato gerador presumido.
Disponível em: <http://www.neofito.com.br>. Acesso em 14/06/2002.
207 LIMA NETO, op. cit., p. 75.
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Para  alguns  doutrinadores,  houve  um  verdadeiro  abuso  por  parte  do  legislador

infraconstitucional, ao estabelecer os critérios da formação da base de cálculo na substituição

tributária progressiva.208 Outros entendem que o preço estimado deverá ser confrontado com o da

última  operação.  Assim,  caso  o  preço  estimado  tenha  ficado  maior  que  o  último  valor  da

operação, deverá ocorrer a restituição dos valores pagos a maior para o Fisco. Do ponto de vista

desses autores, caso a base de cálculo arbitrada fosse definitiva, estar-se-ia estabelecendo uma

verdadeira pauta de valores.209

3.5. Delimitação da substituição tributária antecedente

A substituição tributária antecedente, também chamada “para trás”, é aquela em que acontece a

postergação do recolhimento  do tributo.  Significa  dizer  que o tributo  não será  recolhido no

momento em que acontecer o fato gerador e sim diferido para uma etapa posterior. A lei irá

atribuir ao adquirente da mercadoria ou do serviço a responsabilidade pela quitação do tributo

devido na operação anterior ou nas operações anteriores.

Esse modelo foi criado visando a uma maior racionalização e otimização operacional em relação

ao  recolhimento  do  ICMS.  Buscando  conferir  maior  eficácia  e  segurança  à  arrecadação  e

fiscalização, a lei atribui a certos tipos de contribuintes a responsabilidade pelo pagamento do

imposto devido nas operações anteriores.

A idéia inicial consistia em uma concentração da arrecadação em um número menor de

contribuintes  que  possuíssem  estrutura  organizacional  com  registros  fiscais,  contábeis  e

comerciais. Em decorrência disto, haveria uma fiscalização mais eficiente e mais vantajosa para

a Fazenda Pública. Pode-se observar essa substituição na cadeia de produção de produtos da

agropecuária ou extrativa vegetal ou mineral.

208 SILVA, Paulo  Roberto  Coimbra.  A substituição  tributária  progressiva  nos impostos plurifásicos  e  não-
cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 88.
209 MATTOS, Aroldo Gomes de: ICMS – Substituição tributária “para frente”e a Lei Complementar nº 87/96, art.
10. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Org.). O ICMS e a LC 87/96. São Paulo: Dialética, 1996. p. 11.
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 A substituição tributária “para trás” não é muito questionada pelos contribuintes, pois

lhes permite uma postergação no pagamento do tributo.210 Heleno Taveira Tôrres211, referindo-se

à expressão “para trás”, utilizada na substituição tributária, explica que ela é usada em virtude de

o fato jurídico tributário já ter ocorrido. A substituição tributária “para trás” “se verifica quando

o legislador, em face do cumprimento da prestação tributária, coloca uma pessoa que, por certas

circunstâncias,  encontra-se privilegiadamente relacionada com o fato gerador,  mas não como

parte  integrante  do  critério  subjetivo  da  relação  jurídica  tributária  decorrente  da  obrigação

principal.  Antes,  firma-se  como  autêntica  obrigação  acessória,  atinente  a  um fazer  algo  no

interesse da arrecadação”. Sobre o assunto, afirma Roque Antonio Carrazza :

 “A lei,  tendo em vista comodidades arrecadatórias,  estabelece que o tributo
será  recolhido,  pelo  substituto,  na  próxima,  operação  jurídica  (em nome do
substituído).  Destarte,  a carga econômica do tributo não será suportada pelo
realizador da operação jurídica (o substituído), mas por quem levar a cabo a
seguinte (o substituto).”212

Esse modelo de arrecadação abrange aquelas operações que têm origem nos produtores

rurais.  Em sua grande maioria, não são constituídos, regularmente,  como sociedade ou firma

individual,  formando  apenas  unidades  econômicas  ou  mesmo  de  características  esporádicas

como, por exemplo, operações com sucatas, com leite, dentre inúmeras outras. Em relação às

operações com sucata, José Eduardo Soares de Melo esclarece:

 “Em termos práticos, nas operações com sucata (restos, resíduos e fragmentos
de metais,  tecidos,  vidro,  etc)  é comum exigir-se o ICMS do industrial  que
adquire  tais  mercadorias,  ao  invés  do  próprio  sucateiro  (verdadeiro
contribuinte). Caracteriza-se o fenômeno do diferimento, compreendido como a
postergação da exigência tributária para momento ulterior do ciclo mercantil,
sendo aceitável a juridicidade desse expediente, uma vez que se verificaram,
concretamente,  todos  os  elementos  componentes  do  fato  gerador  da
obrigação.”213

210 LIMA NETO, op. cit., p. 52.
211 TÔRRES,  Heleno  Taveira.  Substituição  tributária  –  regime constitucional,  classificação  e  relações  jurídicas
(materiais e processuais). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 70. Julho, 2001. p. 95. 
212 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 152.
213 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. São Paulo: Dialética, 1997. p. 180.
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Esse regime é aplicado a um número reduzido de contribuintes, providos de melhores

condições  materiais  para  o  cumprimento  das  obrigações  tributárias.  Além  disso,  têm  reais

condições  de  promover  o  ressarcimento  do  ônus  do  imposto  ao  invés  de  um procedimento

individual  de  cobrança  do  tributo.  Em alguns  casos,  o  valor  é  tão  pequeno  que  inviabiliza

qualquer tentativa de cobrança do tributo.214

3.6. Repercussão da substituição tributária progressiva

A denominada substituição tributária progressiva ou “para frente” surgiu no ordenamento

jurídico  brasileiro  baseada  nos  mesmos  interesses  que  levaram  a  criação  da  substituição

tributária “para trás”. Como foi visto, na substituição tributária regressiva, a responsabilidade

pela quitação do tributo caberá ao estabelecimento destinatário das mercadorias, que possui, na

maioria dos casos, uma melhor estrutura financeira para efetuar esse pagamento. Diferentemente,

ocorre na substituição tributária “para frente”, em que o responsável pelo pagamento do tributo

será o fornecedor, que pode ser industrial ou atacadista, dentre outros. Assim, a responsabilidade

pelo recolhimento do tributo ficará a cargo do estabelecimento de origem das mercadorias.

A intenção inicial da Fazenda Pública era reduzir o leque de contribuintes, com o objetivo de

facilitar tanto a arrecadação como a fiscalização. Com isso, era possível monitorar os atacadista,

ao invés de fiscalizar uma grande quantidade de pequenos varejistas.

O fato novo surgido com a implementação desse instituto foi a imposição legal da antecipação

do pagamento do tributo, antes da ocorrência real do fato “ordinariamente tido por gerador da

obrigação de pagar o imposto sobre circulação de mercadorias.(ICM/ICMS)”215 Nesse sentido,

esclarece Bianor Arruda Bezerra Neto:

 “A substituição  tributária  para  frente  significa  atribuir  a  terceira  pessoa  a
responsabilidade  concernente  a  uma  obrigação  tributária,  cujo  fato  gerador
ainda  não  ocorreu.  Nessa  hipótese,  temos  dois  fenômenos  de  ordem
estritamente fictícia: de um lado, considera-se nascida uma obrigação tributária
antes mesmo da ocorrência do fato jurígeno, que justifica a sua existência e, de
outro  lado,  atribui-se  a  responsabilidade  relativa  a  essa  obrigação  a  uma

214 LIMA NETO, op. cit., p. 52.
215 LIMA NETO, op. cit., p. 53.
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terceira pessoa que não participou, nem participará, efetivamente, do referido
fato  jurígeno,  que,  como  dito,  ainda  nem  mesmo  aconteceu.  Assim,  “A”,
atacadista,  na  saída  de  seus  produtos  para  o  varejista  “B”,  tanto  recolhe  o
ICMS em relação  à  operação  que  promove –  a  saída  dos  produtos  do  seu
estabelecimento – como o ICMS devido por “B”na futura saída dos produtos
do estabelecimento deste último para o consumidor final.”216

Sobre a matéria, Luis Carlos Silva de Faria firma o seguinte entendimento:

 “A chamada substituição tributária “para frente” consiste na regra pela qual se
presume  realizada  a  operação  seguinte  (fato  gerador  presumido),  onde  é
aplicada a alíquota interna sobre a base de cálculo do maior preço alcançado
pela mercadoria no seu caminho da produção até o consumo (valor fictício e
estimado valor de tabela), observado o fato concreto de que, quase sempre, não
é realizada a margem de lucro estipulada (totalmente aleatória e exorbitalmente
composta), podendo até ocorrer prejuízo na operação.”217

A partir da sua implementação no ordenamento jurídico pátrio, os Estados observaram que esse

instituto  possibilitava  uma arrecadação eficaz  eliminando,  quase  por  completo,  a  sonegação

referente às mercadorias sujeitas a esse tipo de regime.  Por isso,  passou a ser instituído  em

operações interestaduais e com mercadorias provenientes de importantes setores da economia,

como, por exemplo, em relação a cigarros, automóveis, cervejas, refrigerantes, pneus, remédios,

dentre outros produtos.

Com tais inclusões, esses diversos setores da economia tentaram procurar abrigo na esfera

judiciária, vindo a questionar a constitucionalidade da substituição tributária progressiva. Muitos

desses  questionamentos  já  foram esclarecidos  e  hoje  a  matéria  se  encontra  pacificada,  nos

tribunais brasileiros, quanto à constitucionalidade desse instituto.

Apesar  disso,  muitos  doutrinadores  brasileiros  buscam  razões  para  questionar  a

constitucionalidade do instituto, embora o do Supremo Tribunal Federal já tenha considerado

esse  regime  de  tributação  perfeitamente  constitucional218.  Com  a  promulgação  da  Emenda
216 BEZERRA  NETO,  Bianor  Arruda.  ICMS  e  substituição  tributária  para  frente.  Disponível  em:
<http://www.jus.com.br>. Acesso em 14/06/2002.
217 FARIA, Luis Carlos Silva de. Da substituição tributária do ICMS. Curitiba: Juruá, 2000. p. 61.
218 RE 202715,  que teve como relator  o Min. Ilmar Galvão.  Julgamento em 26/10/1999.  Publicado no DJU em
17/12/1999. RE 224604, que teve como relator o Min. Marco Aurélio. Julgamento em 29/02/2000. Publicado no
DJU  em 28/04/2000.  RE  220308,  que  teve  como relator  o  Min.  Marco  Aurélio.  Julgamento  em 14/03/2000.
Publicado no DJU em 05/05/2000.   RE 216867, que teve como relator  o Min. Moreira Alves.  Julgamento em
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Constitucional  de nº  03/93 e o  advento  da Lei Complementar  nº  87/96,  o número de  ações

judiciais  acerca  da  constitucionalidade  desse  instituto  sofreu  sensível  redução.  Muitos  ainda

tentam  encontrar  brechas  legislativas  para  invalidar  a  substituição  tributária  progressiva,  na

maioria das vezes, sem sucesso. 

CAPÍTULO IV
 

O RESSARCIMENTO NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

4.1. Possibilidade de recuperação do indébito tributário

O Código Tributário Nacional, no art. 165 e seguintes, dispõe acerca da restituição de valores

referentes a tributos pagos indevidamente. É o que se denomina restituição do indébito. Alfredo

Augusto Becker explica por que tributo indevido não é tributo:

 “Não  é  tributo  porque  tributo  indevido  significa  inexistência  de  relação
jurídico-tributária.  Noutras  palavras,  inexistência  do  dever  jurídico  de
satisfazer uma prestação jurídico-tributária cujo objeto seria o tributo. Tributo
indevido é simplesmente prestação indevida. Nunca tributo.”219 

Nesse caso, faz-se um recolhimento de montante indevido, no todo ou em parte, a título

de tributo.220 A exigência do tributo não poderá ser feita se não estiver fundamentada em lei.

Caso essa prestação requerida a título de tributo seja ilegal, não se está diante de um tributo.

“Assim sendo, não terá caráter tributário a prestação exigida em virtude de lei inconstitucional –

que, a rigor, não é lei -, nem a prestação exigida mediante ato administrativo conflitante com a

lei tributária, ou a prestação decorrente de engano cometido pelo contribuinte.”221 Comungando

com esse pensamento, Ricardo Lobo Torres leciona:

02/04/2002. Publicado no DJU em 17/05/2002.
219 BECKER, op. cit., p. 570.
220 AMARO, op. cit., p. 403.
221 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação do indébito tributário. São Paulo: Dialética, 1998. p. 12. 
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“Para que haja tributo, portanto, é necessário que a lei o tenha instituído e que
a autoridade  administrativa  proceda  ao lançamento  de acordo  com a norma
preexistente.  Se  o  cidadão  recolhe  uma importância  não  prevista  em lei  ou
exigida pela autoridade administrativa em desconformidade com a lei, aquela
prestação  não  será  tributo,  mas  erro,  violência,  engano,  excesso,  em suma,
prestação  de  fato.  De  observar,  por  outro  lado,  que  tributo  é  categoria  da
receita  pública,  definida  pelo  Código  Tributário  Nacional  (artigo  3º)  como
prestação  pecuniária  compulsória,  que  não  constitua  sanção  de  ato  ilícito,
instituído  em  lei  e  cobrada  mediante  atividade  administrativa  plenamente
vinculada.  O tributo, como categoria de receita,  se distingue com clareza do
quantum que,  como  despesa  para  o  ente  público,  será  devolvido  para  o
contribuinte  por  ter  sido  indevidamente  recebido.  Íntimo,  portanto,  é  o
relacionamento entre a obrigação tributária e a obrigação de direito público que
consiste  na  restituição.  Nada  obstante,  o  indébito  não  é  tributo,  nem  a
obrigação de restituir uma obrigação tributária.”222

Argumentando  de  forma  diferente,  Paulo  de  Barros  Carvalho  firma  o  seguinte

entendimento:

 “As quantias exigidas pelo Estado, no exercício de sua função impositiva, ou
espontaneamente pagas pelo administrado, na convicção de solver um débito
fiscal, têm a fisionomia própria das entidades tributárias, encaixando-se bem na
definição do art. 3º do Código Tributário Nacional. A contingência de virem a
ser devolvidas pelo Poder Público não as descaracteriza como tributo e para
isso é que existem os sucessivos controles de legalidade que a Administração
exerce e dos quais também participa o sujeito passivo, tomando a iniciativa ao
supor descabido o que lhe foi cobrado, ou postulando a devolução daquilo que
pagara indevidamente.”223 

Alguns autores  entendem que a  natureza  da restituição pertence ao campo do direito

privado.224 Discordando desse posicionamento, Heleno Taveira Tôrres explica :

 “É  tanto  de  natureza  tributária  quanto  o  crédito  nas  compensações  que
realizam a não-cumulatividade do tributo. A única diferença, em relação à não-
cumulatividade ordinária, é que o Estado concentra-se no substituto, para exigir
o tributo devido. E tanto é assim que se o substituto não adimplir as prestações
devidas  pelos  substituídos,  será  para  estes  que  o  Estado  irá  se  voltar,  para
cobrar-lhes  o  tributo  que  não  foi  pago  pelo  substituto  (resguardadas  as
penalidades pecuniárias aplicáveis a este).  Se o direito à compensação fosse

222 TORRES, Ricardo Lobo. Restituição dos tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 31-32.
223 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 291.
224 LIMA NETO, op. cit., p. 125.
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um simples  reflexo  de  um direito  de  regresso,  que se  perfaz no terreno  do
direito  privado,  sem  explicar  qualquer  influência  e  vitalidade  da  relação
obrigacional, não haveria a necessidade de regulação normativa, porquanto se
bastaria com as regras de direito civil. Coisa diversa, e de direito privado, isso
sim,  é  saber  o  modo  pelo  qual  o  substituto  irá  ressarcir-se  do  respectivo
encargo financeiro, se por reembolso ou por retenção, junto ao substituído, mas
isso não interessa ao direito tributário.”225

Para que ocorra a restituição de qualquer valor a título de tributo, faz-se necessária a

conjugação de dois pressupostos: que se esteja diante de um pagamento indevido(indébito) e que

não tenha decaído o direito de requerer a referida restituição. O art. 166 do CTN dispõe: “A

restituição de tributos  que comportem, por sua natureza,  transferência do respectivo encargo

financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo

transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”

Por ter  sido classificado pela doutrina pátria como um tributo indireto,  o ICMS deve

receber o tratamento especificado citado dispositivo legal. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho

e Márcia Tavares de Almeida esclarecem: 

 “O ICMS, por sua própria natureza, é um imposto indireto, ou seja, que tem
como característica  a  repercussão  econômica,  visto  que  seu  valor  integra  o
preço da mercadoria objeto da operação de circulação, preço esse pago pelo
tomador do serviço ou consumidor final. Nesse caso, o contribuinte de direito o
é,  por  uma  ficção  jurídica,  objetivando  facilitar  a  arrecadação,  pois  quem
suporta  de  fato  e  efetivamente  o  ônus  do  tributo  é  o  consumidor  final  ou
tomador de serviço.”226

Na tentativa de encontrar a melhor forma de interpretar o art. 166 do CTN, Hugo de Brito

Machado realizou estudo no qual, resumidamente, apresenta três distintas conclusões sobre o

referido artigo:

 “...primeira a que repele o artigo por inconstitucionalidade surgida diante do
impedimento à restituição e conflito com normas da Constituição e do próprio

225 TÔRRES,  Heleno  Taveira.  Substituição  tributária  –  regime constitucional,  classificação  e  relações  jurídicas
(materiais e processuais). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 70, julho 2001. p. 101. 
226 CARVALHO, Marco Antônio Paulinelli de, ALMEIDA, Márcia Tavares de. Da definitividade do recolhimento
do imposto antecipado por substituição tributária no caso da ocorrência futura do fato gerador presumido.
Disponível em: <http://www.neofito.com.br>. Acesso em 14/06/2002.
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CTN (arts. 5º, I, e 150, I, da CF e arts. 97, 121, 128 do CTN); segunda a que
sustenta  a  sua  aplicabilidade  apenas  aos  chamados  impostos  indiretos  e  a
terceira que o entende aplicável apenas às hipóteses em que haja repercussão
jurídica.”227

Ainda  em  relação  ao  art.  166  do  CTN,  Hugo  de  Brito  Machado228 entende  que  a

possibilidade  de  aplicação  desse  dispositivo  deve  ocorrer  nos  casos  em  que  aconteça  uma

repercussão  jurídica.  Esta  é  entendida  como  a  permissão  dada  por  lei  ao  responsável  pelo

recolhimento  do  tributo  para  cobrança  de  terceiro,  situação  que  ocorre  com  a  substituição

tributária.

No entendimento de  Manoel  Cavalcante  de Lima Neto,  o  art.  166 do CTN deve  ser

analisado juntamente com os arts. 121 e 128 do mesmo diploma legal, “visto que a assunção do

encargo  financeiro  ganha  relevância  quando  a  lei  autoriza  a  retenção”.  Esclarece  que,  na

substituição tributária progressiva, “o substituto, em relação ao tributo componente do preço da

mercadoria para a operação presumida, não pode dizer que sofreu o encargo porque a lei também

lhe autoriza a retenção.” Segundo afirma, e concordando com parte da doutrina, o art. 166 do

CTN somente deve ser admitido quando houver uma repercussão jurídica, como é o caso da

substituição tributária.229

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a admissibilidade da restituição dos

tributos indiretos pagos indevidamente, contanto que o contribuinte de direito prove que assumiu

o encargo  financeiro  do  tributo.  Quanto  à  matéria,  a  Súmula  nº  546230 estabelece:  “Cabe  a

restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido, por decisão, que o contribuinte

de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo.”  

O prazo para requerer essa restituição, conforme o art. 168 do CTN, se extingue em cinco

anos,  contados  do  dia  do  pagamento  indevido.  Já  o  art.  169  do  CTN  estabelece  que  o

contribuinte  terá  o  prazo  de  dois  anos,  contados  da  decisão  administrativa  denegatória  da

restituição, para solicitar judicialmente o referido pedido.

227 MACHADO, Hugo de Brito.  Apresentação e análise  crítica.  In:  Repetição do indébito e compensação no
direito tributário. Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, 1999. p.12-17.
228 MACHADO, op. cit.,  p. 16.
229 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Substituição tributária. Curitiba: Juruá, 2000. p. 128-129.
230 SÚMULA 546. Proferida em 03/10/1969. Publicada no DJU em 10/12/1969.
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Apesar de ter tratado da restituição do indébito, o CTN não disciplinou expressamente a

restituição do tributo antecipado pago indevidamente, como é o caso da substituição tributária

progressiva.231 Entretanto, no final do § 7º do art. 150 da Constituição Federal, que instituiu a

substituição tributária, está estabelecida a possibilidade de restituição do tributo, caso não ocorra

o fato gerador presumido, nos seguintes termos:

“Art. 150.

§ 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador
deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido” (grifo nosso). 

Na tentativa  de  explicar  o  §  7º  do art.  150 da  Constituição  Federal  de 1988,  Marco

Antônio Paulinelli de Carvalho e Márcia Tavares de Almeida lencionam:

 “ O texto constitucional não prevê a hipótese de ocorrência da operação com
base  em  valor  maior  ou  menor  que  o  presumido  para  fins  de  restituição
preferencial ou complementação do valor recolhido, mas sim, como já foi dito,
o que se deve indagar é se houve ou não a concretização da operação. O que
passar daí é mera divagação sem suporte jurídico, fazendo-se distinções onde a
lei  não  distingue.”  (...)  É  importante  observar  também  que  o  dispositivo
constitucional  não  criou  nada,  absolutamente  nada  de  novo,  em  relação  à
obrigatoriedade  da  restituição  do  imposto  indevidamente  pago,  visto  que  a
legislação já previa que, em caso de não ocorrência do fato gerador, o imposto
porventura recolhido sobre a operação deveria ser restituído (art. 165 do CTN).
A  inovação  se  verificou  simplesmente  no  caráter  preferencial  dado  pela
Constituição a essa evolução, quando decorra de inocorrência do fato gerador
presumido em relação ao qual o imposto já tenha sido recolhido. Se inovação
houve, referente à restituição, foi exatamente no sentido de restringi-la, quando
da substituição tributária, somente à hipótese da absoluta inocorrência do fato
gerador, vedando, por falta de previsão, ao contrário do que pretende a autora,
a  restituição  de  imposto  antecipado  com  base  no  valor  presumido  da
operação.”232

231 AMARO, op. cit., p. 408.
232  CARVALHO,  Marco  Antônio  Paulinelli  de,  ALMEIDA,  Márcia  Tavares  de.  Da  definitividade  do
recolhimento do imposto antecipado por substituição tributária no caso da ocorrência futura do fato gerador
presumido. Disponível em: <http://www.neofito.com.br>. Acesso em 14/06/2002.
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Apesar  de  muitos  doutrinadores  pátrios233 tentarem ampliar  o  âmbito  de  abrangência

desse dispositivo constitucional, fica claro que o legislador limitou a possibilidade de restituição

somente  em caso de não ocorrência  do fato  gerador presumido.  Portanto,  de forma alguma,

deixou margem para que os doutrinadores vislumbrassem uma ampliação do referido dispositivo

para incluir também a possibilidade em que o fato gerador presumido venha a ocorrer com valor

maior ou menor do que o preço efetivamente realizado na operação.

 

Posteriormente, em consonância com o mandamento constitucional, a Lei Complementar

nº 87/96, em seu art. 10 estabelece a possibilidade de restituição, caso não tenha ocorrido o fato

gerador do tributo:

“Art.  10.  É assegurado ao contribuinte  substituído  o direito  à restituição do
valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao
fato gerador presumido que não se realizar.

§ 1º. Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de
noventa  dias,  o  contribuinte  substituído  poderá  se  creditar,  em  sua  escrita
fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos
critérios aplicáveis ao tributo
.
§  2º.  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  sobrevindo  decisão  contrária
irrecorrível,  o  contribuinte  substituído,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  da
respectiva  notificação,  procederá  ao  estorno  dos  créditos  lançados,  também
devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.”

Diante  desses  preceitos,  existentes  tanto  na  esfera  constitucional  como  em  lei

complementar,  muitos  questionamentos afloraram na doutrina pátria sobre a possibilidade de

restituição  dos  valores  pagos  através  da  substituição  tributária  progressiva.  Nesse  aspecto,

coloca-se em questionamento até mesmo a funcionalidade dessa valiosa técnica de arrecadação. 

233 Na doutrina pátria podemos citar: LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Substituição tributária. Curitiba: Juruá,
2000. p. 140, GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2 ed. São Paulo:
Malheiros, 2001. p. 142-144, MEIRA JÚNIOR, José Julberto.  ICMS - substituição tributária. Curitiba: Juruá,
2002. p. 79, LEÃO, Elisabeth Viudes.  Regime de substituição tributária no IC MS: incontestável direito às
diferenças  entre  o  valor  do  fato  gerador  presumido  e  o  efetivamente  ocorrido.  Disponível  em:
<http://www.jus.com.br>. Acesso em: 15/09/2003, MACHADO, Hugo de Brito.  ICMS: Preço final diverso do
previsto na antecipação. Disponível em: <http://www.temis.com.br>. Acesso em: 15/06/2002, SOUZA, Gustavo
Almeida e Dias de. Substituição tributária. Disponível em: <http://www.conjur.com.br>. Acesso em: 14/06/2002,
HARADA, Kiyoshi.  Substituição  tributária  à  luz  da  LC Nº 87/96.  Disponível  em:  <http://www.uj.com.br>.
Acesso em: 14/06/2002, MATOS, Aroldo Gomes de. Restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição
tributária e as decisões da Suprema Corte. Revista Dialética de Direito Tributário. n. 66. São Paulo, 2001. p. 17-
24.
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No voto proferido pelo Ministro Ilmar Galvão, do Supremo Tribunal Federal, na Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 1.851-4234, destaca-se o seguinte fundamento:

 “...não é difícil demonstrar que o fato gerador presumido não constitui óbice à
exigência antecipada do tributo. Em primeiro lugar, por que foi instituído pela
própria  Constituição,  havendo  sido  regulamentado,  como  se  viu,  por  lei
complementar  que  lhe  definiu  a  base  de  cálculo.  Ao  fazê-lo,  cuidou  o
legislador de prefixar uma base de cálculo cuja estimativa se aproxime o mais
possível da realidade, ajustando o respectivo valor às leis de mercado, para não
onerar o contribuinte e nem tampouco prejudicar o Fisco. Aliás, a LC nº 87/96
não apenas  definiu  o modo de apuração  da base  de  cálculo  na  substituição
tributária  progressiva,  mas  também  o  aspecto  temporal  do  fato  gerador
presumido,  consubstanciado,  obviamente,  na  saída  da  mercadoria  do
estabelecimento do contribuinte substituto, não havendo cogitar, pois, de outro
momento, no futuro, para configuração do elemento. A providência não é de
causar espécie, porquanto, na conformidade do disposto no art. 114 do CTN,
fato  gerador  da  obrigação  principal  é  a  situação  definida  em  lei  como
necessária  e  suficiente  à  sua  ocorrência.(...)  O  fato  gerador  do  ICMS  e  a
respectiva base de cálculo, em regime de substituição tributária, de outra parte,
conquanto presumidos, não se revestem de caráter de provisoriedade, sendo de
ser considerados definitivos, salvo se, eventualmente, não vier a realizar-se o
fato gerador  presumido.  Assim, não há falar  em tributo  pago a maior,  ou a
menor, em face do preço pago pelo consumidor final do produto ou serviço,
para fim de compensação ou ressarcimento,  quer de parte do Fisco,  quer de
parte do contribuinte substituído. Se a base de cálculo é previamente definida
em lei,  não resta nenhum interesse jurídico em apurar se correspondeu ela a
realidade.” 

Dentre os ministros do STF que participaram dessa controvertida decisão, apenas três se

mostraram  contrários  à  tese  apresentada  pelo  relator  da  referida  Adin:  os  Ministros  Carlos

Velloso, Celso de Mello e Marco Aurélio.

4.2.Legitimação ativa para o ressarcimento do tributo recolhido

O art. 10 da Lei Complementar nº 87/96 garante ao contribuinte substituído o direito à

restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato

gerador presumido que não se realizar. O dispositivo não trata especificamente de substituição

234 ADIN 1851-4 AL. Julgado em 08/05/2002, que teve como relator o Min. Ilmar Galvão. Publicado no DJU em
22/11/2002, republicado em 13/12/2002.
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tributária, mas sim do resultado decorrente da antecipação promovida pela substituição tributária

progressiva, que estabelece a restituição, no caso de não ocorrência do fato gerador presumido.

O citado artigo busca seus fundamentos constitucionais nos incisos I e II do art. 146 da

Constituição  Federal,  que  regulam as  limitações  do poder  de  tributar  dos  Estados.  Prevêem

também o estabelecimento de diretrizes a serem seguidas pelo poder público na restituição, não

impedindo a possibilidade de serem editadas normas adicionais que sejam mais favoráveis aos

contribuintes do imposto.235 

Diante  da inocorrência do fato gerador,  o  substituído passará a suportar  toda a carga

tributária  e  conseqüentemente  deverá  ser  o  titular  do  ressarcimento  do  tributo  recolhido

indevidamente. O substituto tributário retém o imposto devido pelo contribuinte substituído. O

substituto não responde por dívida própria, mas se encontra em uma situação de responsabilidade

por  dívida  alheia.  Efetivamente,  quem  paga  o  tributo  é  o  substituído,  cabendo-lhe,

conseqüentemente, o direito à restituição do imposto, caso o fato gerador presumido não venha a

acontecer. 

O art.  10 da mencionada lei complementar estabelece uma presunção  juris  tantum de

legitimidade  do  substituído  em alcançar  a  restituição  do  imposto,  posto  que  isto  ocorre  na

maioria das situações. Portanto, não conflita com o art. 166 do CTN, ante a possibilidade de

outra pessoa suportar o encargo financeiro, em lugar do substituído. Nesses casos, caberá ao

Fisco  ou  a  uma  terceira  pessoa  que  almeje  a  referida  restituição  demonstrar  que  o  encargo

financeiro foi suportado por pessoa diferente do substituído. Manoel Cavalcante de Lima Neto

admite a legitimidade do substituto nos casos em que ocorra um erro material,  contanto que

também haja o estorno pelo destinatário, se contribuinte do imposto (e se houve creditamento).”

A esse respeito, esclarece: 

235 GRECO, op. cit., p. 129-131.

106



“Na  origem,  o  tributo  deveria  ser  entregue  ao  substituto,  mas  como  ele
transfere o encargo ao substituído, por ressarcimento autorizado legalmente, e
que, na hipótese de inocorrência do fato presumido, sofre integralmente a carga
tributária,  este  deve  ser  o  titular  do  ressarcimento.  O  mecanismo  de
ressarcimento melhor se viabiliza com a utilização do crédito correspondente
para compensação nas operações seguintes mediante a emissão de documento
fiscal, fato esse que não altera a natureza de ressarcimento que possui e não de
direito  puro  de  creditamento  por  decorrência  do  princípio  da  não-
cumulatividade.”236

Para demonstrar essa situação, Marco Aurélio Greco dá como exemplo uma operação

mercantil que não chega a se concluir, pois, no momento da entrega da mercadoria, o destinatário

está falido ou mesmo não tenha sido encontrado. Nesses casos, o substituto tributário já terá

destacado na nota fiscal o valor do ICMS a ser recolhido por substituição tributária.

 “Neste  caso,  se  o  retorno  da mercadoria  se  der  depois  de  ter  sido  feito  o
recolhimento aos cofres públicos do ICMS da antecipação/substituição, estará
configurada uma hipótese de pagamento indevido, pois nem mesmo a operação
do substituto se completou, quer dizer o fato gerador subseqüente”237.

 Cabe a restituição ao substituto que efetivamente recolheu e não recuperou o imposto do

substituído, afastando-se a presunção juris tantum existente no art. 10 da Lei Complementar nº

87/96. Para que isto venha a ocorrer, faz-se necessário que existam provas concretas dos fatos

alegados e não simples alegações.238

4.3. Inocorrência do fato gerador presumido

Tanto no § 7º do art. 150 da Constituição Federal como na parte final do caput do art. 10 da Lei

Complementar nº 87/96, está prevista a hipótese de restituição, caso não venha a ocorrer o fato

gerador presumido. Essa é a única situação possível em que pode haver a restituição. Não cabe

uma interpretação  que  venha  a  abranger  outras  situações.  Se  isso  fosse  possível,  o  próprio

legislador  teria  definido.  Em  nenhuma  passagem  do  texto  legal,  o  legislador  admite  a

236 LIMA NETO, op. cit., p. 131.
237GRECO, op. cit., p. 145.
238GRECO, op. cit., p. 145-146.
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possibilidade de restituição de valores, caso ocorram diferenças entre o preço presumido e o

efetivamente realizado.  Desse  modo,  não se  pode ampliar  a  interpretação nos  casos  tratados

como exceção.239 Analisando esses preceitos, Angelo Braga Neto Rodrigues de Melo esclarece: 

 “À  luz  da  ciência  jurídica,  é  totalmente  impossível  interpretar-se
extensivamente  no  presente  caso,  sendo  vedado  ao  intérprete  simplesmente
adicionar palavras ao texto constitucional. Lembre-se que constitui exceção a
não realização do fato gerador presumido, e é princípio comezinho de direito
que as normas exceptivas não podem ser interpretadas extensivamente. E como
o texto constitucional se restringiu à hipótese de inocorrência do fato gerador
presumido (elemento material presumido da hipótese de incidência), para efeito
de restituição da quantia paga quando da incidência na primeira operação, não
cabe  ao  intérprete  aumentar  o  texto  constitucional,  para  fins  de  ampliar  o
conteúdo de uma exceção à regra de incidência.”240

Em não se realizando os fatos futuros, decorrentes de fatores excepcionais como, por exemplo,

força maior, caso fortuito e quebra, dentre outras hipóteses, estará configurada a possibilidade de

restituição devidamente prevista tanto na Constituição Federal como na Lei Complementar nº

87/96.  Ao  discorrer  sobre  a  possibilidade  de  restituição  do  ICMS,  Nelson  Monteiro  Neto

apresenta a seguinte argumentação:

 “Aludindo ao momento em que o responsável recolhe o tributo, que “o fato
gerador ocorreu em sua plenitude e o imposto pago de acordo com essas regras
é plena e legalmente devido e, portanto, não enseja qualquer pleito de repetição

239 Sobre o § 7º  do art.  150 da Constituição Federal,  o Desembargador  Nelson Antonio Monteiro Pacheco, do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tece o seguinte comentário: “Duas conclusões se extraem da simples e
direta leitura do texto. Falou-se em lei e não em lei complementar. Permitiu-se a restituição imediata e preferencial
quando não concretizada a hipótese de incidência do tributo, não em outra circunstância qualquer, pois não há como
confundir os conceitos de fato gerador e base de cálculo. É que na substituição tributária se identificam facilmente
ao menos três operações:  uma do distribuidor para  o  atacadista,  outra  deste  para o varejista e a  última para  o
consumidor  final.  Se  acontecer  de  o  atacadista  vender  diretamente  ao  consumidor,  resulta  suprimida  uma das
operações, pelo que o imposto que incidiu sobre o plus da operação que não aconteceu deve ser restituído, uma vez
que o referido plus tenha sido excluído do preço final. Ora, como o Estado não tem o direito de cobrar por eventual
diferença quando o preço final for maior  do que o estimado ou presumido, assim também não tem o dever de
restituir quando for menor. Por isso, é insustentável a tese de que a base de cálculo para o tributo em exame (ICMS)
é sempre aquela do preço  final de venda da mercadoria  ao consumidor,  de tal modo que,  se  inferior  ao preço
presumido, há automaticamente o direito à restituição da diferença decorrente da incidência sobre a base presumida.
Se fosse assim, estaria desmantelado o instituto da substituição tributária, pois não teria mais diferença do sistema de
cobrança por fase ou etapa econômica. Por outro lado, a prevalecer tal linha de entendimento, deveria ser permitido
ao Erário cobrar a diferença entre o preço de venda sempre que fosse maior que o valor presumido, rendendo ensejo,
ademais,  à  fraude,  pelo  possível  conluio  entre  vendedor  em  comprador  para  redução  artificial  do  preço.”
(PACHECO,  Nelson  Antonio  Monteiro.  Considerações  sobre  a  substituição  tributária  e  dois  temas
controvertidos:  A  restituição  e  a  legitimação  do  substituído  para  discutir  com  o  fisco.  Disponível  em:
<http://www.ajuris.org.br>. Acesso em 13/06/2002.)
240 MELO, op. cit., p. 35.
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do  indébito”(do  parecer  da  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional,  de
25.11.1996, in Revista Dialética de Direito Tributário, nº 19, p. 97 e s.)”. (...)
De qualquer maneira, adotou-se, como razão de decidir, a consideração de que
nem o Fisco nem o contribuinte pode reclamar um do outro quando o preço
final  for  superior  ou inferior  ao projetado.  É uma álea,  um risco  assumido,
inerente ao regime da substituição tributária”(acórdão da 1º Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul, de 11.11.1998, Apelação Cível nº
598.08795-5, rel.  Desembargador  Irineu Mariani,  in Revista dos Tribunais –
Cadernos de Direito Tributário e Finanças, n. 27, p. 223 e s.)241

Apesar das divergências jurisprudenciais existentes entre os diversos Tribunais de Justiça dos

Estados antes do julgamento da Adin nº 1.851-4, alguns deles já se pronunciavam no sentido de

só permitir  a restituição,  caso não tenha ocorrido o fato  gerador  presumido.  Seguem alguns

exemplos dessas decisões:

“A  norma  que  consagra  a  substituição  tributária  assegura  a  restituição  da
quantia  paga  se  não  realizado  o  fato  gerador.  Não  caracteriza  ofensa  ao
princípio  da  não-cumulatividade  do  ICMS ato  administrativo  que  impede  o
abatimento de quantia oriunda de diferença de base de cálculo, posto que tal
quantia  não  constitui  crédito  gerado  em operações  anteriores.”  (Ac.  un.  1º
Câmara Cível do TJ/MG, Ap. Cível 95.516/1, Rel. Des. Roney Oliveira,  em
21/10/97).

“ICMS  –  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA  –  HIPÓTESE  DE  NÃO
RESTITUIÇÃO  –  Não  cabe  restituição  de  ICMS  recolhido  em  regime  de
substituição  tributária  se  ocorreu  a  futura  operação  presumida,  pouco
importando se o preço de venda ao consumidor for inferior ao preço de tabela
sugerido pela montadora e previsto em lei como base de cálculo do tributo.”
(Ac. un. 5º Câmara Cível do TJ/MG, Ap. Cível 109.281/6, Rel. Des. Aloízio
Quintão, em 18/06/98).242

No mesmo sentido, Antônio Machado Guedes Alcoforado cita decisão do Tribunal de Justiça do

Mato Grosso do Sul, estabelecendo que só se admite a restituição, em caso de não-ocorrência do

fato gerador presumido:

241 MONTEIRO NETO, Nelson: Restituição de ICMS indevidamente pago em matéria de substituição tributária
“para frente” conforme o art. 165 do Código Tributário Nacional. Repertório IOB de jurisprudência: tributário,
constitucional e administrativo, São Paulo,  n. 17, 1º quinz. set. 2001, p.. 494-496.
242 CARVALHO, Marco Antônio Paulinelli de, ALMEIDA, Márcia Tavares de. Da definitividade do recolhimento
do imposto antecipado por substituição tributária no caso da ocorrência futura do fato gerador presumido.
Disponível em: <http://www.neofito.com.br>. Acesso em 14/06/2002.
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“MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÕES DE VENDAS DE
VEÍCULOS  AUTOMOTORES  –  ANTECIPAÇÃO  DO  RECOLHIMENTO
DECORRENTE  DO  REGIME  DE  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA  –
VENDA INFERIOR AO PREÇO DE TABELA – EXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR  –  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
RESTITUIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA. 
O contribuinte substituto só tem direito líquido e certo à restituição do valor do
imposto pago por força de substituição tributária, se não houver o fato gerador
presumido. Em havendo este, pouco importa se a venda for concretizada por
preço inferior ao de tabela, hipótese em que nada há para ser restituído.”(TJMS
–MS –Classe B – I – N. 52.585-1 – Capital – TP – Rel. Des. Joenildo de Souza
Chaves – J. 11.09.1997).

O referido autor cita, nesse aspecto, um julgamento ocorrido em 02.10.2000, publicado no

DOU,  em  23.11.2000,  Agravo  em  Recurso  Extraordinário  (REA  271316  –  MG),  do  qual

funcionou como relator o Ministro Nelson Jobim, nos termos do despacho a seguir:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO
DE ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

DECISÃO

Restituição  dos  valores  pagos  indevidamente  a  título  de  ICMS  retido  por
substituição tributária em forma de aproveitamento de crédito.

A contribuinte quer a restituição do que recolheu a mais.

Somente caberá a restituição quando não realizado o fato gerador, conforme a
legislação ordinária em que se fundamentou o acórdão recorrido.

Essa é a questão posta.
.
O fato gerador consumou-se (fl. 250). Incabível a restituição.

Foi essa a conclusão do acórdão impugnado. A ofensa à CF (art. 150, § 7º) é
indireta pois depende do prévio exame das normas ordinárias.

Nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1º, CPC, art. 557)”.243

243 ALCOFORADO,  Antônio  Machado  Guedes.  A  substituição  tributária  no  ICMS.  Disponível  em:
<http://www.ipet.org.br>. Acesso em 13/02/2004. p. 63.
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Angelo Braga Neto Rodrigues de Melo, em artigo de sua autoria, cita julgamento do STF

proferido nos autos do RE nº 266.523/MG, 2a Turma, em que foi relator o Ministro Maurício

Corrêa, em 08.08.2000, o qual teve a seguinte ementa:

“Agravo  Regimental  em  Recurso  Extraordinário.  Tributário.  Substituição
tributária. Legitimidade. Base de cálculo presumida e valor real da operação.
Diferenças apuradas. Restituição.

1. É responsável tributário, por substituição, o industrial, o comerciante ou o
prestador de serviço, relativamente ao imposto devido pelas anteriores ou
subseqüentes saídas de mercadorias ou, ainda, por serviços prestados por
qualquer  outra  categoria  de  contribuinte.  Legitimidade  do  regime  de
substituição tributária.

2. Base de cálculo presumida e valor real da operação. Diferenças apuradas.
Restituição.  Impossibilidade,  dada  a  ressalva  contida  na  parte  final  do
artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, que apenas assegura a imediata e
preferencial restituição da quantia paga somente na hipótese em que o fato
gerador presumido não se realiza.

Agravo regimental não provido.”244

Como se pode observar, as decisões apontadas pelos diversos autores foram sempre contrárias à

restituição do ICMS pago por substituição tributária quando efetivamente o fato gerador ocorreu,

mesmo que em valor menor. Apesar de outros julgados terem decidido em sentido contrário, o

Supremo  Tribunal  Federal  pronunciou-se,  no  julgamento  da  Adin  nº  1.851-4/AL,  pela

impossibilidade da restituição na hipótese de ocorrência do fato gerador, com a base de cálculo

apresentando um valor menor do que a base de cálculo estipulada.

Firmamos também nosso entendimento contrário a qualquer tipo de restituição que não

seja aquela prescrita no ordenamento, ou seja,  só no caso de não-ocorrência do fato gerador

presumido. Entretanto, é preciso observar que quase a totalidade da doutrina pátria busca uma

interpretação  na  tentativa  de  acrescentar  uma  forma  de  restituição  quando  o  preço  real  da

operação for menor que o fato gerador presumido. Ou seja, busca-se uma saída favorável ao

contribuinte, mas não se faz uma interpretação de ampliação que possa também ser favorável ao

Fisco. Mateus Viana Neto admite que pode haver a cobrança da diferença favorável ao Fisco,

alegando :

244 MELO, op. cit., p. 36.
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 “O fato gerador presumido não é uma hipótese de incidência, é uma presunção
da hipótese como a própria norma afirma. É exatamente por isso que se admite
a imprecisão do cálculo do quantum debeatur a se posteriormente acertado. Por
outro lado,  afirmar  que esse acerto deve se realizar  tanto a favor do sujeito
passivo quanto do sujeito ativo da relação tributária para nós é um truísmo. A
Emenda Constitucional nº 3/93, que acrescentou o § 7º ao art. 150 da CF, só
dispôs  sobre  a  restituição  do imposto  caso  não se  realizasse  o fato  gerador
presumido, total ou parcialmente. Contudo, realizando-se no mundo dos fatos a
hipótese de incidência em valor (base de cálculo ou alíquota) superior àquela
presumida,  não  vemos  outra  alternativa  de  interpretação,  juridicamente
coerente, senão dar plena aplicação à norma prevista no § 7º, do artigo supra da
CF e admitir a cobrança da diferença por parte do Fisco.”245

4.4. Garantia da restituição em razão da inocorrência do fato gerador presumido

A introdução do § 7º no art. 150 da Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº

03/93, veio assegurar a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o

fato gerador presumido. O § 1º do art. 10 da Lei complementar nº 87/96 estabelece que deve

formular-se um pedido para que a restituição seja concedida, pois não se trata de uma devolução

automática. O Estado deve ficar inerte aguardando o pronunciamento do interessado, para que

assim as autoridades fazendárias tenham conhecimento do pedido de restituição.

A  norma  constitucional  não  determina  que  a  restituição  ocorra  da  forma  como  o

contribuinte  desejar.  Por  outro  lado,  como também não  existe  preceito  estabelecendo  que  a

restituição  dê-se  da  maneira  menos  gravosa  aos  interesses  do  contribuinte,  prejudicando  a

garantia de uma restituição, na importância correta, a quem tem legitimidade para tanto. Nos

termos do dispositivo legal,  deve-se adotar uma forma de balancear os interesses envolvidos

decorrentes da situação específica.246

Ao analisar os preceitos legais, Sacha Calmon Navarro Coêlho entende que esta é uma

limitação ao poder de tributar dos Estados,  e  que a lei  deve garantir  “àqueles que sofrem a

tributação antecipada três ordens de providências legais: 

245 VIANA NETO, Matheus. ICMS: A Lei Complementar 87/96 interpretada. São Paulo: LED, 1997. p. 108.
246 GRECO, op. cit., p. 147.
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Primus –  A imediata  recuperação,  indexada  se  for  o  caso,  do imposto  que
compulsoriamente o substituto lhe cobrou, no caso de não vir a realizar o fato
gerador suposto.

Secundus – A compensação imediata do imposto retido a maior, se menor for o
valor da operação, antes suposta.

Tertius –  O direito  de  o  adquirente  do  substituído  –  se  contribuinte  for  –
aproveitar  o crédito  daquele  imposto  pago pelo  substituto,  para  preservar  o
princípio da não-cumulatividade.”247

Roque Antonio Carrazza248 entende que o art. 10 da Lei Complementar nº 87/96 distorceu o

comando constitucional (art. 150, § 7º), advertindo que o legislador infraconstitucional tornou a

restituição distante e não-preferencial.  Nessa mesma linha de pensamento,  Aroldo Gomes de

Matos249 leciona:

“Transformar  a  cláusula  ‘imediata  e  preferencial’  num  prazo  elástico  e
extensivo de 90 dias ao infinito, além de ser uma infeliz e serôdia inovação, é
desmantelar o próprio comando regrado, tornando o ‘positivo da Constituição
em negativo’, numa grosseira inversão à imagem de retórica criada por Ives
Gandra da Silva Martins (...). Embora tenham os contribuintes substituídos o
lídimo  direito  de  impugnar,  administrativa  e  judicialmente,  essa  provável  e
espúria  negativa,  o  fato  incontestável  é  que  os  litígios  dela  decorrentes  se
prolongarão indefinidamente ao longo dos anos. Nessas condições, o que era
para  ser  restituído  de forma ‘imediata  e  preferencial’,  por  força  de  emenda
constitucional,  passará  a ser  ‘distante,  mediato  e ambíguo’, por força  de lei
complementar reguladora, o que é inadmissível.”

Discordamos do posicionamento de ambos os autores, para adotarmos o entendimento de Marco

Aurélio Greco:

“Neste  sentido,  quando a Constituição se refere  à restituição ‘imediata’  não
está se referindo a uma devolução ‘instantânea’. Ou seja, não é porque o fato
gerador  não  ocorreu  que  instantaneamente,  no  mesmo  dia,  o  contribuinte
deverá receber o excesso recolhido. Se isto um dia for possível é o ideal, mas
não corresponde a um requisito de validade do mecanismo. Com efeito, não se
pode  esquecer  que  a  figura  em  questão  é  uma  hipótese  de  restituição  do

247 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. A substituição tributária por fato gerador futuro – Emenda n. 3 à Constituição
de 1988. Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, 16/321. 1993.
248 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 161.
249 MATOS, Aroldo Gomes de: ICMS – Substituição tributária “para frente” e a Lei Complementar 87/96, art. 10.
In: O ICMS e a LC 87/96. São Paulo: Dialética, 1996. p. 27-28.
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indébito. Como tal, os valores respectivos devem ser devolvidos no montante
devidamente aferido e à pessoa correta, que precisará ser identificada.” 250

Segundo esclarece, qualquer um poderá obter o ressarcimento, sendo necessário fazer-se

tanto uma verificação objetiva como uma subjetiva:

“Neste contexto, poderá, em tese, até se pôr o tema do art. 166 do CTN, no
sentido de verificar se houve, ou não, transferência do encargo financeiro do
tributo, para fins de determinar a legitimidade do beneficiário da restituição.
Sendo  assim,  é  compatível  com  o  conceito  de  ‘imediato’  a  exigência  de
demonstração fática da inocorrência do fato gerador (em si, ou na dimensão
que foi prevista) e demonstração de legitimidade do beneficiário. Tratando-se
de restituição a ser  realizada em função dos  elementos  objetivo e subjetivo
acima  mencionados,  não  é  incompatível  com  a  garantia  constitucional  a
existência de um prazo para o Fisco examinar a documentação pertinente antes
de  ser  efetuada  a  restituição.  Porém,  este  prazo  não  pode  ficar  em aberto,
vendo-se  o  contribuinte  na  contingência  de  aguardar  indefinidamente  uma
definição a respeito. Aqui, sim, haveria violação à garantia de uma devolução
imediata. Ou seja, a meu ver, a devolução não precisa ser instantânea; pode a
legislação estabelecer que a devolução dependa de uma verificação material a
ser feita pelo Fisco. Mas, neste caso, a manifestação a respeito não pode ficar
em aberto; há necessidade de ser previsto um prazo para a conclusão do exame
e restituição do excesso.”251

Segundo  o  mesmo  autor,  o  prazo  deverá  obedecer  ao  critério  da  razoabilidade,  não

podendo  ser  nem  muito  curto  nem  muito  alongado,  pois,  nesse  caso,  viria  prejudicar  os

possuidores do direito de restituição.

A expressão “preferencial” deve ser compreendida sob dois prismas: uma preferência geral e

uma preferência especial. A primeira deve ser entendida no sentido de que essa restituição não

representa uma verdadeira despesa e sim uma receita indevidamente realizada. Significa dizer

que a hipótese não se enquadra nas diretrizes do art. 100 da Constituição Federal, uma vez que

ele se refere a pagamentos resultantes de sentenças judiciais. A seu turno, a restituição prevista

no § 7º do art. 150 da Carta Magna refere-se a uma devolução por parte dos órgãos fazendários

dos Estados, sendo dispensado o ingresso em juízo para pleitear os montantes indevidamente

recebidos.

250 GRECO, op. cit., p. 33-34.
251GRECO, op. cit., p. 34-35.
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Já a preferência especial “deverá existir no sentido de que a restituição decorrente da cobrança

por  antecipação  deve  ter  um regime  mais  ágil  e  eficiente  de  recomposição  patrimonial  do

contribuinte indevidamente onerado: prazos menores, formalidades mais singelas, etc.”252

A Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96 garantem a imediata e preferencial

restituição da quantia relativa a fato gerador presumido que não vier a ocorrer. A base de cálculo

é aquela prevista em lei. O fato de o contribuinte ter vendido a mercadoria a consumidor final,

por  preço  inferior  ao  previsto  pela  lei,  não  significa  inocorrência  do  fato  gerador  quanto  à

diferença,  não  ensejando  qualquer  forma  de  ressarcimento  ou  restituição.  O  fato  gerador

presumido ocorreu em toda a sua plenitude.

Para que se possa efetuar a restituição de quantias pagas em função da não-ocorrência do fato

gerador presumido, é necessário que o substituído requeira seu direito previamente. Feito isto,

seu pedido será minuciosamente analisado pelas autoridades fazendárias, visando a garantir uma

restituição, nos montantes devidos, à pessoa devidamente legitimada.

4.5. Prazo para a deliberação sobre o pedido de restituição

Uma das razões que leva a doutrina pátria a alegar a inconstitucionalidade da Lei Complementar

nº 87/96 está no prazo determinado pelo legislador infraconstitucional, que é de noventa dias. É

dentro  desse  prazo  que  o  contribuinte  deverá  aguardar  o  pronunciamento  por  parte  das

autoridades fazendárias referente ao pedido de restituição previamente formulado.

Existe a alegação de que a delimitação de um prazo específico afronta o preceito constitucional

que garante a imediata e preferencial restituição, não podendo o contribuinte aguardar um lapso

temporal da decisão do órgão fazendário. No nosso entendimento, é preciso haver um prazo,

tendo em vista que a Fazenda Pública deve dispor de tempo hábil para analisar a matéria. Com

isso, é possível tomar-se uma decisão acertada, devolvendo-se o montante correto, não criando

prejuízo nem para o Fisco nem para o contribuinte. Tratando desse tipo de devolução, Marco

Aurélio Greco justifica:

252 GRECO, op. cit., p. 35. 
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 “É necessário haver elementos de prova de que o fato gerador subseqüente não
ocorreu, ou ocorreu em dimensão menor do que a prevista – o que implica a
apresentação dos documentos pertinentes. Diante destes, antes de devolver o
excesso,  é  compatível  com a figura  que seja  prevista  a necessidade de uma
verificação dessa comprovação – o que vai implicar a existência de um prazo
para manifestação do Fisco, seja concordando com a demonstração feita, seja
discordando, parcial ou totalmente.”253

Os Estados poderão instituir prazos menores, desde que sejam mais benéficos aos contribuintes.

Reputa-se que essa devolução não deixa de ser imediata pelo simples fato de as autoridades

fazendárias  disporem  de  um  prazo  para  que  se  possa  fazer  uma  melhor  verificação  dos

documentos apresentados, visando à restituição do valor antecipado.

O outro questionamento suscitado diz respeito à extensão desse prazo. De acordo com alguns

doutrinadores, o prazo de noventa dias seria bastante longo, levando-se em consideração que o

pagamento  já  foi  efetuado  antecipadamente.  Assim,  o  contribuinte  estaria  arcando  com  as

conseqüências financeiras geradas por um prazo tão alongado.

O cerne da questão consiste em encontrar-se um “prazo ideal”,  que não eliminasse a

particularidade  de  uma  restituição  imediata,  mas  que  também atribuísse  ao  Fisco  um prazo

razoável  para  analisar  as  provas  apresentadas,  justificando  a  não-ocorrência  do  fato  gerador

presumido.  Sobre essa questão,  Marco Aurélio Greco afirma que, no estabelecimento de um

prazo qualquer, pode-se optar por uma das duas técnicas.

“Ou se utiliza um critério de alta subjetividade (prazo suficiente ou necessário),
cuja dimensão temporal dependerá de um juízo de adequação entre a situação
concreta e a fluência do tempo; ou se utiliza um critério objetivo, fixando o
número de dias, horas, etc. para a realização de determinado ato.”254

Pelo critério subjetivo, passa a existir a carência de fatores técnicos que definam o prazo

para  que  o  Fisco  analise  as  provas  alegadas,  para  poder  fazer  a  restituição  das  quantias

indevidamente  pagas.  Mas  isso  gera  uma  falta  de  segurança  para  as  pessoas  interessadas,

253 GRECO, op. cit., p. 148.
254 GRECO, op. cit., p. 149.
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deixando  também ao livre  arbítrio  das  autoridades  fazendárias a devolução ou não do valor

recebido em excesso.

Desse  modo,  impõe-se  a  adoção  de  critérios  objetivos  para  definir-se  algum  prazo.

Entendemos que o prazo de noventa dias encontra-se dentro de um parâmetro de razoabilidade,

visto  que  cada  Estado  possui  uma  realidade  distinta.  Os  Estados  que  possuírem  melhores

mecanismos de controle poderão estabelecer prazos menores, vindo a beneficiar os interessados,

sem desobedecerem ao preceito legal. Outro fator que pode ser apontado em defesa do prazo de

noventa dias deriva da própria Constituição Federal que, “em certo período, previa o prazo de

180 dias a ser aguardado para que o contribuinte  ingressasse no Poder Judiciário quando se

tratasse de uma questão fiscal.”255

Ao se expirar o prazo de noventa dias, sem que tenha havido uma reposta por parte do

Fisco, a lei faculta ao contribuinte que proceda em seus livros fiscais à inclusão dos créditos

referentes aos valores solicitados, devidamente atualizados, utilizando-se dos critérios similares

aplicáveis ao tributo.

Todavia, para que o contribuinte proceda ao estorno dos valores creditados, é preciso que

as autoridades fazendárias o notifiquem pessoalmente da decisão contrária ao pedido formulado.

Após isso, no prazo de quinze dias, contados da notificação, ele pode efetuar a operação com a

devida atualização legal.

4.6. Posições jurisprudenciais sobre a substituição tributária

A 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça modificou, ao longo dos anos, seu entendimento

acerca  da  legalidade  da  substituição  tributária  no  ICMS.  Em  1993256,  entendia  ser  legal  a

substituição, invertendo-o no ano de 1994257, porém, no ano seguinte, em 1995258, retomou sua

255 GRECO, op. cit., p. 149.
256 REsp.  35570.  Julgado em 10/09/1993,  que  teve como relator  o  Min.  Garcia  Vieira.  Publicado  no DJU em
04/10/1993. Embargos de declaração no REsp. 35547. Julgado em 25/10/1993, que teve como relator o Min. Garcia
Vieira. Publicado no DJU em 29/11/1993.
257 REsp. 43541. Julgado em 18/04/1994, que teve como relator o Min. Cesar Asfor Rocha. Publicado no DJU em
23/05/1994.  REsp. 45141. Julgado em 02/05/1994,  que teve como relator  o Min. Humberto Gomes de Barros.
Publicado no DJU em 06/06/1994.
258 REsp. 65671. Julgado em 07/08/1995, que teve como relator o Min. Demócrito Reinaldo. Publicado no DJU em
04/09/1995. REsp. 47983. Julgado em 09/08/1995, que teve como relator o Min.Milton Luiz Pereira. Publicado no
DJU em 11/09/1995.
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antiga postura. Já a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça sempre manteve o entendimento

sobre a legalidade da substituição tributária no ICMS.259  A 1ª Seção do Superior Tribunal de

Justiça, que congrega as duas turmas, posiciona-se em consonância com a 2a Turma260.

Sobre o tema, encontram-se algumas ementas do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS
COM DERIVADOS DE PETRÓLEO – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO
ANTECIPADO,  PELO  REGIME  DE  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA  –
ADMISSIBILIDADE  –  PRECEDENTES  DA  1ª  SEÇÃO  –  Assentou-se
pacificamente no âmbito da Primeira Seção deste STJ, em sede de embargos de
divergência, a orientação jurisprudencial, segundo a qual, nos casos da espécie,
e admissível a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, pelo regime de
substituição tributária. Precedentes da lª Seção deste STJ: ERESPS 37.361/SP,
45.923/RS E 52.520/SP – RECURSO PROVIDO – Decisão unânime. (STJ –
REsp 105.393 – PR – 1ª T. – Rel. Min. Demócrito Reinaldo – DJU 16.12.1996
– p. 50797)

ICMS – OPERAÇÕES ENVOLVENDO COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
DE  PETRÓLEO  –  REGIME  DE  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA  –
INSTITUIÇÃO POR LEI – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E
DO  TST  –  RECURSO  NÃO  CONHECIDO  –  Tendo  sido,  o  regime  de
substituição tributária instituído por lei, e não por mero decreto, não há que se
falar  em  inconstitucionalidade  ou  ilegalidade.  Nada  obsta  seja  adotado  o
regime de substituição tributária para fins de recolhimento do ICMS incidente
sobre operações envolvendo combustíveis e derivados de petróleo. Precedentes
do STJ: RMS nº 6.910/MT. (STJ – RMS 8.784 – MA – (97.054123-1) – 2ª T. –
Rel. Min. Adhemar Maciel – DJU 10.11.1997)

ICMS –  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – O regime de
substituição tributária  e previsto  pela constituição vigente  (art.  115,  XII,  b),
pelas leis e convênios firmados pelos estados, com base no artigo 34, § 3º e 8º
do  ADCT  –  Com  o  pagamento  antecipado  não  ocorre  o  recolhimento  do
imposto antes do fato gerador. Não se pode confundir momento da incidência
do tributo com sua cobrança. Recursos improvidos. (STJ – REsp 112283 – SP
– 1ª T. – Rel. Min. Garcia Vieira – DJU 02.03.1998 – p. 17)

TRIBUTÁRIO  –  ICMS  –  ANTECIPAÇÃO  DO  PAGAMENTO  –
POSSIBILIDADE – 1 – Não há qualquer  ilegalidade no ato legislativo que
antecipa a data do pagamento do ICMS, valendo-se da entidade denominada de

259 ROMS 1562. Julgado em 04/11/1992, que teve como relator o Min. Francisco Peçanha Martins. Publicado no
DJU em 17/12/1992. REsp. 38065. Julgado em 24/11/1993, que teve como relator o Min. José de Jesus Filho.
Publicado no DJU em 13/12/1993. REsp. 39479. Julgado em 06/12/1993, que teve como relator o Min. Francisco
Peçanha Martins. Publicado no DJU em 21/03/1994. REsp. 30190. Julgado em 04/09/1995, que teve como relator o
Min. Hélio Mosimann. Publicado no DJU em 06/11/1995.
260 EREsp. 39413. Julgado em 20/06/1995, que teve como relator o Min. Antônio de Pádua Ribeiro. Publicado no
DJU em 09/10/1995.  EREsp.  30269.  Julgado em 20/06/1995,  que  teve como relator  o  Min.  Hélio  Mosimann.
Publicado no DJU em 09/10/1995. EREsp.52520. Julgado em 24/04/1996, que teve como relator o Min. Antônio de
Pádua Ribeiro. Publicado no DJU em 27/05/1996.
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substituição tributária. 2 – Embora controvertido o tema no âmbito doutrinário
e, inicialmente,  na jurisprudência,  está,  hoje, estabilizado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, pela sua seção especializada em direito público,
que é legítima a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, em regime de
substituição tributária, em transações definidas pelo fisco. 3 – O Decreto-Lei nº
406/68, recepcionado na nova carta, alterado pela Lei Complementar nº 44/83,
e o art. 128 do CTN, que se complementam, consagram a regra da substituição
tributária. 4 – Consolidação do entendimento com a Emenda Constitucional nº
03/93. 5 – Recurso provido. (STJ – REsp 176973 – PR – 1ª T. – Rel. Min. José
Delgado – DJU 26.10.1998 – p. 62)

ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS
– MEDICAMENTOS – PAGAMENTO ANTECIPADO – 1. A jurisprudência
das 1ª e 2ª Turmas está assentada, com apoio da 1ª Seção, no entendimento de
que a  exigência  de  pagamento antecipado,  via  substituição  tributária,  não é
ilegal.  2.  Com o pagamento antecipado não ocorre recolhimento do imposto
antes da ocorrência do fato gerador. O momento da incidência do tributo fixado
por  lei  não se  confunde  com a cobrança  do tributo,  pelo  que  o sistema de
substituição tributária não agride o ordenamento jurídico tributário. 3. Não é
ilegal  a  exigência  do  recolhimento  antecipado,  pela  empresa  fabricante,  do
ICMS, incidente na revenda ou fornecimento de produtos farmacêuticos, pelo
fabricante  ou  fornecedor.  4.  Continua,  assim,  em  vigor  a  legislação
infraconstitucional,  reguladora  da  chamada  “substituição  tributária  para
frente”, hoje com endosso da Emenda Constitucional nº 03/93. 5. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso improvido. (STJ – RMS 8.773 –
GO – 1ª T. – Rel. Min. José Delgado – DJU 02.08.1999 – p. 137)

TRIBUTÁRIO  –  ICMS  –  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA  –  LEI
COMPLEMENTAR 87/96 – ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONVÊNIO
– CONFIRMAÇÃO PELA EC 3/93 – I – A LC 87/96 é compatível  com a
Constituição Federal,  que admite  o regime de substituição tributária.  II – A
Emenda Constitucional nº 3/93 veio reafirmar a sistemática da antecipação do
recolhimento do tributo instituída por convênio. Pacificou-se na Primeira Seção
o  entendimento  de  que  se  considera  legítima  a  exigência  do  recolhimento
antecipado do ICMS, pelo chamado regime de substituição tributária." (EREsp
151501/Mosimann). (STJ – Ac. 199900489446 – ROMS 10897 – ES – 1ª T. –
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 17.12.1999 – p. 00323)

TRIBUTÁRIO – ICMS – COBRANÇA PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA  –  POSSIBILIDADE  –  BASE  DE  CÁLCULO  POR
ESTIMATIVA  –  ADMISSIBILIDADE  –  PRECEDENTES  –  RECURSO
IMPROVIDO – I – É legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime de
substituição  tributária,  sendo a base  de  cálculo  do imposto  estabelecida por
estimativa. II – Inteligência do art. 155, par. 2., XII, "b", da CF/1988, do art.
34, par. 8., do ADCT, do Convênio ICMS 66/1988, do art. 121 do CTN e do
Del.  406/1968,  com a  redação  dada  pela  Lei  Complementar  44/1983.  III  –
Precedentes da Seção de Direito  Público do STJ:  EREsp 37.361/SP, EREsp
35.958/SP, EREsp 56.770/SP e EREsp 59.513/SP.  IV – Não provimento  do
recurso.  (STJ  – ROMS 8756 – (199700517748)  –  GO – 1ª T.  –  Rel.  Min.
Francisco Falcão – DJU 08.05.2000 – p. 00060)
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Após a incidência de vários julgados favoráveis à substituição tributária, o Superior Tribunal de

Justiça,  bem como o  Supremo Tribunal  Federal  pacificaram o  entendimento  pela  legalidade

desse  valioso  instituto.  O recolhimento  antecipado  do  imposto,  antes  da  ocorrência  do  fato

gerador, não gera nenhuma ilegalidade, visto que tal fato vem regulado em lei, sem que haja uma

agressão ao ordenamento jurídico pátrio
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução histórica ocorrida no sistema tributário brasileiro teve um grande impulso

com a Constituição Federal de 1934, em que foi dada a competência aos Estados para instituir o

imposto  sobre  vendas  e  consignações.  Essa  evolução  teve  seqüência  gradativa  com  as

constituições seguintes. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 18/65, verificou-se

uma reabilitação nas finanças públicas. Estabeleceu-se também a substituição do IVC, que era

um imposto altamente cumulativo, por um imposto sobre o valor agregado: o ICM.

Na elaboração  da  Carta  Magna  de  1988,  o  constituinte  estabeleceu  diretrizes  para  o

fortalecimento  do  federalismo  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  garantindo  uma  maior

autonomia  fiscal  para  os  Estados  e  Municípios.  Com  isso,  foram  feitas  modificações

fundamentais  nas  regras  de  tributação  vigentes  até  então,  entre  as  quais  a  supressão  da

competência tributária da União em conceder isenções dos impostos estaduais e municipais.

Reduziu-se  a  competência  tributária  da  União,  mas  foi  aumentada  a  competência

tributária dos Estados e Municípios. Com essa nova distribuição de competências,  buscou-se

alcançar  um relativo  grau  de  autonomia  jurídico-financeira  entre  a  União,  Estados,  Distrito

Federal e Municípios. O objetivo era reverter a centralização até então existente, devido à grande

autonomia da União, reafirmando-se, com isso, o pacto federativo.     

O  novo  tributo  substituto  do  ICM  passou  a  denominar-se  imposto  sobre  operações

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal  e  de  comunicação  (ICMS).  O  novo  imposto  manteve  basicamente  as

características  do  antigo  tributo,  especialmente  a  não-cumulatividade,  sofrendo  algumas

alterações na base de cálculo.

Entre os diversos princípios constitucionais tributários inerentes à maioria dos tributos,

um  dos  mais  marcantes  do  ICMS  é  o  da  não-cumulatividade.  Tal  princípio  possibilita  ao

contribuinte compensar em cada operação o montante devido nas operações anteriores.
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Outra característica da não-cumulatividade é a neutralidade. Sendo o ICMS um tributo

neutro, significa que se torna indiferente à competitividade e à concorrência, não ferindo as leis

da livre concorrência. Além disso, o imposto se adapta às necessidades do mercado, passando a

onerar o consumo e nunca a produção ou o comércio.

No momento em que ocorre uma operação relativa à circulação de mercadorias,  uma

prestação de serviço de transporte ou comunicação interestadual ou intermunicipal ou, ainda, a

importação de mercadorias ou de bens para consumo ou ativo fixo de estabelecimento, surgirá

uma obrigação tributária.  Nela o Estado estará no pólo ativo e o contribuinte estará no pólo

passivo, incumbido do dever de pagar o ICMS devido referente àquela operação.

A  sujeição  passiva  está  descrita  na  Constituição  Federal,  mas  nada  impede  que  o

legislador infraconstitucional, no comando normativo,  atribua a responsabilidade passiva pela

obrigação  tributária  a  uma  pessoa  diversa  daquela  que  praticou  o  respectivo  fato  jurígeno

tributário, ficando este responsável pela totalidade do pagamento do tributo. 

O  substituto  tributário  é  aquele  que,  conforme  o  próprio  nome  indica,  foi  colocado

legalmente no lugar de alguém para efetuar o pagamento do tributo devido. A colocação de uma

pessoa  diversa  daquela  na  qual  deveria  incidir  o  fato  gerador  da obrigação tributária  tem o

objetivo de tornar viável a efetiva quitação do tributo. A substituição tributária, segundo afirmam

alguns doutrinadores,  já era utilizada na legislação de muitos  países  em épocas  passadas.  O

instituto  foi  introduzido  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  através  do  Código  Tributário

Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, especificamente no seu art. 58, § 2º, incisos I,

II, III.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea

“b”, prevê que lei  complementar deverá dispor sobre a substituição tributária. Como essa lei

complementar não foi criada no prazo estipulado, os Estados e o Distrito Federal estabeleceram,

por  meio  do  Convênio  nº  66/88,  matérias  referentes  ao  ICMS,  especificamente  quanto  às

diretrizes da substituição tributária. 

Buscando encerrar de vez as querelas judiciais acerca da admissibilidade da substituição

tributária  progressiva,  os  legisladores promulgaram a Emenda Constitucional  nº  3,  de  17 de

março de 1993, a qual, dentre outras inovações, adicionou o § 7º ao art. 150 da Constituição
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Federal. Não obstante, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 3/93, muitos

doutrinadores persistiram em considerá-la inconstitucional. 

A sistemática da substituição tributária estabelece que a antecipação decorra do tempo de

pagamento  e  não em razão do tempo da ocorrência  do fato  gerador.  Ocorre  na  substituição

tributária o pagamento antecipado do ICMS referente ao fato gerador que se realizará no futuro.

Significa dizer que não ocorre a antecipação do fato gerador, como é comumente entendido por

alguns  doutrinadores.  A  obrigação  tributária  nasce  da  ocorrência  do  fato  gerador,  mas  a

exigibilidade do tributo deverá ocorrer após essa ocorrência, mas não necessariamente. Desse

modo, o legislador poderá criar mecanismos que venham facilitar o recebimento do tributo em

relação àquela realidade definida na própria Carta Magna. Trata-se de uma opção legislativa em

eleger uma fase preliminar para exigir o recolhimento do tributo.

Ao ser instituída em impostos, a natureza destes não é alterada, já que são figuras sujeitas

à  validação  condicional.  A  antecipação  na  substituição  tributária  não  visa  a  atingir  uma

finalidade econômica, como ocorre com o empréstimo compulsório (cujo objetivo é intervir no

domínio  econômico,  atender  a  despesa  excepcional,  custear  a  seguridade,  etc).  O  tributo  é

recolhido  antecipadamente  considerando  um  evento  futuro,  que  é  condição  de  validade  da

própria  exigência.  Se  esse  evento  não  vier  a  ocorrer,  ensejará  a  restituição  da  quantia

efetivamente paga.

A substituição tributária progressiva é uma técnica de arrecadação e não um meio de

obtenção, por parte do Fisco, de valores superiores aos que obteria se houvesse a aplicação direta

da alíquota sobre a base de cálculo apurada à vista da ocorrência concreta do fato tributável.

Caso isto ocorresse, estar-se-ia diante de um confisco, o que é vedado em nossa Carta Magna. Na

substituição tributária progressiva, ocorre uma presunção absoluta, tanto da saída futura quanto

da base de cálculo. Desse modo, unicamente nos casos em que não aconteça a operação futura é

que se poderá se pleitear o ressarcimento da quantia paga. Com isto, dá-se a quebra da presunção

com prova em contrário. 

A substituição  tributária  antecedente,  também chamada “para  trás”,  é  aquela  em que

acontece  a  postergação  do  recolhimento  do  tributo.  Assim,  o  tributo  não  será  recolhido  no

momento em que acontecer o fato gerador, mas diferido para uma etapa posterior.  A lei  irá
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atribuir ao adquirente da mercadoria ou do serviço a responsabilidade pela quitação do tributo

devido na operação anterior ou operações anteriores.

A denominada substituição tributária progressiva ou “para frente” surgiu no ordenamento

jurídico  brasileiro,  com  base  nos  mesmos  interesses  que  levaram  a  criação  da  substituição

tributária “para trás”. Como foi visto, na substituição tributária regressiva, a responsabilidade

pela  quitação  do  tributo  caberá  ao  estabelecimento  destinatário  das  mercadorias,  visto  que

possui,  na  maioria  dos  casos,  uma melhor  estrutura  financeira  para  efetuar  esse  pagamento.

Trata-se de um método diferente do que ocorre na substituição tributária “para frente”, em que o

responsável  pelo  pagamento  do  tributo  será  o  fornecedor,  podendo  ser  o  industrial  ou  o

atacadista, dentre outros. Significa que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo ficará a

cargo do estabelecimento de origem das mercadorias.

A  intenção  inicial  da  Fazenda  Pública  era  reduzir  o  leque  de  contribuintes,  com  o

propósito de facilitar tanto a arrecadação como a fiscalização. Objetivou-se, com isso, passar a

monitorar os atacadistas, ao invés de fiscalizar uma grande quantidade de pequenos varejistas.

Para que ocorra a restituição de qualquer valor a título de tributo, faz-se necessária a

conjugação de dois pressupostos: que se esteja diante de um pagamento indevido(indébito) e que

não tenha decaído o direito de requerer a referida restituição. A Constituição Federal, no art. 150,

§ 7º, estabelece a possibilidade de restituição da substituição tributária, caso não venha a ocorrer

o fato gerador.

Apesar de muitos doutrinadores pátrios tentarem ampliar o âmbito de abrangência desse

dispositivo  constitucional,  fica  claro  que  o  legislador  limitou  a  possibilidade  de  restituição

somente ao caso de não-ocorrência do fato gerador presumido. Assim, de forma alguma, deixou

margem para que os doutrinadores vislumbrassem uma ampliação do referido dispositivo, para

incluir também a possibilidade de que o fato gerador presumido venha a ocorrer com valor maior

ou menor do que o preço efetivamente realizado na operação.

O § 1º do art. 10 da Lei complementar nº 87/96 estabelece que deve ser formulado um

pedido para que a restituição seja concedida, pois não se trata de uma devolução automática.

Nesse caso, o Estado deve ficar inerte aguardando o pronunciamento do interessado, para que

assim as autoridades fazendárias tenham conhecimento do pedido de restituição. Mas a norma
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constitucional  não  determina  que  a  restituição  ocorra  da  forma  como  contribuinte  desejar.

Também não existe  preceito  impondo que  a  restituição  ocorra  da forma menos gravosa  aos

interesses do contribuinte, vindo a prejudicar os interesses e garantias de uma restituição, na

importância correta, a quem tem legitimidade para tanto. O dispositivo legal deve identificar uma

forma de balancear os interesses envolvidos decorrentes de cada situação específica. 

A Constituição e a lei garantem a imediata e preferencial restituição da quantia relativa ao

fato gerador presumido que não vier a ocorrer. A base de cálculo é a prevista em lei. O fato de o

contribuinte ter vendido a mercadoria a consumidor final por preço inferior ao previsto na lei não

significa  inocorrência  do  fato  gerador  quanto  à  diferença,  não  ensejando qualquer  forma  de

ressarcimento ou restituição. O fato gerador presumido ocorreu em toda sua plenitude.

A  Fazenda  Pública  deverá  dispor  de  tempo  suficiente  para  que  possa  efetuar  uma

restituição plena à pessoa legitimada para receber o montante devido, de forma que não fique

prejudicado nem o contribuinte nem o Fisco. Ao se expirar o prazo de noventa dias, sem que

tenha havido uma reposta por parte do Fisco, a lei faculta ao contribuinte que proceda, em seus

livros fiscais, à inclusão dos créditos referentes aos valores solicitados, devidamente atualizados,

utilizando-se dos critérios similares aplicáveis ao tributo.  Para que o contribuinte proceda ao

estorno dos valores creditados, faz-se necessário que as autoridades fazendárias o notifiquem

pessoalmente da decisão contrária ao pedido do contribuinte. Assim, no prazo de quinze dias

contados da notificação, ele pode efetuar a operação com a devida atualização legal.
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