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Esta dissertação pretende analisar a antecipação tributária, que é nome 

atribuído, neste trabalho, à obrigação imposta por lei de se pagar o tributo antes 

da ocorrência do fato gerador. Esta espécie de obrigação é comumente tratada 

pela doutrina do Direito Tributário como sendo substituição tributária “para frente” 

ou por fato gerador futuro. Comumente aplicada na esfera do Imposto sobre 

Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, esta figura, na atualidade, passa por 

um alargamento do campo de sua aplicação, pelo Direito Positivo, alcançando as 

contribuições sociais. É uma figura polêmica já que inverte o tradicional modelo de 

obrigação tributária, onde a obrigação pressupõe o respectivo fato gerador. Com a 

antecipação, que deve ser entendida como uma técnica de arrecadação, há uma 

mudança nesta relação lógica, devendo-se pagar o tributo antes do fato gerador 

da obrigação tributária principal. Este trabalho procura estudar esta figura, de 

forma sistematizada, sob um enfoque diferenciado, não pautado pela estrutura da 

norma jurídica tributária, mas sim por meio de uma interpretação funcionalista do 



sistema tributário como um todo, a partir das regras e dos princípios 

constitucionais, concluindo-se pela possibilidade de sua aplicação em face das 

contribuições sociais, em especial daquelas patronais destinadas à seguridade 

social.   
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This dissertation intends to analyze the antecipação tributária, that it is 

attributed name, in this work, to the obligation imposed by law of paying the tribute 

before the occurrence of the generating fact. This obligation species is commonly 

negotiated by the doctrine of the Tributary Right as being substituição tributária 

substitution “forward” or for future generating fact. Commonly applied in the sphere 

of the Tax on Circulation of Merchandise and Services (Imposto Sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços – ICMS), this institute, at the present time, goes by an 

enlargement of the field of its application, for the Positive Right, reaching the social 

contributions. It is a polemic illustration since it inverts the traditional model of 

tributary obligation, without of a generating fact, without which could not have the 

duty of paying the tribute. With the anticipation, that it should be understood as a 

collection technique, there is a change in this logical relationship, should be paid 

the tribute before even of the generating fact. This way, this work tries to study this 



institute, in a systematized way, under a differentiated focus, no restricted for the 

structure of the tributary juridical norm, but yes by means of an interpretation 

pragmatic of the tributary system as a whole, starting from the rules and of the 

constitutional beginnings, being concluded by the possibility of its application in 

face of the social contributions, especially of those destined to the social security.  
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INTRODUÇÃO  

Sumário: 1. Delimitação do tema e identificação do problema; 
2. Justificativa da escolha do tema; 3. Importância do tema 
na atualidade; 4. Pressupostos metodológicos; 5. Como se 
organiza esta dissertação. 

1. Delimitação do tema e identificação do problema.  

O presente trabalho tem por finalidade analisar os limites constitucionais 

e infraconstitucionais existentes no ordenamento jurídico brasileiro que regem a 

figura da antecipação tributária, buscando investigar, especificamente, a 

possibilidade da sua aplicação em face das contribuições sociais destinadas à 

seguridade social.  

Por antecipação tributária entende-se, para fins deste trabalho, a técnica 

de arrecadação que institui uma nova relação jurídica, cuja prestação será a 

obrigação, imposta por lei, de recolher o tributo antes mesmo da ocorrência do 

fato gerador da denominada obrigação tributária principal. 

Tal figura, já conhecida no âmbito do Direito Tributário, é encontrada há 

alguns anos, no Brasil, na legislação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços – ICMS, com o nome de substituição tributária progressiva, “para 

frente”, por fato futuro, dentre outros, e no Imposto de Renda – IR, algumas vezes 

confundida com a retenção na fonte. 

No entanto, nos últimos anos, verifica-se o alargamento da sua 

aplicação a outros tributos, em especial em face das contribuições sociais, o que 

vem causando um imenso debate na comunidade acadêmica e nos tribunais.   



Diante da necessidade de um corte metodológico, foram escolhidas as 

contribuições sociais destinadas à seguridade social, em especial, a contribuição 

sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos pelas empresas às pessoas 

físicas que lhes prestam serviços,1 e a contribuição social sobre o faturamento, a 

COFINS,2 ambas previstas no art. 195 da Constituição Federal de 1988, como um 

campo possível de aplicação da antecipação tributária.  

Tal delimitação se impõe diante do fato destas duas espécies de 

contribuição social possuírem, nas respectivas legislações que as regulamentam, 

a presença da referida figura.  

Desta forma, serão suficientes para o objetivo a que se propõe a 

presente dissertação, que é investigar a antecipação tributária no âmbito 

específico das contribuições sociais destinadas à seguridade social. 

A contribuição social sobre o lucro líquido, também prevista no art. 195, 

inciso I, da Constituição, e as demais contribuições, mesmo aquelas não 

destinadas à seguridade social, e os impostos, não serão objeto de análise neste 

trabalho, muito embora as conclusões estabelecidas ao longo deste possam, com 

certos cuidados, ser adequadamente adaptadas nestes tributos. 

A contribuição social do PIS/PASEP,3 muito embora não sejam 

contribuições sociais destinadas à seguridade social, será igualmente objeto de 

estudo, já que nela também há um caso de antecipação tributária idêntica à da 

COFINS, e ainda um exclusivo. Merecendo, desta forma, ser objeto de 

investigação neste trabalho.  

                                                 
1 Esta contribuição encontra-se prevista no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo que a 

técnica de arrecadação por via da antecipação tributária encontra-se no art. 31 desta mesma lei, em relação às 
empresas cedentes de mão de obra. 

2 Esta contribuição encontra-se regulamentada pela Lei nº 9.718, de 27 de novembro 1998, sendo que a 
única hipótese de antecipação tributária encontra-se no art. 43 da Medida Provisória nº  2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001.  

3 A antecipação tributária no PIS/PASEP encontra-se regulada no art. 43 da Medida Provisória nº  2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998.  



Assim, buscar-se-á, neste trabalho, tratar da antecipação tributária, 

verificando a possibilidade e os limites existentes na ordem constitucional para a 

sua aplicação em face das contribuições sociais patronais destinadas à 

seguridade social acima descritas. 

Não se pretende proceder a uma investigação exaustiva da doutrina 

existente sobre o tema, mas tão somente apresentar uma possibilidade 

argumentativa de análise da antecipação tributária, de forma a dar a nossa 

contribuição ao desenvolvimento do Direito Tributário. 

Por fim, não há pretensão de discutir, neste trabalho, se as 

contribuições sociais são efetivamente uma espécie tributária.4 Deixando-se de 

lado propositadamente as discussões acerca da natureza jurídica destas exações, 

serão elas tratadas, neste trabalho, como tais, seguindo assim uma tendência na 

doutrina nacional, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal.5

2. Justificativa da escolha do tema e do problema. 

A escolha do tema se justifica pela importância atribuída, na atualidade, 

ao fortalecimento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização, com vistas não 

só à diminuição da evasão fiscal,6 mas também à racionalização dos custos desta 

atividade.  

                                                 
4 Muito embora se reconheça que a doutrina tem avançado no sentido de identificar um regime jurídico 

específico para as contribuições sociais, na Constituição Federal de 1988, questionando-se até mesmo a sua 
natureza jurídica, tem-se que o problema não se centra na identificação da natureza jurídica, mas sim do 
regime jurídico. Sendo uma espécie distinta de tributo, as contribuições possuem um regime jurídico 
específico. Mas nem por isso se pode negar a elas o conceito de tributo, já que todas as características deste 
conceito se encontram nas contribuições, não passando esta de uma espécie daquela.  GRECO, Marco 
Aurélio. Contribuições (uma figura “sui generis”). São Paulo: Dialética, 2000, p. 69-73. 

5 Neste sentido RE 146.733 (STF - Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, 29.06.92, Diário de Justiça, 
Brasília 06.11.92, p. 20.110); e RE 138.284 (STF - Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, 1.07.92, Diário 
de Justiça, Brasília 28.08.92, p. 13.456).  

6 O termo evasão fiscal será utilizado significando todas as formas de diminuição da carga tributária de 
que se valem os contribuintes, sejam elas lícitas e ilícitas, legítimas ou ilegítimas. Isto porque a doutrina não 
tem conseguido proceder a uma distinção razoável entre evasão e elisão fiscal, sendo aquela tratada de forma 



É notório que o mundo cada vez mais globalizado, com a fragmentação 

dos processos produtivos e com a implementação de mecanismos cada vez mais 

eficientes na busca da diminuição da carga tributária, dentre outros fatores, 

acabam por impedir, ou pelo menos diminuir, a atuação adequada do sujeito ativo 

tributário, no âmbito da fiscalização e arrecadação fiscal. 

Assim, o foco das atenções do Direito Tributário deixa de figurar apenas 

no estudo do tributo em si, passando-se também a investigar, de forma mais 

apropriada, os mecanismos de cobrança e fiscalização dos tributos já existentes.  

É indiscutível a necessidade de uma reforma tributária estrutural. No 

entanto, uma discussão inafastável que vem sendo relegada pela doutrina 

brasileira reside na ausência de estudos sistematizados e mais aprofundados 

sobres os modelos teóricos atualmente existentes que tratam da arrecadação e 

fiscalização de tributos.  

A grande onerosidade destes serviços, e a dificuldade na identificação 

da existência dos fatos geradores, têm revelado a necessidade de mudanças 

nestas áreas, proporcionando-se, desta forma, uma arrecadação e uma 

fiscalização mais ágil e barata para a administração fiscal, com benefícios para 

toda a coletividade. 

A doutrina, e grande parte do Poder Judiciário, ainda relutam a 

visualizar o direito como uma realidade social e não se desapegam ao exagerado 

formalismo, sempre defendendo uma visão retrógrada, ao invés de tentar buscar 

mudanças, buscando-se novas teorias jurídicas, com vistas a melhorar a relação 

entre cidadão e Estado. 

A ampliação da utilização da antecipação tributária parece ter chamado 

a atenção dos estudiosos somente quando a sua aplicação se deu no âmbito do 

Imposto sobre Comercialização - ICM, atual ICMS, tributo este de grande 

repercussão social e econômica, quando então se passou a discutir a sua 

                                                                                                                                                     
mais genérica e com este significado está sendo utilizada neste trabalho. EVASÃO. In: SILVA, De Plácido e. 



constitucionalidade, sem esquecer que tal figura7 já existia no âmbito do direito 

brasileiro, e também em alguns países.   

Nem mesmo as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal8 a 

respeito da sua aplicação no âmbito do ICMS, fizeram com que a problemática do 

tema restasse resolvida pela doutrina, que continua a questionar a referida figura. 

Assim, diante de uma ainda ausência de aprofundamento teórico sobre 

a antecipação, em si mesma, e diante do fato de que inexistem estudos 

significativos sobre a sua aplicação no âmbito das contribuições sociais, tem-se 

que a presente temática, com a hipótese que se pretende resolver, possuem 

importância teórica suficiente para justificar uma dissertação.  

Qualquer pretensão de discussão sobre reforma tributária, tema tão 

recorrente na atualidade, não deve deixar de abordar o incremento dos 

mecanismos de arrecadação fiscal, possibilitando o efetivo recolhimento de 

tributos. E algumas destas alterações já vêm sendo postas em prática como, por 

exemplo, a antecipação tributária, com resultados animadores.  

Na medida em que é notória a incapacidade dos credores tributários de 

cobrarem adequadamente os tributos que lhes são devidos, há um histórico 

vergonhoso de se buscar aumento das receitas públicas derivadas, por meio de 

um insano e paulatino aumento da carga tributária incidente sobre àqueles que 

não podem se evadir desta obrigação, como os assalariados, por exemplo.9  

                                                                                                                                                     
Vocabulário Jurídico. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 328. 

7 A expressão figura jurídica pode significar tanto a configuração ou feição apresenta pelas coisas, a sua 
visão real, portanto; ou a representação simbólica ou fictícia de qualquer coisa. FIGURA. In: SILVA, De 
Plácido e. Vocabulário Jurídico. 13. ed. Forense: Rio de Janeiro, 1997, p. 356. Neste último sentido opta-se 
por empregar esta expressão ao invés de instituto jurídico, que significa um conjunto de regras e princípios 
aplicáveis a entidades jurídicas concretas, como a propriedade, o casamento etc. Tendo em vista que a 
antecipação tributária não é ainda um ente jurídico tratado como tal diretamente pelo direito positivo, e tendo 
em vista o tratamento que a doutrina lhe dá como figura jurídica será então esta a expressão utilizada neste 
trabalho.  

8 RE 213.396/SP (STF - Pleno, Relator: Min. Ilmar Galvão. 02 ago. 1999. Diário de Justiça, Brasília,  
1º.dez. 2000, p. 97) e Adin nº 1.851/AL (STF - Pleno, Relator: Ilmar Galvão.  08 mai. 2002. Diário de 
Justiça, Brasília, 22 nov. 2002, p. 02)  

9 Osiris de Azevedo Lopes Filho asseverou, com razão, por ocasião da abertura do XII Congresso 
Brasileiro de Direito Tributário, realizado entre 18 e 20 de novembro de 1998, que “Na área tributária não 
existe mais ordem jurídica, porque, a toda necessidade de caixa do governo, ele aumenta a carga tributária. 



Assim, a antecipação tributária surge como um método eficaz de 

arrecadação de alguns tributos, já que exige a sua satisfação antes da ocorrência 

do fato gerador da denominada obrigação tributária principal, impedindo-se, desta 

forma, a possibilidade de eventual evasão fiscal por parte do contribuinte ou 

responsável.  

Não fica assim o fisco na expectativa da ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária principal, que pode perfeitamente ser mascarado ou omitido 

por parte do contribuinte ou responsável, promovendo-se, via de conseqüência, a 

efetiva arrecadação. 

Além do fator impeditivo da evasão, tem-se ainda, com a antecipação 

tributária, a racionalização da arrecadação e fiscalização de tributos, com a 

conseqüente diminuição dos custos destas atividades.  

Não se pode admitir que o Estado moderno não se volte para uma 

atividade cada vez mais eficiente e barata da administração pública, na cobrança 

dos tributos, possibilitando, de outro lado, a diminuição da carga tributária. Talvez 

o melhor exemplo disso seja o ICMS, tributo de competência dos Estados da 

Federação, que mantêm, cada qual, a sua estrutura arrecadatória, extremamente 

onerosa e ineficiente. Portanto, é razoável que se pretenda, e com razão, mais 

ainda sem muitos avanços, nas atuais propostas de reforma tributária, a 

transferência da competência deste imposto para a União.  

No entanto, tem-se que ao mesmo tempo em que se justifica a criação 

da antecipação tributária, com base nos princípios da eficiência da administração, 

da praticidade, da economia e da racionalidade, dentre outros, tem-se, por outro 

lado, os princípios constitucionais aplicáveis à tributação, como o da capacidade 

contributiva, da segurança jurídica, do direito à propriedade, da legalidade, da 

                                                                                                                                                     
Tenho um passado de muitos anos na administração tributária e estou convencido de que o fenômeno mais 
adequado para aumentar a arrecadação neste país, primeiro, é cumprir incondicionalmente a lei tributária. O 
Brasil é um país de exceção, é um país de privilégio, é um país do jeitinho. Quem tem maior capacidade 
contributiva não paga adequadamente o tributo. Os ricos não pagam imposto de renda.” LOPES FILHO, 
Osiris de Azevedo. Sessão de Abertura do XII Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Revista de Direito 
Tributária. Nº 75, p. 8-11, São Paulo: Malheiros, 1998.        



proibição de confisco, dentre outros, que constituem um verdadeiro estatuto do 

contribuinte, impedindo ou limitando a atuação estatal na criação destes novos 

mecanismos de arrecadação.  

Assim, a utilização da antecipação tributária exige a identificação da sua 

aplicabilidade e dos seus limites, partindo-se, sempre, como não poderia deixar de 

ser, da análise própria constituição federal. 

A construção, ou identificação, destes limites será, portanto, a intenção 

deste trabalho, de forma a auxiliar a instituição e a interpretação10 desta figura, na 

prática, partindo-se, obviamente, da experiência já existente, e dos princípios 

constitucionais aplicáveis ao tema.  

A escolha das contribuições sociais destinadas à seguridade social 

como campo aberto e possível de sofrer a antecipação tributária se justifica pelo 

fato de que a maioria da doutrina nacional, dentre os poucos que já se ocuparam 

do tema, não aceita a antecipação tributária nestas exações.11

Portanto, esta dissertação é um desafio de demonstrar a possibilidade e 

os limites constitucionais aplicáveis à criação da figura da antecipação tributária no 

campo das contribuições sociais, em especial daquelas destinadas à seguridade 

social. 

Tentar-se-á defender, ao contrário do que se vem sustentando, que a 

antecipação tributária pode se apresentar sobre diversas formas e que sua 

aplicação em face das contribuições sociais é possível, e inclusive aconselhável. 

                                                 
10 A interpretação, como processo compreensivo, é “estar em relação” com o objeto interpretado. É 

dialogar com o mesmo, é aceitar, contornar e resolver os problemas que surgem, num ir e vir do 
relacionamento do intérprete com o texto interpretado. Desta forma, o intérprete não pode ignorar a si mesmo, 
nem a situação hermenêutica em que se encontra; se deseja entender algo do texto está obrigado a relacionar-
se com o mesmo. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Trad. Paulo Meurer. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1997, p. 401.  

11 Cite-se por exemplo Marco Aurélio Greco, que apesar de aceitar a aplicação da antecipação tributária 
em face do ICMS, não a aceita em face das contribuições sociais, em especial da contribuição social sobre 
folha de salários e demais rendimentos pagos pelas empresas às pessoas físicas que lhe prestam serviços e da 
COFINS. GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2. Ed. rev. amp. 
Malheiros: São Paulo, 2001, p. 190-212; e ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Contribuição Previdenciária 
– Retenção sobre Remuneração Relativa a Cessão de Mão de Obra. São Paulo: Dialética, 1999. 



3. Importância do tema na atualidade.  

Não se poderia deixar de mencionar que a crise do direito tributário  

talvez esteja na permanente escolha, como método de trabalho, de ver a relação 

jurídica estabelecida entre contribuinte e Estado, como uma relação una e 

indivisível. E não como um procedimento que visa, em última análise, promover o 

repasse da riqueza do administrado para o Estado, para que este possa 

efetivamente cumprir a sua finalidade. 

Esta relação, ou procedimento, deveria ser vista de forma pragmática, já 

que não adianta a criação de estrutura sólidas, baseadas em teorias consistentes, 

que não promovam a efetiva justiça tributária, possibilitando que cada um que se 

coloque na condição de contribuinte efetivamente participe dos custos do Estado. 

A antecipação tributária, se bem utilizada, talvez seja um meio de se 

buscar esta justiça social. Para se ter uma idéia dos resultados da antecipação 

tributária, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no ano de 1999, atingiu um 

aumento da sua arrecadação em cerca de 30%, em relação ao de 1998, com as 

empresas cedentes de mão de obra.12

Este setor de atividade, embora empregue um significativo número de 

pessoas, é um dos setores onde mais se tem evasão fiscal, causada por falência 

promovida pelas próprias empresas, após ficar anos sem pagar a contribuição 

social por elas devida.13

É claro que este aumento significativo, para fins fiscais, não poderia ser 

creditado unicamente à criação de uma espécie de antecipação tributária, na 

forma da retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal fatura, nos contratos de 

cessão de mão de obra, de que trata o art. 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 

                                                 
12 ORNELAS, Waldeck. Palestra proferida no Curso de Preparação dos Procuradores do INSS. Unb, 

Brasília, jan. 2000.  
13 ARRUDA, Geraldo. Diretor do Regime Geral de Previdëncia Social do Ministério da Previdência e 

Assistência Social. Entrevista, Brasília, 20 ago. 2002. 
 



1991, com redação dada pela Lei 9.711, de 1998. Mas não se deve desconsiderar, 

neste caso, a influência da adoção desta técnica de arrecadação fiscal. 

Embora esta crise na busca de mecanismos mais eficientes de 

arrecadação fiscal seja mundial, no Brasil, a instituição destes métodos se torna 

mais problemática. Aqui, o Sistema Tributário Nacional encontra-se regulado de 

forma mais marcante no texto constitucional, o que cria limitações à atividade 

legislativa não encontradas no direito comparado, onde os tributos são regulados 

basicamente por leis gerais tributárias, com pouca, ou nenhuma, repercussão 

constitucional.  

A propósito, afirma Geraldo Ataliba que o direito tributário se forma em 

torno do conceito de tributo, que é constitucionalmente pressuposto, e conclui que: 

“O âmbito do conceito, no Brasil, constitucional, de tributo dá o critério de 

delimitação da extensão material do direito tributário. Nenhuma lei, nem mesmo 

complementar, poderá ampliar ou reduzir tal âmbito.”14

Da mesma maneira Antônio Roque Carraza, em palestra proferida na  

Escola de Magistratura, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 2000, 

asseverou que: 
“Vejam os senhores: em outros países, como França, a Espanha, a Itália etc., não 
costuma advir grande mal nisso. Por quê? Porque suas Constituições, no que 
concerne à tributação, são muito lacônicas (elas contêm duas, três, no máximo quatro 
normas jurídicas, que podem ser realmente consideradas tributárias). Lá, portanto, é 
perfeitamente possível estudar-se o Direito Tributário a partir de uma Lei Geral 
Tributária (ou de um Código Tributário). 
Tenhamos em atenção a Constituição italiana: ela contém duas normas jurídicas de 
conteúdo realmente tributário. Uma, estabelecendo que os tributos devem ser criados 
e aumentados por meio de lei e, outra, exigindo que os impostos sejam graduados de 
acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Muito bem, lá, desde que o 
tributo seja criado ou aumentado por meio de lei (portanto, desde que se respeite o 
princípio da legalidade tributária) e desde que o imposto atenda aos reclamos instantes 
do princípio da capacidade contributiva, tudo o mais passa a gravitar em torno da 
imaginação criadora do legislador ordinário, isto é, do Parlamento italiano.15

De fato, se formo analisar algumas constituições européias, vermos que 

a relação jurídica tributária não se encontra regida por normas constitucionais. 

                                                 
14 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 36. 



Além do exemplo da Constituição Italiana, acima lembrado, tem-se a Constituição 

Francesa, de 4 de outubro de 1958, que preceitua, no seu art. 34, que a lei fixará 

as normas sobre base, tipo e modalidades de arrecadação de impostos.16

A Constituição Espanhola de 1978 contém, igualmente, poucos 

dispositivos relativos ao sistema tributário espanhol, com destaque para os arts. 

3117 e 133.18  

A Constituição Portuguesa de 1976 faz menção a um sistema tributário. 

No entanto, este sistema tributário se restringe a dois artigos. O art. 103 e 104 que 

também não regulam de forma tão incisiva a relação jurídica tributária, identificada 

como a obrigação tributária principal, estabelecendo apenas princípios gerais. 

A constituição brasileira, ao contrário, parece que não se restringiu 

apenas aos princípios norteadores da imposição tributária. Muito pelo contrário, 

identifica quase todos os elementos essenciais que devem constar na norma 

                                                                                                                                                     
15 CARRAZA, Antonio Roque. Classificação constitucional dos tributos. Disponível em 

<http://www.trf3.gov.br/palestra02.htm> Acesso em 20 de janeiro de 2002. 
16 “La loi fixe les règles concernant :(...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 

impositions de toutes natures;” Disponível em <http://www.assemblee-
nationale.fr/connaissance/constitution.asp#P83_17462 > Acesso em 25 de fevereiro de 2002. 

17 Art. 31.  1.Todos devem contribuir para a satisfação dos gastos públicos, de acordo com sua capacidade 
econômica mediante um sistema tributário justo, inspirado nos princípios de igualdade e progressividade que, 
em nenhum caso, poderá ter efeito confiscatório. 2. O gasto público será realizado de forma eqüitativa com as 
receitas e sua programação e execução respeitará a critérios de eficiência e economia. 3.Somente serão 
estabelecidas obrigações pessoais ou patrimoniais de caráter público com base na lei. Tradução livre de “1. 
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 
un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.  Disponível em 
<http://alcazaba.unex.es/constitucion/tituloVII.html> Acesso em 25 de fevereiro de 2002 

18 Art. 133. 1. A capacidade originária para estabelecer os tributos corresponde exclusivamente ao 
Estado, mediante lei. 2. As comunidades autônomas e as Corporações locais poderão estabelecer e exigir 
tributos, de acordo com a constituição e as leis. 3. Todo benefício fiscal que afete aos tributos do Estado 
deverão ser estabelecidos por meio de lei. 4. As administrações públicas apenas poderão contrair obrigações 
financeiras e realizar gastos de acordo com as leis.” Tradução livre de: “La potestad originaria para 
establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley. 2. Las Comunidades Autónomas 
y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. 
Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. 4. Las 
administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las 
leys. Disponível em <http://alcazaba.unex.es/constitucion/tituloVII.html> Acesso em 25 de fevereiro de 2002. 



jurídica que institui uma obrigação tributária principal, em especial o evento 

material justificador da imposição tributária. 

Assim, se este fenômeno de constitucionalização de relação jurídica 

tributária principal não é mundial, tem-se que dele surgem conseqüências distintas 

daquelas que poderão ser encontradas no direito estrangeiro, quanto à 

interpretação de figuras como a antecipação tributária. A sua aplicação num país 

como o Brasil, onde se tem uma vasta regulamentação das relações jurídicas 

tributárias na própria constituição, se torna, portanto, problemática. 

Dependendo da estruturação das normas tributárias no texto 

constitucional, ter-se-á um grau diferenciado da liberdade do legislador 

infraconstitucional em relação à sua atividade legiferante, principalmente no 

disciplinamento dos elementos da relação jurídica tributária, em especial, da 

antecipação tributária.  

Não se pretende, neste trabalho, investigar sobre as causas de tal 

fenônemo, muito embora parece estar relacionado à insegurança jurídica 

visivelmente constatada em países emergentes, constantemente obrigados à 

elevar a sua receita tributária de forma não criteriosa, importando, 

automaticamente, numa maior regulamentação em nível constitucional da relação 

jurídica tributária.  

A Constituição brasileira, em diversas ocasiões, houve por bem 

disciplinar alguns aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária, 

limitando ou impedindo, desta forma, a liberdade do legislador infraconstitucional, 

que assim não poderá mais alterar estes conceitos, com vistas a alargar os seus 

efeitos.19

                                                 
19 A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das expressões 

empresários, autônomos, constantes do art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, por estender o 
conceito de empregado, constante no art. 195, inciso I da Constituição Federal. (STF – Pleno, Adin 1102-
2/DF. Min. Maurício Correa, 05 out. 1995, Diário de Justiça, Brasília, 17 nov. 1995).    



Diante deste fato, verifica-se que o estudo da antecipação tributária, no 

Brasil, merece um tratamento investigativo mais aprofundado, analisando-se a sua 

aplicação diante dos limites constitucionais existentes na Constituição Federal de 

1988, em especial os princípios constitucionais que regem o Sistema Tributário 

Nacional, expressos ou não, no texto constitucional. 

Esta abordagem não poderia deixar de mencionar a tensão existente 

entre princípios constitucionais aplicáveis à figura da antecipação tributária, 

especialmente os princípios do respeito à propriedade e do não confisco tributário, 

princípios basilares do Estado Liberal, e de outro lado, o princípio da eficiência, da  

proporcionalidade, que regem a administração pública fiscal e a atividade 

legiferante do Estado.   

De outro lado, muita embora haja alguns estudos sobre a antecipação 

tributária, conhecida como substituição tributária, no âmbito do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, inclusive com recentes decisões do 

Supremo Tribunal Federal, tem-se que o tema ainda não foi apreciado, de forma 

sistemática, sob a perspectiva da possibilidade da sua aplicação em face das 

contribuições sociais destinadas à seguridade social.  

Obviamente, este trabalho não tem a pretensão de colocar um ponto 

final nas discussões possíveis que o tema requer, sendo apenas mais uma 

pequena contribuição para que se possa criar um sistema tributário mais justo e  

eficiente. 

4. Pressupostos metodológicos.  

A solução do problema da validade constitucional da antecipação 

tributária e de sua possibilidade de aplicação em face das contribuições sociais, 

pressupõe a definição de uma teoria jurídica, com o seu respectivo método. 



A teoria jurídica, é claro, lida com um material empírico, formado por 

normas, decisões judiciais e mesmo doutrinas, que são os dados objetivos da 

ciência jurídica. 

Desta ciência, no entanto, se espera que forneça instrumentos 

conceituais e metodológicos de análise e sistematização daquele material, 

colaborando no sentido de solucionar os problemas da convivência humana e 

organização política que se colocam para o direito e sua ciência. 

A constatação desta função social e política, que aparecem associadas 

à dogmática jurídica, por ser ela associada à própria realidade que estuda, cria 

enormes dificuldades para que certos teóricos aceitem apor-lhe o atributo de 

científico.  

Dai a tentativa para se isolar a ciência do direito do político e do 

axiológico,20 contentando-se com uma abordagem formalista, de cunho positivista. 

Este movimento teve o seu momento de crise com o pós-guerra, quando 

ressurgem as idéias jusnaturalistas e as formas antigas de racionalidade, como a 

retórica, a tópica, a hermenêutica etc., dando novos rumos à teoria do direito. 

No estágio atual, chega-se então à jusrisprudência das valorações, 

caracterizada como uma fase pós-positivista, de cunho marcadamente 

pragmatista, em que se privilegia uma abordagem a partir dos fatos como se dão 

concreta e particularmente, e dos problemas a que se buscam solucionar, em 

relação aos quais se estuda a ordem jurídica.  

                                                 
20 Hans Kelsen afirma que “Quando esta doutrina é chamada de ‘teoria pura do Direito’, pretende-se dizer 

com isso que ela está sendo conservada livre de elementos estranhos ao método específico de uma ciência 
cujo único propósito é a cognição do Direito, e não a sua formação. Uma ciência que precisa descrever o seu 
objeto tal como ele efetivamente é, e não prescrever como ele deveria ser do ponto de vista de alguns 
julgamentos de valor específicos. Este último é um problema  da política, e, como tal, diz respeito à arte de 
governo, uma atividade voltada para valores, não um objeto da ciência, voltada para a realidade.” KELSEN, 
Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 
XXVIII.  



Esta fase pós-positivista influencia a pesquisa jurídica, a qual deve 

conter, conforme Willis Santigado Guerra Filho21, as seguintes características:  

a) o estudo do direito deve partir de problemas jurídicos, que envolvem 

a regulamentação da conduta dos indivíduos; 

b) para solucionar estes problemas, o cientista do direito deve suscitar 

hipóteses, cuja validade haverá de ser aferir pela experiência jurídica, 

acumulada historicamente, no trato dos problemas semelhantes; 

c) que esta solução seja compatível com o ordenamento jurídico 

positivo no âmbito do qual trabalha o pesquisador; 

d) que o cientista do direito tenha a preocupação com a comunicação 

intersubjetiva dos resultados obtidos com a pesquisa, devendo ter 

atenção no emprego dos conceitos a serem definidos com rigor; 

e) Por fim, a pesquisa jurídica deve conter um mínimo de objetividade 

crítica, não significando o completo abandono dos aspectos políticos e 

éticos. 

Partindo-se destes balizamentos, e para os fins a que se destina este 

trabalho, o Direito será analisado dentro de uma visão sistêmica,22 analisando-se 

todo o ordenamento jurídico23 aplicável ao tema e a sua hipótese de trabalho, 

                                                 
21 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estatudo epistemológico da pesquisa em direito. Notícias do 

Direito Brasileiro. Brasília, n. 5, p. 197-206, 1999.   
22 “Sistema é a multiplicidade de conhecimentos articulados segundo uma idéia de totalidade. Nem um 

conhecimento isolado, nem muitos conhecimentos desconexos constituem um sistema. Este nasce só por 
conexão e ordenação segundo um princípio comum.” SISTEMA. In BRUGGER, Walter. Dicionário de 
Filosofia. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo:  Herder, 1962, p. 488. Karl LARENZ, basicamente no 
mesmo sentido, afirma que: “As normas jurídicas, tal como foi continuamente referido, não estão desligadas 
umas das outras, mas estão numa conexão multímoda umas com as outras.” LARENZ, Karl. Metodologia da 
Ciência do Direito. Trad. de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 621. Ruy 
Barbosa Nogueira, citando a advertência de Schmölders, afirma que: “a simples justaposição dos tributos 
vigentes em um país não compõe por si só um conjunto ordenado e lógico, isto é um ‘sistema tributário’”. 
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14. ed., atualizada. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 37. 

23 Norberto Bobbio aponta a existência de três espécies de ordenamentos jurídicos. A primeira espécie 
seria a do sistema denominado de dedutivo. Em suas palavras: “Diz-se que um dado ordenamento jurídico é 
um sistema enquanto todas as normas jurídicas daquele ordenamento são deriváveis de alguns princípios 
gerais (ditos ‘princípios gerais de direito’), considerados da mesma maneira que os postulados de um 



tendo por referencial a Constituição Federal de 1988, com suas regras e princípios 

que regem o denominado sistema tributário nacional.  

No entanto, esta análise sistemática não pode significar um afastamento 

do reconhecimento da realidade social, com todas as suas especificidades e 

complexidades. 

A noção de sistema, na atualidade, comporta uma dimensão mais 

funcional e menos estruturalista. Mas dinâmica, que estática. O direito não será 

visto como os olhos voltados para trás, de forma a promover sanções, mas sim 

como algo que pode mudar a realidade, dentro de uma dimensão ética24 na busca 

constante de uma ordem justa e pacífica.25

A propósito, Ronald DWORKIN afirma que: “A integridade exige que as 

normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de 

modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e eqüidade na correta 

proporção.”26

                                                                                                                                                     
sistema científico.” Sob esta acepção, as normas seriam explicadas a partir do sistema. Todas as normas 
estariam, pois, relacionadas, organizadas a partir de princípios gerais, não podendo haver antinomias entre 
elas.  Uma segunda espécie de sistema seria aquele derivado da experiência jurídica. Afirma BOBBIO que: 
“aqui o termo ‘sistema’ é usado, ao contrário, para indicar um ordenamento da matéria, realizado através 
do processo indutivo, isto é, partindo do conteúdo das simples normas com a finalidade constituir conceitos 
sempre mais gerais.” Nesta acepção, a preocupação do jurista não seria mais desenvolver analiticamente os 
postulados a partir de regras pré-estabelecidas, mas sim a de enquadrar aquelas normas23 juntamente com 
outras, levando-se em consideração as semelhanças e dessemelhanças existentes entre elas, até se chegar aos 
conceitos mais gerais. Seria um claro exemplo de sistema indutivo, o sistema jurídico organizado a partir dos 
precedentes judiciais, ou seja, dos leanding case. A formação destes sistemas jurídicos se dá então pela 
análise sistemática destes precedentes. Em conclusão, parte-se dos casos concretos para se estabelecer as 
bases gerais do sistema. Uma terceira perspectiva de sistema jurídico seria aquele ordenamento jurídico que 
não possui normas incompatíveis. Diferencia-se do sistema dedutivo, já que neste a existência de 
incompatibilidade entre normas faria ruir o próprio sistema. Nesta terceira acepção do termo sistema, não. A 
existência da incompatibilidade promoveria a exclusão da norma incompatível, restaurando a própria noção 
de sistema. Assim, “a necessidade de coerência lógica leva a aproximar aquelas que são compatíveis ou 
respectivamente complementares entre si, e a eliminar as contraditórias ou incompatíveis.” É com este 
sentido que a expressão ordenamento jurídico é empregado neste trabalho. BOBBIO, Norberto. Teoria do 
Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasília: UNB. 1999, p. 75-76. 

24 BARRETO, Vicente. “A Leitura Ética da Constituição”. In: Direito Constitucional. Coordenador José 
Janguiê Bezerra Diniz.  [Brasília]: Editora Consulex [s.i.;s.d.], p. 159-170. 

25 REALE, Miguel. Sentido da Constituição e de sua reforma. Revista Trimestral de Direito Público 
1/1993: São Paulo: Malheiros, 1993, p. 9. 

26 DWORKIN, Ronald. Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p. 264. 



No mesmo sentido, Deniis Lloyd, ao analisar a função dos conceitos no 

Direito também analisa esta dimensão funcionalista e progressista do direito, 

quando afirmou que: 
“Em primeiro lugar, o direito não é uma coleção de regras identificáveis, por meio das 
quais podemos, a qualquer momento, analisar todas as implicações e relações legais 
que um determinado conceito pode acarretar. Pelo contrário, o direito é um grande 
complexo de regras, preceitos, normas e princípios num processo de fluxo contínuo, 
embora lento. Entre as características centras desse complexo estão certos conceitos-
chaves, de caráter não rigidamente fixado nem de número definitivamente determinado 
– pois novos conceitos podem surgir, como o direito à privacidade.”27

Partindo-se da significativa afirmação de Durkheim de que o “o objetivo 

de toda a ciência é descobrir”, e de que “toda descoberta descoberta mais ou 

menos as opiniões formadas” e de que o Direito possui uma feição libertadora, já 

que é fruto de conquistas sociais, o presente trabalho procurará questionar a 

forma de explicação da realidade jurídica tributária a partir de um único modelo, 

baseado em uma, e apenas uma, relação jurídica, revelada por meio de uma 

estrutura normativa representada pelo modelo de antecedente e conseqüente, 

como fruto de uma conquista da lógica cartesiana. 

Esta visão extremamente simplificadora da realidade jurídica, fartamente 

aceita pela doutrina, de cunho formalista, será aqui descoberta, com vistas a 

justificar a constitucionalidade da antecipação tributária, a partir de uma visão  

funcionalista e pragmática.  

Nenhum trabalho acadêmico, na atualidade, pode prescindir do 

reconhecimento de que o fenômeno jurídico se pauta por valores, não se 

restringindo a um sistema fechado de normas e, às vezes, alheio ao mundo da 

ética e dos valores supremos de uma sociedade que se pretende justa.  

J.J.Gomes CANOTILHO lembra cinco funções28 desempenhadas pelas 

constituições, e afirma que a primeira, e talvez a mais importante,  seria a de servir 

                                                 
27 LLOYD, Dennis. A idéia de lei. Trad. Álvaro Cabral. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 380-

381. 
28 A segunda função seria a de conferir legitimidade a um ardem política e de legitimidade aos 

respectivos titulares do poder político. Em relação à primeira, tem-se que:  “A legitimidade de uma 
constituição (ou validade material) pressupõe uma conformidade substancial com a idéia de direito, os 
valores, os interesses de um povo num determinado momento histórico. Conseqüentemente, a constituição 



como consenso fundamental. Nas palavras do autor: “Uma das principais 

funções de uma lei constitucional continua a ser a da revelação normativa do 

consenso fundamental de uma comunidade política relativamente a princípios, 

valores e idéias directrizes que servem de padrões de conduta política e jurídica 

nessa comunidade.”29  

Sendo uma pauta de valores, a constituição impõe, indica e determina 

os caminhos a serem seguidos pelos seus destinatários, incluindo-se o próprio 

legislador.  Desta forma, o Sistema Tributário Nacional não será visto como um 

simples conjunto de normas dispostas no texto constitucional e na legislação 

tributária, mas sim como uma pauta de valores a ser seguida pelos seus 

                                                                                                                                                     
não representa uma simples positivação do poder. É também a positivação dos valores jurídicos radicados na 
consciência jurídica geral da comunidade. Quando uma lei constitucional logra obter validade como ordem 
justa e aceitação, por parte da colectividade, da sua bondade ‘intrínseca’, diz-se que uma constituição tem 
legitimidade.” Em relação à legitimação afirma CANOTILHO que: “À constituição pertence também uma 
importantíssima função de legitimação do poder. É a constituição que funda o poder, é a constituição que 
regula o exercício do poder. É a constituição que limita o poder. Numa palavra: é a constituição que justifica 
ou dá legitimação ao ‘poder de mando’, ou para utilizarmos uma formulação clássica, é a constituição que 
confere legitimação ao exercício da ‘coação física legítima’. A conseqüência prática mais importante desta 
função legitimadora é basicamente esta: no estado constitucional não existe qualquer ‘poder’ que, pelo menos, 
não seja ‘constituído’ pela constituição e por ela juridicamente vinculado.” A terceira função desempenhada 
por uma constituição seria a de garantia ou proteção. Nas palavras do autor: “Uma das principais dimensões 
do constitucionalismo moderno – recorde-se – foi a de, através da constitucionalização dos direitos e 
liberdades, subtrair á livre disponibilidade do soberano (rei, estado, nação) a titularidade e exercício de 
direitos fundamentais. Nas constituições modernas, os direitos e liberdades não se reconduziam, em termos 
genéticos e segundo o ‘entendimento dos homens’, a qualquer idéia de competência subjectiva atribuída pelo 
poder político. Os direitos constitucionalmente garantidos e protegidos representam a positivação jurídico-
constitucional de direitos e liberdades inerentes ao indivíduo e preexistentes ao estado.”  A quarta função da 
constituição seria a de identificá-la a uma ordem fundamental do estado e como fundamento do 
ordenamento jurídico. “Não admira, por isso, que dentre as suas principais funções se inclua a de ela ser 
uma ordem fundamental do estado, pois é ela, que conforma juridicamente a instituição social de natureza 
global, composta por uma multiplicidade de órgãos diferenciados e interdependentes, que nós designamos 
estado.” Em relação à função da constituição como fundamento do ordenamento jurídico, afirma 
CANOTILHO que: “A constituição é ainda uma ordem fundamental noutro sentido: no sentido de constituir 
a pirâmide de um sistema normativo que nela encontra fundamento. Nesse sentido, a constituição aspira, 
como se viu, à natureza de normas das normas (cf. art. 112.º), pois é ela que fixa o valor, a força e a eficácia 
das restantes normas do ordenamento jurídico (das leis, dos tratados, dos regulamentos, das convenções 
colectivas de trabalho, etc.)” A quinta e última função no pensamento de Gomes CANOTILHO, que não nos 
interessa mais diretamente ao desenvolvimento de nosso trabalho, seria a constituição como organização do 
político. Neste sentido, a constituição teria como função criar órgãos, bem como atribuir as suas respectivas 
funções e atribuições. CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 
Lisboa: Almedina, [2000], p. 1377-1378. 

29 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Lisboa: Almedina, 
[2000], p. 1.376. 



destinatários, incluindo-se nestes todos os administrados30 e até mesmo o próprio 

Estado-legislador.  

Valores como o respeito à propriedade, ao princípio da legalidade serão 

considerados como pontos fundamentais de análise da aplicação da figura da 

antecipação tributária. Por outro lado, e diante da própria necessidade de se 

conferir uma dinâmica mais eficiente à arrecadação fiscal, adequando-a às 

necessidades de um mundo moderno fortemente influenciado pela rapidez, que 

busca a eficiência com economia, serão também consideradas como princípios a 

impulsionar a atividade legiferante tributária os princípios do valor social da 

propriedade, da eficiência, da moralidade e da proporcionalidade.  

5. Como se organiza esta dissertação.  

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro, cujo nome 

será o da própria figura em comento, visa estabelecer algumas considerações 

introdutórias, apresentado-se um conceito de antecipação tributária, com vistas a 

conferir uma perfeita compreensão do objeto de estudo, facilitando-se, via de 

conseqüência, o discurso a ser desenvolvido ao longo do trabalho, evitando-se 

dúvidas acerta do tema que ora se trata.  

Será analisada ainda neste capítulo, a natureza deste tipo de relação 

jurídica; e, por fim, serão identificadas as espécies de antecipação tributária. 

No segundo capítulo, buscar-se-á uma definição de antecipação a partir 

de figuras jurídicas que são com ela comumente confundidas, com o objetivo de 

estabelecer uma precisão terminológica, tão essencial para a confirmação do 

Direito como ciência. 

                                                 
30 O termo administrado é utilizado nesta dissertação de forma a abranger todos aqueles que se colocam 

do outro lado da relação jurídica em contraposição ao Estado. A sua utilização nesta dissertação tem por 
finalidade evitar conceitos como cidadãos, súditos, contribuintes que apenas revelam uma situação específica, 



No terceiro capítulo será analisado, de forma mais aprofundada, o 

regime jurídico da espécie de antecipação tributária que mais tem suscitado 

discussões no âmbito doutrinário e jurisprudencial, qual seja, a antecipação 

definitiva, prevista constitucionalmente a partir da Emenda à Constituição nº 3, de 

1993, ao acrescentar o § 7º ao art. 150 da Constituição. 

No quarto capítulo, serão analisados alguns princípios constitucionais 

que, seletivamente, têm uma maior aplicação no estudo da constitucionalidade da 

antecipação tributária, quando então se poderá concluir pela sua 

constitucionalidade. 

No quinto e último capítulo, serão analisadas duas espécies de 

antecipação tributária existentes no âmbito das contribuições sociais destinadas à 

seguridade social. A antecipação na cessão de mão de obra, de que trata o art. 31 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei nº 9.711, de 

28 de dezembro de 1998, no âmbito das contribuições sociais incidente sobre 

folha de salários; bem como a contribuição social destinada ao faturamento, a 

COFINS, na forma como prevista na Lei nº 9.718, de 1999. 

A antecipação tributária existente no âmbito da contribuição para 

programas de Integração Social – PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público, muito embora não sejam estas contribuições sociais destinadas à 

seguridade social, também será analisada neste último capítulo, devido à sua 

similaridade com a COFINS. 

                                                                                                                                                     
sendo estes conceitos mais restritos que aquele, aplicável de forma mais genérica, o que atende os interesses 
deste trabalho, evitando-se confusões terminológicas. 



 CAPÍTULO I – ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Sumário: 1.1. Conceito; 1.2. Antecipação como relação 
jurídica autônoma; 1.2.1. Obrigação e relação jurídica 
tributária; 1.2.2. O fenômeno tributário composto de diversas 
relações jurídicas; 1.2.3. A obrigação tributária como 
conceito jurídico positivo; 1.2.4. A autonomia da antecipação 
tributária; 1.3. Natureza jurídica da antecipação tributária; 
1.4. Espécies de antecipação no ordenamento jurídico 
brasileiro; 1.4.1. Antecipação com e sem substituição; 1.4.2. 
Antecipação definitiva ou provisória ou com ou sem 
restituição. 

1.1. Conceito. 

Pela bibliografia consultada, constata-se, de início, que não há um 

tratamento sistematizado e definitivo do fenômeno jurídico denominado aqui como 

sendo a antecipação tributária, nem em nível legislativo, nem em nível doutrinário. 

Desta forma, a figura vem sendo aplicada de diversas formas, com diferentes 

nomes, dentro de diversos modelos, e é comumente confundida com figuras afins, 

o que dificulta, sobremaneira, a sua abordagem científica e sistematizada.  

Diante da ausência de um conceito legal, tem-se que a primeira tarefa 

será a de formular um conceito que, sabidamente não sendo definitivo e original, 

terá por finalidade servir de ponto de partida para um aprofundamento do tema 

neste trabalho.  

Manoel Cavalcante de Lima Neto,31 quando trata da substituição 

progressiva, denomina o fenômeno jurídico em causa como sendo a antecipação 

do pagamento do imposto por fato gerador presumido. 

                                                 
31 LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Substituição tributária: uma visão do Instituto no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro e sua Aplicação na Esfera do ICMS. Curitiba: Juruá, 2000, p. 54. 



Marco Aurélio Greco alerta para a confusão que pode ser estabelecida 

entre a antecipação tributária e outras figuras, e procura definir antecipação a 

partir da substituição tributária, ao afirmar que, tecnicamente, a substituição é 

figura ligada à identificação de um certo tipo de sujeito passivo indireto,32 no 

âmbito da obrigação tributária, ao passo que a antecipação tributária tem a ver 

com a cobrança antecipada do tributo, ou seja, antes da ocorrência do respectivo 

fato gerador. A este fenômeno atribui o citado autor o nome de “antecipação do 

fato gerador”. 33  

Com esta mesma denominação, Marcus Abraham afirma que o regime 

de substituição tributária se dará nas modalidades: a) para frente, em que há uma 

antecipação do fato gerador e do respectivo recolhimento do tributo; e b) para trás, 

em que há um diferimento do recolhimento do tributo.34

Hugo de Brito Machado distingue de maneira precisa a antecipação 

tributária da substituição, ao prescrever que a substituição não implica 

necessariamente a cobrança antecipada do imposto, que alias, considera uma 

deturbação da substituição. Afirma ainda que tanto a cobrança antecipada 

mediante a substituição, como aquela feita pelo próprio contribuinte, são 

completamente desprovidas de amparo jurídico.35  

Caroline Said Dias36 afirma que a antecipação tributária é figura prevista 

expressamente na Constituição Federal, no artigo 150, § 7º, acrescido pela 

Emenda n. 3, de 1993, de onde se extrai que 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 

                                                 
32 Embora não concordemos com o magistério do citado autor, já que o  substituto tributário é sujeito passivo direito e não indireto.   
33 GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2. ed. rev. amp. 

Malheiros: São Paulo, 2001, p. 12-13.  
34 ABRAHAM, Marcus. A sujeição passiva na obrigação tributária à luz do Código Tributário Nacional. 

Arché interdisciplinar: Direito Tributário e Finanças Públicas, Rio de Janeiro, vol. 9, n. 27, p. 49-89, 2000, 
p. 84. 

35 MACHADO, Hugo de Brito. A substituição no ICMS, Revista Dialética de Direito Tributário, n. 26, 
p. 27-66, nov., 1997, p. 28.  

36 Caroline Said. Substituição tributária e antecipação tributária: a importância da diferenciação das duas 
figuras. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, nº 44, p. 61-65, maio, 1999, p. 64. 



imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido. 

Sacha Calmon Navarro Coelho afirma que a substituição tributária é 

uma técnica de arrecadação.37

Andrea Fedele aponta para a existência da figura, no Direito Italiano, há 

pelo menos trinta anos, definindo-a como a prestação em contemplação à 

realização do fato imponível.38   

Em Portugal, Digo Feio39 identifica a existência da antecipação na  

retenção na fonte, tratada por ele como uma espécie avançada da substituição 

tributária. Aquela expressão é também utilizada pelo autor retenção por conta, a 

qual pode ser dividida em retenção na fonte a título definitivo e retenção na fonte a 

título de pagamento por conta do imposto devido a final.  

Alberto Xavier também entende que a substituição tributária é o 

fenômeno jurídico que corresponde ao fenômeno da retenção na fonte.40

Hector Villegas, citado por Sacha Calmon Navarro Coelho,  denomina a 

figura de “responsável legal tributário”41

Diante destas citações, percebe-se claramente a ausência de um 

consenso doutrinário sobre a figura, o que causa bastante confusão e 

perplexidades.  

                                                 
37 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Estudo sobre substituição tributária no ICMS, nos modelos 

regressivo e progressivo, Temas de Direito Tributário, Belo Horizonte, 1998, p. 59-93, p. 71. 
38 FEDELE, Andrea, La teoria del procedimento de imposición y la denominada antecipación del tributo. 

Revista de Direito Tributário, São Paulo, nº 2, p. 13-29, out./dez. 1977, p. 16, afirma o citado autor que: 
“Com bastante frecuencia, la normativa de alguns tributos concretos prevé que la recaudacion de 
determinadas sumas tenga lugar antes de la realización de los hechos acotados como pressuposto del tributo, 
que determina la definitiva adquisición de dichas entidades por el ente impositor. Se producen, en tales casos, 
“antecipaciones de la prestación” respecto a la realización del hecho imponibile.” 

39 FEIO, Diogo. A substituição fiscal e a retenção na fonte: o caso específico dos impostos sobre 
rendimento. Lisboa: Coimbra, 2001, p. 107, nota 191. 

40 XAVIER, Alberto Pinheiro. Manual de Direito Fiscal. vol. I, Lisboa, 1981. p. 407-411. 
41 COELHO, Sacha Calmon Navarro. A substituição tributária por fato gerador futuro – emenda à 

constituição de 88.Repertório IOB de Jurisprudência. n. 13,  p. 320-319, 2ª quinzena ago. 1993.    



Neste momento, necessário se faz apenas apresentar um conceito que 

possa servir como ponto de partida para as considerações que serão 

posteriormente tecidas, justificando-se a não utilização de outras expressões 

acima descritas, dentre outras encontradas na doutrina nacional e estrangeira.  

Este conceito, no entanto, não poderia deixar de ser extraído senão da 

própria experiência do direito, ou seja, do direito positivo, que embora não 

conceitue ou defina a figura em comento, dela trata de forma a delimitar uma 

eventual noção acadêmica.   

Assim, a antecipação tributária será tida como uma técnica 

arrecadatória, que visa instituir uma nova espécie de relação jurídica, cuja 

prestação será a obrigação, imposta por lei, de impor a um determinado sujeito, 

que não é necessariamente o contribuinte, de pagar o tributo antes da ocorrência 

do fato gerador da obrigação tributária principal. Este conceito expressa de forma 

mais apropriada o fenômeno jurídico aqui tratado. 

Não se pretende, ao apresentar este conceito, dimensionar, acima do 

razoável, a questão terminológica, num jogo de palavras e expressões, no 

propósito de se atingir uma determinada precisão terminológica. Muito pelo 

contrário, tal conceito será estabelecido somente com a finalidade de se 

conquistar uma perfeita compreensão sobre o fenômeno em estudo, evitando-se 

uma quebra no discurso.  

Não vai aqui, portanto, nenhuma pretensão de exclusividade ou de 

originalidade, quanto à utilização desta expressão, objetivando-se, repito,  apenas 

buscar uma denominação que melhor se aproxime da situação jurídica a ser 

denominada, sem esquecer, obviamente, das expressões que a doutrina e a 

jurisprudência  utilizam para denominar tal fenômeno, em especial a retenção na 

fonte e a substituição tributária “para frente”.  

Aliás, como afirma Agustín Gordillo, citando Hospers: 
“As palavras não são mais que rótulos nas coisas: colocamos rótulos nas coisas para 
que possamos falar delas e, daí por diante, as palavras não têm mais relação com as 



coisas do que as que têm rótulos de garrafas, com as próprias garrafas. Qualquer 
rótulo é conveniente na medida em que nos ponhamos de acordo com ele e o usemos 
de maneira conseqüente. A garrafa conterá exatamente a mesma substância, ainda 
que coloquemos nela um rótulo distinto, assim como a coisa seria a mesma ainda que 
usássemos uma palavra diferente para designa-la.”42

Analisemos, agora, as expressões utilizadas acima, de forma a justificar 

a nossa visão da figura e o porquê da utilização da expressão antecipação 

tributária. 

A expressão “antecipação do fato gerador” não descreve 

apropriadamente a figura em comento, já que o fato não se antecipa, o fato existe 

ou não existe. O que se pode antecipar, ou que se pode criar, é a uma nova 

obrigação tributária, com pressuposto fático próprio, distinta daquela denominada 

de obrigação tributária principal. 

A expressão antecipação do pagamento por fato gerador presumido tem 

a deficiência de ser respaldada numa única e exclusiva relação jurídica 

obrigacional, a denominada obrigação tributária principal, sem explicar de forma 

adequada o que se deve entender por fato gerador presumido, o que causa 

confusão e perplexidades.  

Por outro lado, este conceito parece restringir o fenômeno a uma das 

suas formas, numa verdadeira confusão entre gênero e espécie. Da mesma forma 

como acontece com a identificação da antecipação com a figura contida no art. 

150, § 7º da Constituição, acrescentada pela Emenda à Constituição nº 3, de 

1993. 

Assim, a antecipação tributária deve ser analisada sob o seu principal 

aspecto jurídico, já que impõe uma obrigação tributária antes da ocorrência do fato 

gerador, não devendo ser confundida esta obrigação com a obrigação tributária 

principal, que somente pode surgir após aquele fato. 

                                                 
42 GORDILLO, Agustín. Princípios Gerais de Direito Público. Trad. Marco Aurélio Greco. São Paulo: 

RT, 1976, p. 2.   



1.2. Antecipação tributária como relação jurídica autônoma. 

A antecipação tributária é visualizada, neste trabalho, como sendo uma 

relação jurídica autônoma, estabelecida pela lei, entre um sujeito ativo, ou seja, o 

fisco, e um sujeito passivo, que pode ser tanto o próprio contribuinte, como um 

terceiro.  

Esta relação jurídica autônoma tem por objeto uma prestação bem 

definida, qual seja, a de antecipar uma determinada quantia em dinheiro, antes da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.  

Portanto, não deve ser confundida a antecipação tributária com as 

demais obrigações existentes no Código Tributário Nacional.  

Para tanto, necessário se faz investigar como esta espécie de obrigação 

se diferencia das demais espécies, encontradas no direito tributário positivo 

brasileiro, campo de análise das nossas considerações, em especial em face da 

denominada obrigação tributária principal e acessória. 

Esta discussão se torna necessária diante da positivação de conceitos, 

encontrada no Código Tributário Nacional, das obrigações tributárias. Sendo 

assim, não se poderia investigar a figura em tela sem antes perquirir acerca do 

seu perfeito enquadramento diante deste quadro apresentado pelo direito positivo. 

Não se quer dizer com isso que a obrigação seja necessariamente um 

conceito legal. Muito pelo contrário, independentemente da conceituação 

apresentada pelo direito positivo, tem-se que a doutrina pode e deve elaborar o 

seu próprio conceito de obrigação.43 E a isso se destina este tópico. 

                                                 
43 Alberto Nogueira afirma, a propósito, que: “as obrigações podem ser conceituadas em face do direito 

positivo (lato sensu), ou legal (direito positivo stricto sensu), e no plano doutrinário. (...) Sem embargo dessa 
conceituação legal, antes como agora, continua aberto o espaço doutrinário, pois o papel do legislador difere 
daquele reservado ao jurista, e tampouco exaure o campo extremamente fértil da realidade jurídica.” 
NOGUEIRA, Alberto. Os limites da Legalidade Tributária no Estado Democrático de Direito - Fisco x 
contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. 2. ed. aum. e atua. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 9-10. 



Preceitua o art. 113 do Código Tributário Nacional que: 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se com o crédito dela 
decorrente. 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos.” 

Percebe-se que o Código Tributário Nacional utiliza o termo obrigação 

tributária para denominar o dever do contribuinte ou responsável de pagar o tributo 

ou a penalidade pecuniária (obrigação principal); ou de praticar prestações 

positivas ou negativas instituídas no interesse da administração (obrigação 

acessória). 

Assim, enquanto a obrigação tributária principal teria por objeto a 

obrigação de pagar, com conteúdo patrimonial, portanto; as obrigações acessórias 

teriam por objeto as obrigações de fazer ou não fazer, sem conteúdo patrimonial. 

No entanto, ambas foram consideradas como obrigações tributárias, pelo direito 

positivo brasileiro.  

Esta classificação dicotômica, encontrada no Código Tributário 

Nacional, em que pesem as discussões doutrinárias intermináveis que estes 

termos podem ensejar, não resolve os problemas atuais para os quais a Ciência 

do Direito Tributário é chamada a solucionar.   

Por isso procurar-se-á, neste tópico, identificar a antecipação tributária 

como sendo uma relação jurídica autônoma, em relação à obrigação tributária 

principal, cuja prestação será a obrigação de antecipar uma certa quantia em 

dinheiro, tributo, antes da ocorrência do fato gerador da denominada obrigação 

tributária principal.  

Sendo, portanto, uma relação jurídica autônoma,44 necessário se faz 

delimitar os seus elementos constitutivos, em especial os sujeitos e o seu objeto. 

                                                 
44 O fato de se defender a autonomia desta relação jurídica em face das demais, não significa que esta 

obrigação não seja instrumental em relação à obrigação tributária principal. 



Bem assim determinar as diferenças existentes entre esta espécie de obrigação e 

a denominada obrigação tributária principal. 

Para tanto, necessário se faz analisar, mesmo que superficialmente, as 

noções apresentadas pela doutrina, estrangeira e nacional, sobre os conceitos de 

relação jurídica e de obrigação tributária. 

Após esta análise, poderemos verificar a possibilidade de visualizar a 

antecipação tributária como uma relação jurídica autônoma, estabelecida em prol 

de obrigar o antecipador a antecipar o tributo devido em favor do credor. Somente 

depois desta análise é que se poderá compreender, de forma adequada, a figura 

em comento.  

1.2.1. Obrigação e relação jurídica tributária. 

O termo obrigação é plurissignificativo, podendo ser utilizado, dentre 

outros45, como sinônimo de dever ou como a própria relação jurídica46.  

Otto Mayer47 e Myrbach-Rheinfeld48 defendem a identificação dos 

termos obrigação e dever como resultado de uma relação de poder do Estado, 

que ainda se confunde com o do Soberano. Assim, o dever ou a obrigação dos 

cidadãos ou dos súditos, para com ele, decorreria de um ato exclusivo da 

autoridade do Estado, como eram os atos de aplicação de penalidades penais.  

                                                 
45 “Em sentido amplo, obrigação é dever, crédito, débito, dívida, fundamento ou fonte de um direito, 

instrumento que corporifica o direito, encargo, compromisso, imposição, títulos que representam créditos ou 
valores, toda relação jurídica que lida um devedor a um credor.” OBRIGAÇÃO. In: SOILBELMAN, Leib. 
Enciclopédia do advogado. 5. ed. rev. e atual. de acordo com a Constituição em vigor pelos professores A. 
Fontes. M Delmas, R. Reis Friede. Rio de Janeiro: Thex Ed.: Biblioteca Universidade Estácio de Sá, 1995. p. 
256. 

46 Para Rubens Gomes de Sousa “a obrigação tributária é poder jurídico por força do qual o Estado 
(sujeito ativo) pode exigir de um particular (sujeito passivo) uma prestação positiva ou negativa (objeto da 
obrigação) nas condições definidas pela lei tributária (causa da obrigação)”. E arremata o citado autor que “é 
uma relação jurídica subjetiva de direito público.” SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação 
tributária. 2 ed. Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1960, p. 66.  

47 MAYER, Otto. Le droit administratif Allemenad. Paris: Giard & Brière, 1904, p. 15. 
48 MIRBACH-RHEINFELD, Franz Von, Prècis de Droit Financier. Paris: Giard & Brière, 1910.  



Neste caso, não haveria, propriamente, relação jurídica, pois não 

haveria qualquer contrapartida por parte do Estado em face da obrigação imposta 

por este em face dos seus súditos.  

Esta visão autoritária do Estado, ou do soberano, passou a ser 

questionada, no âmbito da Ciência do Direito Tributário, por estudiosos 

germânicos como Nawiaski49 e Hensel50, que distinguiam o exercício da Potestade 

do Estado, na criação de normas jurídicas, da relação instituída por elas.  

O poder do Estado em estabelecer normas jurídicas com vistas a 

regular a vida social é separada, conceitualmente, das relações jurídicas 

estabelecidas por estes preceitos, que passam a conter direitos e obrigações, 

dentro de uma relação jurídica.  

Não é por outro motivo, que Santi Romano, de forma não muito 

diferente, reconhecendo a utilização imprecisa do termo obrigação na Ciência do 

Direito, defende a sua utilização apenas quando se tratar de expressar a figura 

que se contrapõe a um direito subjetivo, dentro, portanto, de uma relação 

                                                 
49 NAWIASKI, Hans. Steurrechtliche Grundfraagen. München: Franz Verlag, traduzido por: Klaus 

Vogel. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1926, p. 4.   
50 HENSEL, Albert. Diritto tributario. Milano: Giufrè, 1956, p. 12. 



jurídica.51 Os demais deveres, sem correspondência a um direito, seriam apenas 

interesses protegidos.52   

O advento da noção de poder limitado, surgido com o 

constitucionalismo, vem reforçar, no âmbito do Direito Público em geral, e no do 

Direito Tributário, em particular, a visão de relação jurídica, que rapidamente 

passou a ser vista como a melhor maneira de apresentação do direito.  

O problema terminológico destas expressões causa significativos 

prejuízos à perfeita compreensão da antecipação tributária, muitas vezes 

confundida como uma obrigação, dentre as demais existentes dentro da 

denominada relação jurídica tributária principal.53

A visualização defendida neste trabalho é a de que a antecipação 

tributária deve ser vista como uma relação jurídica autônoma, estabelecendo-se 

direitos e obrigações distintas. 

                                                 
51 Nas palavras do próprio autor tem-se que “não é duvidoso, de fato, que no direito, a figura mais 

comum de dever seja aquela que, em conseqüência do caráter de correspondência que se encontra  no mundo 
jurídico e que de muito repetido passou-se a essencial e específico, é a correlativa à figura do direito 
subjetivo,  no sentido que apenas ocorre se e quando ocorre também esta última, isto é quando se esboça uma 
relação jurídica. No mundo da ética, ao contrário, que conhece nenhuma figura  correspondente àquela do 
direito subjetivo, a figura do dever existe por si mesma. Além disso, por este motivo, portanto, isto é na 
coerência à diversa terminologia usada pelas duas diciplinas da jusrisprudência e da ética, parece oportuno 
que também na esfera da primeira se fale em deveres no sentido estrito, quando não for correlativo dos 
direitos, e em obrigações na hipótese contrária.” Tradução livre de “non è dubbio, infatti, che nel diritto, la 
figura più comune del dovere sia quella che, in conseguenza del carattere di alteralità che si riscontra nel 
mondo giuridico e che da molti si è anzi ritenuto ad essa essenziale e specifico, è correlativa alla figura del 
diritto soggetivo, nel senso che suole ricorrere se e quando ricorre anche quest’ultima, cioè quando si delinea 
un rapporto giuridico. Nel mondo dell’ettica, invece, che non conosce nessuna figura anche lontanamente 
corrispondente a quella del dirrito soggettivo, la figura del dovere sta completamente a sè. Pure per questo 
motivo, quindi, cioè in coerenza alla diversa terminologia usata dalle due discipline della giurisprudenza e 
dell’etica, sembra opportuno che anche nella sfera della prima si parli di doveri in senso stretto quando ad essi 
non sono correlativi dei diritti, si parli invece di obblighi nell’ipotessi contraria” ROMANO, Santi. 
Frammenti di un Dizionario Giuridico, vb. Doveri, Obblighi e Potri-Potestà. 1947, p. 105.   

52 Na Itália esta distinção é importante para identificar a competências dos tribunais comuns, para as 
questões que envolvam direitos subjetivos, e dos tribunais administrativos, quando envolvam questões 
relativas aos interesses protegidos. VIRGA, Pietro. Diritto Amnistrativo, Milão, 1988, p. 19.  

53 A propósito afirma Cristiane Mendonça que: “ (...) obrigação tributária, em sentido estrito, significa a 
própria relação jurídico-tributária.” MENDONÇA, Cristiane. A relação entre os conceitos de “tributo”, 
“obrigação tributária” e “obrigação tributária principal”.Direito em movimento – Revista do Instituto 
Capixaba de Estudos, ICE. vol. 1, p. 53-66, p. 65. 



Tal afirmativa exige a análise da doutrina moderna sobre a relação entre 

obrigação e relação jurídica, a delimitar com precisão o campo de utilização de 

cada expressão, demonstrando-se a viabilidade desta noção acima apresentada. 

1.2.2. O fenômeno tributário composto de diversas relações 
jurídicas tributárias. 

Pretende-se demonstrar, neste tópico, que as noções de relação jurídica 

e de obrigação tributária tem levado a doutrina à formação de diversas teorias.  

A análise destas teorias auxilia a abordagem do tema desta dissertação, 

na medida em que se adota a tese de que a relação jurídica tributária não 

comporta apenas uma única relação, denominada obrigação tributária principal, 

mas pode abranger outras relações jurídicas qualificadas como tributárias. 

Por outro lado, necessário se faz investigar as distinções possíveis entre 

obrigação e relação jurídica, conceitos estes que causam uma infinidade de 

discussões doutrinárias, e uma noção extremamente imprecisa.  

Procurar-se-á demonstrar que a relação jurídica tributária cada vez mais 

deixa de ser um único feixo de poderes e deveres, ou obrigações, existente entre 

fisco e contribuinte, criados pelo Estado, passando a ser identificado como um 

conjunto de relações jurídicas autônomas. 

Relações jurídicas como a repetição do indébito e o parcelamento de 

débitos tributários, embora interessem sobremaneira ao campo de investigação do 

Direito Tributário, não são tidas, pelo Código Tributário Nacional, como relações 

jurídicas tributárias acessórias, ou meramente administrativas, não havendo uma 

noção muito clara do que eles representam. O que ocorre também com a 

antecipação tributária.  



Vejamos, por ora, algumas destas teorias existentes sobre a relação 

jurídica tributária em face das obrigações, começando por distinguir aquelas que 

aceitam a relação jurídica como forma de explicação do fenômeno tributário 

daquelas que não a aceitam.  

Em relação às teorias que aceitam as relações jurídicas com forma de 

explicação do fenômeno tributário, tem-se: 

a) Teoria da pluralidade de relações jurídicas tributárias existentes 
num único núcleo. 

Conforme esta teoria, a cobrança dos tributos motiva o nascimento de 

um núcleo de relações entre os sujeitos da relação jurídica tributária, tendo como 

objeto o pagamento do tributo. 

Peres de Ayala54, citando Fenech, menciona a existência de três 

relações jurídicas tributárias:  a pré-tributária, a principal e a dependente. 

A relação pré-tributária se referiria à obrigação do sujeito passivo de  

declarar a existência da relação jurídica tributária. Esta relação, que poderia ser 

identificada com a obrigação de declarar, seria um pressuposto para o nascimento 

da relação jurídica tributária principal. 

A relação jurídica tributária principal seria aquela que surge do chamado 

ato de imposição, ou seja, aquele ato administrativo que determina o importe do 

tributo que deve satisfazer o sujeito passivo da obrigação.  

A relação jurídica dependente ou subsidiária surgiria somente no caso 

do não cumprimento da obrigação principal ou do desaparecimento do sujeito 

passivo. 

                                                 
54 DE AYALA, José Luis Perez de; e GONZALES, Eusebio. Curso de Derecho Tributário. Tomo I, 2. 

ed., Editoriales de Derecho Reunidas: Madrid, 1978, p.140. 



b) Teoria da relação jurídica tributária complexa e única. 

Esta teoria é defendida por Pugliese e Giannini. Segundo ela, existe 

apenas uma única relação jurídica tributária complexa, mas que podem ser 

desmembradas em três etapas que a integram sem perder a sua unicidade. 

Estas três fases seriam:55 o fato imponível, o ato de imposição e a de 

desvio de responsabilidade. 

Assim, a obrigação tributária nasceria com o denominado fato imponível. 

Posteriormente, se produziria uma atividade administrativa de liquidação ou de 

imposição, que marcaria a segunda etapa do desenvolvimento da relação jurídica 

tributária, que desembocará na satisfação da obrigação, com o pagamento em 

dinheiro da obrigação. 

Quando esta prestação não se cumpre, iniciar-se-ia a terceira etapa 

desta relação jurídica, ou seja, o desvio da cobrança em relação aos responsáveis 

tributários. 

Esta teoria se diferencia da anterior, na medida em que esta é vista 

como uma única relação jurídica a ser identificada em três etapas distintas. Para a 

teoria anterior, tem-se cada uma destas etapas tida como uma relação autônoma.  

c) Teorias que distinguem a relação jurídica da obrigação tributária. 

Conforme esta corrente, a relação jurídica tributária é um complexo de 

poderes, direitos e deveres, e dentro delas, tem-se que incluir e distinguir, a 

obrigação tributária em sentido estrito, ou obrigação material, que consiste no 

pagamento do tributo. 

Esta corrente é defendida por Antônio Berliri, segundo o qual a 

supervalorização da obrigação tributária está em contradição com a realidade 



jurídica tal como esta se nos manifesta depois de um exame detido do sistema 

tributário italiano, pois a obrigação tributária constitui apenas uma – ainda que seja 

a mais importante - dos diversos tipos de relações jurídicas contempladas nas 

normas tributárias.56  

O conteúdo destas relações jurídicas é tão diverso que não se pode, 

conforme, Antonio Berliri, enquadrá-los dentro de um molde único. Assim propõe a 

distinção entre a relação jurídica impositiva, que tem por conteúdo a obrigação de 

pagar, das demais obrigações que têm por conteúdo a obrigação de fazer ou não 

fazer.  

Estas últimas obrigações, conforme o citado autor, não seriam 

propriamente obrigações tributárias, pois estas somente poderiam ser 

consideradas quando se encontra o elemento patrimonial da prestação.57 Ele as 

considera simples deveres. 

d) Teoria da relação jurídica tributária não complexa, de direito 
material. 

Conforme esta teoria, não há a possibilidade de se reduzir as relações 

jurídicas tributárias a uma única relação de natureza complexa.  

Por ocasião da função tributária surge uma multiplicidade de relações 

jurídicas. Umas de caráter administrativo e formal, que têm por conteúdo 

obrigações de fazer e não fazer.  

                                                                                                                                                     
55 DE AYALA, José Luis Perez de; e GONZALES, Eusebio. Curso de Derecho Tributário. Tomo I, 2. 

ed., Editoriales de Derecho Reunidas: Madrid, 1978, p.141. 
56 Tradução livre de:  “La supervaloración de la obrigación tributaria està en contradicción con la realidad 

jurídica tal y como ésta se nos manifesta después de un examen detenido de nuestro sistema tributario; porque 
la obrigación tributaria, por una parte, constituye sólo uno – siquiera sea el más importante - de los diversos 
tipos de relaciones jurídicas contempladas por las normas tributarias; por otra, viene a su vez encuadrada en 
otra relaciòn más complexa: a relaciòn jurídico impositiva” BERLIRI, Antonio. Princípios de Derecho 
Tributario. Vol. II, Tradução, estudos preliminares e notas por Narciso Amorós Rica e Eusebio Gonzáles 
Garcia. Madrid: Editorial de Derecho  Financeiro, 1971, p. 76.  

57 A doutrina brasileira, de forma majoritária, tem procurado ver na denominada obrigação tributária 
acessória, prevista no § 2º do art 13 do Código Tributário Nacional, como um simples dever jurídico de 
natureza administrativa e não tributária. 



Há, por outro lado, uma relação jurídica tributária em sentido técnico e 

próprio, cujo conteúdo será a obrigação tributária material. De acordo com esta 

tese, a obrigação tributária material será aquela que tem por objeto a prestação 

tributária. 

Perez de Ayala, tendo como parâmetro o Direito Espanhol, adota esta 

tese afirmando que o Direito espanhol parece regular unicamente a obrigação 

tributária material, que tem por conteúdo o pagamento do tributo, atribuindo-se às 

demais obrigações a natureza jurídica administrativa.” 

Giuliani Fonrouge, após arrolar as teorias que pretendem explicar as 

relações existentes entre a obrigação tributária e a relação-jurídica tributária, 

acaba por preferir este último termo para denominar as conseqüências da 

atividade tributária, ou seja, a obrigação tributária material ou principal, e a 

expressão obrigação tributária para denominar as obrigações concluir pela 

existência de uma relação jurídica tributária para denominar o dever de cumprir as 

prestações estabelecidas em lei.58

Seguindo a mesma corrente, Sanz de Bujanda afirma que a relação 

jurídica tributária deve ser entendida como um conjunto de vínculos jurídicos que 

as normas jurídicas estabelecem entre o poder público e os contribuintes, dentre 

os quais existiria a obrigação tributária stricto sensu, que teria por conteúdo o 

pagamento do tributo.59

                                                 
58 Nas palavras do próprio autor: “Por nuestra parte, creemos que se evitan equivocos aceptando el 

concepto genérico de ‘relação jurídico-tributária’ como compreensivo de todo lo que es consecuencia de la 
actividade tributaria y manteniendo la tradicional expresiòn ‘obrigação tributaria’, sin innovaciones 
terminológicas, para o caso específico del deber de cumprir la prestaciòn estabelecida por ley. Con ese 
alcance podemos decir, en conclusiòn, que la relaciòn jurídico-tributária está integrada por los correlativos 
derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al titular de éste, por una 
parte, y a los contribuyntes y terceros, por otra.” FONROUGE, Giuliani. Derecho Financeiro. Vol. I. 2. ed., 
Buenos Aires: Depalma, 1970, p. 371. 

59 “Cuando hablemos de relaciòn jurídica tributária, habrá de entenderse que nos referimos al conjunto de 
vínculos jurídicos que las normas tributárias producen entre el ente público y os contribuyntes, incluida, entre 
esos vínculos, la estricta obligaciòn tributária, es decir, aquella que consiste en el crédito fiscal y en la deuda 
impositiva. Con ese alcance podemos decir, en conclusiòn, que la relaciòn jurídico-tributária está integrada 
por los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al 
titular de éste, por una parte, y a los contribuyntes y terceros, por otra.” BUJANDA, Sainz de. Notas de 
Derecho Financiero. Tomo I, Introduccion y parte general, volumen 2º, lecciones 15 a 35, 1967.  



Por fim, há também as correntes que abandonam a relação jurídica 

como módulo fundamental para a construção do fenômeno tributário, 

denominadas de teorias procedimentalistas, cujo título de maior defensor pode ser 

atribuído a A. D. Giannini, para quem, na ordem de realização de todos os tributos, 

se identificam seqüências de atos e atividades da administração pública e dos 

particulares, estruturados segundo modelos procedimentais. 

Assim, esta teoria têm a característica de visualizar o nascimento da 

obrigação tributária como resultado de uma atuação procedimental do fisco, a 

partir de diversas relações jurídicas.60

Pela leitura das teorias apontadas, pode-se perceber que a matéria em 

estudo é polêmica e está longe de um tratamento definitivo. No entanto, pode-se 

extrair duais conclusões: a) a primeira, é a de que a própria teoria 

procedimentalista aceita a explicação do fenômeno tributário a partir do conceito 

de relação jurídica, que para ela não se resume a apenas uma;61 e b) segundo, é 

que a demonstração do fenômeno tributário depende do direito positivo de cada 

pais. 

Vejamos por exemplo a teoria de Berliri que procura restringir o conceito 

de obrigação tributária apenas à relação jurídica de cunho patrimonial. As demais 

obrigações, afirma ele, seriam simples deveres administrativos. 

Se formos buscar o ordenamento jurídico italiano vamos encontrar o art. 

1.174 do Código Civil, segundo o qual toda obrigação é patrimonial. 

Berliri fortemente influenciado por este dispositivo legal acaba afirmando 

que as obrigações tributárias, para serem obrigações, têm que ter, igualmente, e 

necessariamente, um cunho patrimonial. Assim, as demais obrigações não 

poderiam ser obrigações, mas tão somente deveres administrativos. 

                                                 
60 FEDELE, Andrea, La teoria del procedimento de imposición y la denominada antecipación del tributo. 

Revista de Direito Tributário, São Paulo, nº 2, p. 13-29, out./dez. 1977, p. 14. 
61 FEDELE, Andrea, La teoria del procedimento de imposición y la denominada antecipación del tributo. 

Revista de Direito Tributário, São Paulo, nº 2, p. 13-29, out./dez. 1977, p. 14. 



Perez de Ayala também afirma a inaplicabilidade da teoria de Berliri na 

Espanha, afirmando a sua incompatibilidade em face do art. 28 da Lei Geral 

Tributária, daquele país.62  

Conclui-se, portanto, que a noção de relação jurídica tributária latu 

sensu, em verdade, pode comportar diversas outras relações, cada qual com o 

seu conteúdo e sua finalidade específica, a ser determinada pelo direito positivo 

de cada pais.  

Desta forma, interessa aos anseios deste trabalho a separação entre 

que se faz entre conceito lógico-jurídico e jurídico-positivo ou jurídico-dogmático. 

1.2.3. A obrigação tributária como conceito jurídico-positivo. 

Juan Manoel Teran expõe, de forma adequada, a distinção entre os 

conceitos lógicos-jurídicos, que são conceitos apriorísticos, como fórmulas de 

apreensão da realidade jurídica genérica, e os conceitos jurídicos-positivos, 

conceitos a posteriori, que só podem ser construídos em face de um determinado 

sistema, por terem sua validez restrita no tempo e no espaço.63  

A obrigação existente numa relação jurídica é um conceito jurídico-

positivo ou jurídico-dogmático. Logo, cabe ao direito positivo delimitar os seus 

contornos. 

José Souto Maior Borges reconhece a obrigação tributária como um 

conceito jurídico-positivo a ser delimitado pelo direito positivo interno de  cada 

pais.64

                                                 
62 DE AYALA, José Luis Perez de; e GONZALES, Eusebio. Curso de Derecho Tributário. Tomo I, 2. 

ed., Editoriales de Derecho Reunidas: Madrid, 1978, 146. 
63 TERAN, Juan Manuel. Filosofia del Derecho. 3. ed., México: Porrua, 1971, pág. 81 e ss. 
64 A propósito “o conhecimento humano tem variações metodológicas em função do objeto material a que 

se dirige. O Direito é uma ciência empírica. E se é vertido sobre normas, quem dará ao Direito o caráter de 
empiricidade será o próprio ordenamento jurídico-positivo. Quer dizer: uma teoria jurídico-tributária terá 
maior aproximação da verdade na medida em que consiga resistir aos testes de inserção dela no sistema 



Desta forma, cada ordenamento jurídico pode disciplinar as obrigações 

existentes nas relações jurídicas, com as mais variadas prestações, tais como de 

fazer, de não fazer, de pagar, atribuindo a cada uma delas um determinado regime 

jurídico específico, que apenas deverá se conformar aos preceitos constitucionais.  

A obrigação é um conceito jurídico-positivo, ou jurídico-dogmático. Isto 

quer dizer que cabe ao Direito Positivo dar-lhe a sua conformação. Não há uma 

noção ontológica do que seja obrigação e toda tentativa neste sentido se torna 

infrutífera e de fácil refutabilidade, devendo, pois, ser descartada.  

Por isso afirma José Souto maior Borges que: “como a obrigação não é 

uma categoria lógico-jurídica, mas jurídico-positiva, construção do direito posto, é 

ao direito positivo que incumbe definir os requisitos necessários à identificação de 

um dever jurídico qualquer como sendo um dever obrigacional. Significa dizer: a 

obrigação é definida, em todos os seus contornos, pelo direito positivo.”65

A noção de obrigação somente pode ser obtida a posteori, ou seja, após 

o conhecimento do ordenamento jurídico, como um todo, dentro do qual ela se 

apresenta.  Não se pode, pois, estudar a obrigação tributária num determinado 

país, com os conceitos apresentados em outro, já que estes conceitos podem e 

mudam de acordo com a própria legislação. 

Contrapõem-se ao conceito jurídico-positivo, os conceitos lógico-

jurídicos, que, ao contrário, “constituem pressupostos fundamentais para a ciência 

jurídica. Entre esses pressupostos essenciais estão as noções de direito subjetivo, 

dever jurídico, objeto, e de relação jurídica.”66

                                                                                                                                                     
normativo.¨ (...) “Obrigação é uma categoria de direito positivo; é uma categoria de direito posto; ela existe 
conforme é desenhada, estruturada, tipificada por um determinado ordenamento jurídico.¨ BORGES, José 
Souto Maior. Premissas para Estudo da Obrigação Tributária. In Revista Dialética de Direito Tributário, nº 
20, 56/64, p. 61.   

65 BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária: uma introdução metodológica. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 62. 

66 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1999, p. 94. 



Estes conceitos não são alterados pelo ordenamento jurídico e podem 

ser aplicados aos diversos sistemas, pois são conceitos que pertencem à Teoria 

Geral do Direito.  

A relação jurídica é um conceito lógico-jurídico, já que é encontrado em 

todo lugar, sendo da essência do direito se manifestar por meio de relações 

jurídicas.  

Estas relações jurídicas se manifestam sempre como conseqüência da 

incidência de regras jurídicas, atribuindo-se efeitos entre as pessoas. Por isso 

afirma Becker que a relação jurídica é essencialmente bilateral atributiva.67

Os conceitos lógico-jurídicos interessam basicamente à Teoria Geral do 

Direito e não se diferenciam tendo em vista o país onde se encontra estabelecida. 

Fala-se, assim, em relação jurídica civil, comercial, penal, processual, dependendo 

da disciplina jurídica que a estuda. 

Em cada uma destas disciplinas, a obrigação poderá surgir com uma 

característica distinta, com uma peculiaridade específica, dentro de relações 

jurídicas estabelecidas por normas jurídicas.  

José Souto Maior Borges68, de forma muito esclarecedora, afirma que o 

nexo existente entre obrigação tributária e relação jurídica é de forma e conteúdo. 

E não uma relação de espécie e gênero. 

A relação jurídica é uma categoria formal, estudada pela Teoria Geral do 

Direito, e a obrigação é uma categoria dogmática, estudada pelas disciplinas 

jurídicas particulares. Daí a qualificação destas obrigações tendo em vista o objeto 

de estudo, obrigações de direito civil, comercial, tributário etc. 

Assim, afirma o citado autor que simplesmente não há atributos 

essenciais da obrigação, e que assim o fossem, seriam vinculantes para o direito 
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68 BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária: uma introdução metodológica. 2. ed. São Paulo: 
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positivo. Ao contrário, atributos da obrigação são os que estiverem contemplados 

em norma construída como obrigacional.”69

Para os fins a que se destina esta dissertação, tem-se que as 

obrigações tributárias são das mais diversas naturezas e a doutrina clássica houve 

por bem tentar enquadrá-las num esquema conceitual entre obrigações principais 

e acessórias ou entre obrigações materiais e formais. Orientação, aliás, que foi 

recepcionada pelo texto do atual Código Tributário Nacional, no seu art. 113.  

 Fortemente influenciados por autores estrangeiros, alguns 

doutrinadores esquecem de analisar o ordenamento jurídico brasileiro, 

procedendo a afirmações que não têm qualquer sustentação quando submetidas a 

uma análise mais aprofundada.70  

Da mesma forma, não tem procedência, no âmbito do Direito Brasileiro, 

a alegação de que as obrigações acessórias não seriam obrigações tributárias, 

conforme afirmado, dentre outros, por Ives Gandra da Silva Martins71 e por Paulo 

de Barros Carvalho.72

Se as obrigações são conceitos jurídico-positivos, conforme visto acima, 

não há razão para se buscar um conceito ontológico do que seja obrigação. Cabe 

ao direito positivo dizer o que será objeto da relação jurídica obrigacional, cabendo 

ao intérprete apenas buscar o regime jurídico aplicado àquela obrigação.  

                                                 
69 BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária: uma introdução metodológica. 2. ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1999, p. 39. 
70 Por exemplo, podemos citar a tese extremada defendida no Brasil por Aurélio Pitanga Seixas Filho, 

que retende excluir do campo obrigacional a relação jurídica tributária. Conforme o citado autor o credor da 
relação jurídica obrigacional é dono de sua vontade, podendo dela dispor, livremente, inclusive para perdoar o 
devedor do cumprimento de sua obrigação ou dever jurídico, enquanto a relação tributária nasce, e se forma 
sem depender diretamente da vontade dos sujeitos participantes dela, que devem cumprir, isto sim, a vontade 
da lei. SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Relação Tributária, Revista dos Tribunais, nº 
29, São Paulo, nov., 2000, p. 317-321, p. 319.  

71 Para quem: “a obrigação acessória, por vocação multidisciplinar, transformada em prestações de fazer 
ou deixar de fazer para complementar a atividade administrativa, não é propriamente uma obrigação 
tributária, mas uma obrigação acessória à obrigação tributária.” Obrigação Tributária aspecto nuclear, p. 34. 

72 Para quem: “Tais relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações acessórias, nome 
impróprio, uma vez que não apresentam o elemento caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindo nelas 
prestação passível de transformação em termos pecuniários.” CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 
Direito Tributário. 8. ed., atualizada. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 198.  



Sendo este regime das obrigações permitido pelo ordenamento jurídico 

em vigor, em especial pelas regras e princípios constitucionais, tem-se que não há 

razão para se imputar qualquer vício de validade a eles.  

1.2.4. A autonomia da antecipação tributária. 

Já que o conceito de obrigação é dado pelo Direito Positivo, necessário 

se faz enquadrar a antecipação no esquema conceitual apresentado pelo Código 

Tributário Nacional. 

O Código Tributário Nacional é muito claro ao conceituar as obrigações 

acessórias como obrigações tributárias, sem que com isso se tenha a aplicação, 

em relação a estas, do regime jurídico cabível para as obrigações entendidas 

como principais. Assim, identifica duas espécies de obrigação tributária: a 

obrigação principal e a obrigação acessória.  

A obrigação principal, nos termos do art. 113, § 1º do CTN,  surge com a 

ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

A obrigação acessória, por sua vez, é conceituada, nos termos § 2º do 

artigo 113 do CTN,  como sendo aquela que decorre da legislação tributária e tem 

por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

Procedendo-se a uma análise superficial sobre estas duas espécies de 

obrigação, poderia parecer que há uma diferença estrutural entre as proposições 

jurídicas que estabelecem uma obrigação principal ou acessória. No entanto, 

como se demonstrará, esta separação entre obrigação principal e acessória não é 

tão grande assim, diferenciando-se uma da outra apenas pelo conteúdo da 

prestação. 



Quanto ao nascimento, prescreve o próprio § 1º do art. 113 do Código 

Tributário Nacional que a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato 

gerador. Da mesma forma o art. 114 do Código Tributário Nacional prescreve que 

a obrigação acessória também contém um fato gerador, identificado como 

qualquer situação que impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 

obrigação principal. 

Não há, pois, neste campo, uma diferença ontológica entre obrigação 

principal e acessória. 

Por outro lado, a extinção das duas espécies de obrigações se dá pelo 

seu cumprimento. É obvio que se uma obrigação tem por conteúdo o pagamento 

de uma determinada quantia, com o pagamento se extinguiria a obrigação. 

Da mesma forma, as obrigações acessórias também se extinguem pelo 

seu cumprimento. Se uma determinada lei determina a realização de um balanço 

patrimonial, a realização deste extingue a obrigação. Se a lei determina que em 

cada venda o comerciante tem que expedir a Nota Fiscal, a sua emissão extingue 

a obrigação. 

Em relação ao instrumento normativo que cria as duas espécies de 

obrigações, tem-se que é a lei. Somente esta é que pode criar direitos e 

obrigações, pois, conforme determina o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal 

de1988, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. Logo, está afastada qualquer possibilidade de 

criação de obrigações sejam elas tributárias ou não, sem o instrumento normativo 

constitucionalmente exigido, ou seja, a lei.  

Desta forma, também aqui não se verifica uma diferença substancial 

entre obrigação principal e acessória, em que pese a dicção do art. 96 do Código 

Tributário Nacional.73

                                                 
73 Pode-se sustentar que a obrigação acessória pode ser criada por meio de legislação infralegal, com base 

no  conceito de legislação tributária encontrado no art. 96 do CTN. No entanto, este dispositivo deve ser 
interpretado de acordo com a Constituição Federal de 1988, que preceitua no seu art. 5º, inciso II, que 



O critério diferenciador entre uma e outra somente poderá estar no seu 

objeto. Na obrigação principal o objeto da prestação seria uma obrigação de dar 

ou pagar um determinado valor em face do sujeito ativo; ao passo que a obrigação 

acessória o objeto da prestação seria uma obrigação de fazer ou não fazer. 

Assim, enquanto a obrigação tributária principal tem por finalidade o 

pagamento do tributo terá ela sempre um cunho eminentemente econômico. Já a 

obrigação acessória teria por conteúdo apenas as obrigações de fazer ou não 

fazer, que pode ter relação com a obrigação principal, mas que será desprovida de 

qualquer  conteúdo econômico.  

No entanto, ambas serão tidas como obrigações tributárias, porque 

assim determina a lei. 

Um outro argumento para se verificar que a obrigação será sempre um 

conceito jurídico-positivo a depender da qualificação do direito positivo, tem-se 

que a obrigação tributária principal também abrange a penalidade pecuniária, nos 

termos do citado § 1º do art. 113 do Código Tributário Nacional. A penalidade 

pecuniária, apesar de ser o conteúdo da obrigação principal, não poderia ser 

incluída no conceito de tributo, já que este não poderia decorrer de sanção. Vê-se, 

portanto, que a obrigação tributária principal não se relaciona necessariamente, 

embora possua este nome, com o tributo, aqui entendido como sendo a parcela da 

riqueza dos contribuintes a ser destinada ao sujeito ativo da obrigação tributária. 

A antecipação tributária é uma relação jurídica tributária com uma 

obrigação tributária específica, que tem também uma relação direta com o 

conceito de tributo. Ela estabelece uma obrigação de pagar ou reter algo em favor 

do sujeito ativo, em nome do sujeito passivo da obrigação tributária dita principal. 

Seria ela então uma obrigação principal ou acessória?  

                                                                                                                                                     
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, os denominados 
atos normativos secundários não podem inovar na ordem jurídica criando direitos ou impondo obrigações. 
Neste particular não há, portanto, qualquer distinção em face da obrigação principal que também é criada por 
lei.  



A obrigação acessória, conforme disposto no § 2º do artigo 113 do CTN, 

é tida como prestações positivas ou negativas previstas no interesse da 

arrecadação ou fiscalização.  

Vê-se, portanto, que o legislador houve por bem diferenciar uma e outra 

espécie de obrigação. No entanto, tem-se que a estrutura da proposição normativa 

destas duas espécies de obrigação não é diferente. 

Na antecipação tributária tem-se que o tributo é exigido antes da 

ocorrência do fato gerador, seja do futuro contribuinte, seja de um terceiro tido 

como responsável tributário. Não poderia ser considerada como obrigação 

principal, já que o fato gerador não ocorre e a obrigação tributária principal estaria 

subordinada à ocorrência deste fato, nos termos do artigo 114 do Código 

Tributário Nacional, segundo o qual o fato gerador da obrigação principal é a 

situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.  

Desta forma, pode-se, perfeitamente, sustentar que a natureza 

obrigacional desta figura está a um meio caminho entre as obrigações tributárias 

principais e acessórias, na forma como definidas no Código Tributário Nacional. 74

Se o objeto destas espécies de obrigação tributária é distinto, tem-se 

que o regime jurídico aplicado também será diferenciado, mas isso não exclui a 

sua caracterização como obrigação tributária. 

Assim, em conclusão, verificou-se que no Brasil, há uma separação 

entre obrigação principal e acessória e que esta distinção não tem muito sentido 

prático, pois as duas espécies de obrigação, em verdade, configuram apenas 

algumas possibilidades de obrigações e deveres, dentro de relações jurídicas 

estabelecidas pelo direito positivo. 

                                                 
74 Afirma Diogo Feio que “A consideração de que este sujeito cumpre obrigações de índole formal não 

tem como conseqüência a aceitação como substituto de um terceiro que apenas possua na sua esfera jurídica 
deveres de natureza formal  sem que seja chamado a cumprir a obrigação de pagamento do imposto.”    



Sendo a relação jurídica um conceito lógico-jurídico, e sendo a 

obrigação tributária um conceito jurídico-positivo, tem-se que a antecipação pode 

ser entendida como uma espécie de obrigação tributária autônoma, diante do 

quadro conceitual apresentado pelo Código Tributário Nacional, que estabelece o 

dever de recolher uma certa quantia em dinheiro em favor do sujeito ativo 

tributário,  antes da ocorrência do fato gerador. 

Esta obrigação pode se revelar no conceito de relação jurídica, que ao 

lado de diversas outras relações jurídicas, promovem o fenômeno da arrecadação 

e fiscalização tributária.  

A defesa da autonomia desta relação jurídica em face daquela 

identificada com sendo a obrigação tributária principal deve ser vista analisada 

sobre mais um aspecto. Não significa que pelo fato de uma obrigação existir 

independentemente uma da outra, que não haverá efeitos causados pela 

obrigação antecipatória em face da obrigação principal. Estes efeitos serão 

estudados de forma mais aprofundada no próximo tópico. 

 

1.3. Natureza jurídica da antecipação tributária. 

Uma significativa discussão, que se opera no âmbito da figura da 

antecipação, é a da definição da sua natureza jurídica.  

Afirma a corrente garantística que a antecipação funciona como uma 

espécie de garantia, ou seja, como caução.75  Assim, a antecipação teria por 

finalidade garantir a satisfação da obrigação tributária principal, que só poderia ser 

exigida com a ocorrência do fato gerador. O valor recolhido antecipadamente 
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Revista de Direito Tributário, São Paulo, nº 2, p. 13-29, out./dez. 1977, p. 14. 



seria, desta forma, uma caução, imposta por lei, a ser fornecida em favor do 

credor. 

Uma segunda corrente procura identificar na antecipação tributária a 

própria obrigação tributária principal, sendo o seu fato gerador uma ficção.76 Com 

base nesta corrente é que alguns doutrinadores argumentam a sua 

inconstitucionalidade. 

Uma terceira corrente sustenta que a natureza da antecipação tributária 

seria uma forma de colaboração de particulares com a administração pública.77  

 Uma quarta corrente sustenta que a antecipação tributária seria uma 

obrigação sujeita a condição resolutiva, sendo a condição a própria ocorrência do 

fato gerador da obrigação principal.78 Desta forma, os efeitos do lançamento e da 

liquidação retroagem ao momento em que aquele é efetuado, podendo-se concluir 

que a obrigação tributária retroage ao momento do pagamento antecipado.79

A primeira corrente não se vislumbra como a melhor, já que o valor 

antecipado não deve ser tido como uma garantia de uma dívida que ainda não 

existe e nem se sabe se existirá. Não seria razoável exigir a garantia de uma 

dívida inexistente. A caução visa garantir o cumprimento de uma obrigação que já 

existe.   

A segunda corrente também não deve ser aceita, já que a obrigação 

tributária antecipatória deve ser vista de forma distinta da obrigação tributária 

principal.  
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Sendo uma obrigação distinta, terá elementos distintos. O fato gerador 

da obrigação antecipatória, por exemplo, não deve ser confundido com o fato 

gerador da obrigação principal. Nem um nem outro é uma ficção, já que cada um 

deles existirá concretamente com todas as suas peculiaridades.  

O que se presume é que ele irá existir e a sua eventual inexistência, 

determinará a restituição imediata da quantia antecipada.  

A terceira corrente também não deve ser aceita já que restringe a 

antecipação a uma de suas espécies, a antecipação com substituição. Neste caso, 

o terceiro obrigado a proceder à antecipação poderia até ser colocado na condição 

de particulares em colaboração com o poder público. No entanto, na antecipação 

sem substituição não seria adequado pensar em colocar o próprio contribuinte na 

condição de colaborador, pois se encontra numa posição antagônica em face do 

sujeito ativo da relação jurídica tributária. 

A quarta corrente sustenta que a antecipação tributária seria uma 

espécie de obrigação sujeita a condição resolutiva, sendo esta a ocorrência do 

próprio fato gerador da obrigação tributária principal. 

Esta corrente parece resolver o problema, já que a condição resolutória 

importa efeitos retroativos, sendo que a condição tem por fim apenas resolver a 

obrigação, liberando, definitivamente, o devedor. 

No entanto, aquele que antecipa cumpre a sua obrigação com a simples 

cumprimento da sua obrigação. Esta obrigação não está condicionada a nada. A 

obrigação tributária principal, no caso da antecipação definitiva, já nascerá morta, 

já que o seu fato gerador não importará em qualquer responsabilidade para o 

contribuinte ou responsável. Esta corrente tem a desvantagem de não separar as 

duas obrigações, comprometendo-se a sua análise. Portanto, tem-se que esta 

corrente também não deve ser aceita. 



Entende-se que a antecipação tributária é efetivamente o cumprimento  

de uma obrigação específica, de uma obrigação autônoma em face da obrigação 

principal. 

Digo Feio afirma, da mesma forma, que a retenção na fonte, a qual é 

identificada como uma antecipação tributária,  tem um pressuposto de fato distinto 

daquele encontrado para a obrigação tributária principal. Assim, o fato de existir a 

retenção não tem como conseqüência obrigatória o nascimento da obrigação 

principal, embora seja esse o resultado esperado na maioria dos casos.80

Assim, o valor antecipado satisfaz a obrigação antecipatória, e 

igualmente a principal, seja de forma parcial ou total. No primeiro caso, 

promovendo, desde já, a liberação do devedor quanto ao pagamento do valor 

antecipado, sendo, portanto, responsável pela diferença existente entre a quantia 

antecipada e a devida em face da ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária principal. No segundo, importará na imediata liberação do contribuinte ou 

responsável, tão logo ocorra o fato gerador da obrigação tributária principal, não 

sendo mais nada devido por ele. Assim, verifica-se que a autonomia da obrigação 

antecipatória em relação à obrigação principal deve ser vista com reservas.  

1.4. Espécies de antecipação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Conforme já adiantado anteriormente, tem-se que a antecipação 

tributária pode ser classificada sob dois aspectos. Primeiro, levando-se em conta a 

atuação do contribuinte na obrigação antecipatória. Assim, poderá ser com 

substituição ou sem substituição.  

Por outro lado, a antecipação tributária pode ser analisada de acordo 

com o efeito da antecipação. Neste caso, ela poderá será definitiva, ou sem 

                                                 
80 FEIO, Diogo. A substituição fiscal e a retenção na fonte: o caso específico dos impostos sobre 

rendimento. Lisboa: Coimbra, 2001, p. 115. 



restituição, se o pagamento feito pelo antecipador importar na dispensa de 

qualquer obrigação do contribuinte ou responsável, quando da ocorrência do fato 

gerador; ou provisória, ou sem restituição, se aquele efeito importar num acerto de 

contas entre o contribuinte, ou responsável, e o sujeito ativo tributário, quando da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. 

1.4.1. Antecipação com e sem substituição.   

A antecipação tributária pode ser classificada levando-se em 

consideração a figura do contribuinte. Assim, sendo o próprio contribuinte o sujeito 

passivo da obrigação antecipatória, tem-se a antecipação será sem substituição. 

Por outro lado, sendo um terceiro, que não o contribuinte, o sujeito passivo da 

obrigação antecipatória, tem-se a antecipação com substituição.  

Em relação a estas duas espécies de antecipação, menciona Marco 

Aurélio Greco que a antecipação pode ser prevista tanto para alcançar o próprio 

contribuinte como pode vincular um terceiro que não o contribuinte. Nesta última 

hipótese, como há atribuição de responsabilidade a um terceiro, envolve, também, 

uma figura ligada à sujeição passiva tributária, e, portanto, não é despropositado 

falar em “substituição”. Por isso, podem ser identificadas duas espécies de 

antecipação: a antecipação sem substituição (se o caso é de mera exigência feita 

ao próprio contribuinte) e a antecipação com substituição (se a exigência, além de 

antecipadamente feita, atingir um outro sujeito de direito).81

Destaca-se que a expressão antecipação por substituição ou sem 

substituição é, em verdade, imprópria. Por substituição entenda-se a retirada de 

algo e a colocação de outro em seu lugar. Assim, fala-se em responsabilidade 

                                                 
81 GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2. Ed. Ver. Amp. 

Malheiros: São Paulo, 2001, p. 14. 
  



tributária por substituição, quando então é retirado o contribuinte da relação 

jurídica tributária principal e colocado um terceiro em seu lugar.  

Na antecipação tributária, conforme já analisado anteriormente, não há, 

propriamente, a retirada do contribuinte e a colocação de um terceiro responsável 

em seu lugar. O que há é a criação de uma nova estrutura obrigacional 

caracterizada por uma nova relação jurídica, a relação jurídica antecipatória.  

Esta relação jurídica antecipatória também se dá entre um sujeito ativo e 

um sujeito passivo. O sujeito ativo será sempre o credor da obrigação tributária, ou 

seja, a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável pela arrecadação 

e fiscalização do tributo. No pólo passivo desta relação jurídica antecipatória deve 

existir uma pessoa que tenha condições de efetuar o recolhimento do tributo antes 

da ocorrência do fato gerador e de se ressarcir do ônus econômico de tal 

obrigação. 

Este sujeito passivo da obrigação tributária antecipatória pode ser tanto 

o contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária principal, quanto um 

terceiro. Neste caso, percebe-se que não há propriamente uma substituição. Não 

há a retirada do contribuinte e o posicionamento de um terceiro na condição de 

sujeito passivo direto da obrigação tributária antecipatória. 

A relação jurídica antecipatória existe independentemente da existência 

da obrigação tributária dita principal e o sujeito passivo daquela relação pode ser 

tanto o contribuinte, sujeito passivo direto desta, quanto um terceiro. 

A indicação de um terceiro, em relação à obrigação tributária principal, 

para figurar no pólo passivo da obrigação antecipatória não caracteriza, portanto, 

uma substituição.   

Não obstante tal fato, tem-se que a doutrina trata este aspecto da 

antecipação como substituição. Daí mencionar-se neste trabalho os termos 

antecipação com substituição ou sem substituição, lembrando-se sempre das 

considerações acima mencionadas.  



Sendo a relação jurídica antecipatória uma relação autônoma em face 

da obrigação tributária dita principal, tem-se que no pólo passivo de ambas pode 

estar a mesma pessoa. Neste caso, havendo identidade entre o contribuinte, da 

obrigação tributária principal, e o responsável da obrigação tributária antecipatória, 

tem-se o caso de antecipação sem substituição. 

Isto porque será o próprio contribuinte que será chamado a cumprir a 

obrigação antecipatória. Seria exemplo deste modelo de antecipação a obrigação 

imposta a certas pessoas de promoverem a arrecadação do imposto de renda por 

meios de carnê-leão. 

Nestes casos, o próprio contribuinte é obrigado a promover certos 

pagamentos antecipatórios ao longo de um determinado exercício financeiro, 

obedecendo-se uma certa periodicidade, em regra de um mês, ao término do qual, 

ocorrerá então o fato gerador da obrigação principal do imposto de renda. 

Num momento posterior à ocorrência deste fato gerador, será o 

contribuinte chamado ao acertamento de sua obrigação, já então devidamente 

apurada em relação ao seu quantum. Esta obrigação, portanto, se dará sem que 

haja substituição, já que há uma identidade entre a figura do contribuinte e o 

responsável na antecipação.   

Por outro lado, tem-se a antecipação com substituição. Neste caso o 

contribuinte não é convidado a participar da relação jurídica antecipatória, já que 

haverá o interesse de se buscar outros responsáveis por tal pagamento.  

Neste caso, um terceiro figurará como responsável pelo cumprimento da 

obrigação antecipatória, enquanto que o contribuinte permanecerá apenas como 

sujeito passivo da obrigação dita principal. 

Assim, após a ocorrência do fato gerador, o contribuinte poderá ou não 

ser chamado ao acerto de suas contas com o fisco, considerando-se, neste, os 

pagamentos efetuados pelo responsável da antecipação. 



Seria um exemplo de obrigação antecipatória, com substituição, a 

denominada retenção na fonte do imposto de renda. Neste caso, o responsável 

pelo recolhimento do imposto retido na fonte será o empregador, que se constitui 

num terceiro em relação à obrigação tributária principal. 

Após a ocorrência do fato gerador, ou seja, no final do período de 

referência, tem-se o acerto de contas do contribuinte em face do fisco, 

considerando-se os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo da obrigação 

antecipatória. 

Veja-se, mais uma vez, a impropriedade da expressão substituição. O 

contribuinte não deixa de figurar na relação jurídica tributária caracterizada pela 

obrigação principal. Não há, propriamente dito, a sua exclusão e imediata 

colocação de um terceiro em seu lugar. A dívida continua a lhe pertencer, sendo 

ele o sujeito passivo da obrigação principal. 

O sujeito passivo da relação jurídica antecipatória terá a sua 

responsabilidade esgotada na retenção e no recolhimento do tributo a ser devido 

pelo contribuinte, quando da apuração da liquidez da obrigação dita principal, 

surgida esta sim após a ocorrência do fato gerador. 

Na antecipação, o sujeito passivo só se torna responsável pela retenção 

e pelo recolhimento do valor que lhe cabe fazer, não podendo ser 

responsabilizado pela dívida do contribuinte.  

Este detalhe é importante no momento de se quantificar a 

responsabilidade do antecipador  o que será analisado em momento oportuno. 

Não há como haver a substituição do contribuinte ou do responsável 

pelo antecipador. Isto porque o tributo é instituído em face do contribuinte. Será 

ele quem terá que suportar, pelo menos em regra,82 o ônus econômico da 

incidência do tributo. 

                                                 
82 Fala-se em regra, já que em alguns casos, devido à própria natureza da exação, o ônus econômico do 

tributo não recai sobre o contribuinte. É o que ocorre nos chamados tributos indiretos, como o ICMS, por 



A possibilidade da lei criar a figura da antecipação tributária não pode 

mudar esta regra, sob pena de se estar criando um novo tributo, a ser suportado 

pelo sujeito passivo da antecipação e não pelo contribuinte, propriamente dito. 

Assim, caso a lei venha criar uma antecipação tributária, imputando ao 

terceiro a responsabilidade pelo pagamento do tributo devido pelo contribuinte, 

sem que este suporte qualquer ônus econômico, tem-se a criação de um novo 

tributo, sobre o qual incidirá os dispositivos constitucionais que regulam esta 

situação.   

É claro que este terceiro que será chamado a participar da relação 

jurídica antecipatória terá condições de se reembolsar do ônus econômico em face 

do contribuinte.  

Daí porque se afirma a aplicabilidade, na figura em comento, do art. 128 

do Código Tributário Nacional, que assim preceitua: 
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso 
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador 
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-
se a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da obrigação.  

Este dispositivo do CTN, no entanto, não se aplica à antecipação 

tributária, mas tão somente à substituição tributária, conforme será analisado de 

forma mais adequada no capítulo III, item 3.2.3. 

No entanto, para aqueles que entendem pela sua aplicação, percebe-se, 

de imediato, que na forma como redigido, parece ter, o referido dispositivo, dito 

menos do que se pretendia. A vinculação ao fato gerador se dá pela finalidade 

exclusiva de possibilidade do responsável de ser reembolsado do ônus econômico 

suportado tendo em vista a criação de uma responsabilidade a ele.  

                                                                                                                                                     
exemplo, onde a carga tributária pela incidência do tributo é repassada ao contribuinte, que se constitui no 
verdadeiro contribuinte, denominado de contribuinte de fato, enquanto que o comerciante é identificado como 
sendo o contribuinte de direito. 



Se não houvesse esta possibilidade estar-se-ia criando um novo tributo 

em face do terceiro responsável, afastando-se a figura do contribuinte, pessoa em 

relação à qual foi criada o tributo, já que revelava capacidade contributiva. 

Da mesma forma, afirma Edvaldo Brito que o alargamento da obrigação 

tributária pressupõe que outra pessoa, à qual se estende a obrigação, integre a 

situação definida como fato gerador, porque a sua ação há de estar inserida no 

objeto tributável, isto é, inserida na materialidade da hipótese de incidência, de 

forma a possibilitar que o substituto possa exercer o poder de reembolso, seja, ou 

não, por meio da retenção.83

1.4.2. Antecipação provisória, ou com restituição, e definitiva, ou 
sem restituição. 

A antecipação tributária também pode ser analisada sob o ângulo da 

definitividade do pagamento antecipado. Se o pagamento antecipado importar no 

não surgimento da relação jurídica caracterizada pela obrigação tributária 

principal, o que se dá com a ocorrência do fato gerador, tem-se a obrigação 

definitiva, ou seja, não será passível haver a restituição de eventual quantia 

recolhida a maior ou a menor que aquela que seria devida pela ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária principal. 

A expressão definitiva pode ser passível de críticas. No entanto será ela 

mantida já que se encontra, mesmo que com um significado um pouco diferente, 

por alguns doutrinadores.84  

                                                 
83 BRITO, Edvaldo. A substituição no ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 1, 1995, p. 24-

31, p. 25. 
84 Digo Feio distingue a figura da substituição própria e da substituição imprópria ou por conta e ainda a 

substituição definitiva e a provisória, sendo que a substituição própria e definitiva é vista como substituição 
tributária, enquanto que a imprópria e provisória é vista como a retenção na fonte. FEIO, Diogo. A 
substituição fiscal e a retenção na fonte: o caso específico dos impostos sobre rendimento. Lisboa: Coimbra, 
2001, 107. 



Por outro lado, se o surgimento da relação jurídica antecipatória não 

importar na não existência da relação jurídica identificada como a obrigação 

tributária principal, nos casos de tributos recolhidos antecipadamente a maior ou a 

menor, ter-se-á apenas uma antecipação provisória. 

Seria exemplo de antecipação provisória a denominada retenção na 

fonte do imposto de renda, nos casos em que a renda é apurada ao longo de um 

determinado período. Trata-se de uma antecipação feita por um terceiro, mas que 

não afasta a responsabilidade do contribuinte, que será chamado após a 

ocorrência do fato gerador ao acerto de contas com o fisco, podendo-se gerar uma 

situação de crédito ou débito. Se credor, deverá o contribuinte ser ressarcido do 

tributo pago a maior, gerando-se a situação de imposto a restituir. Se devedor, o 

contribuinte será chamado a responder pela diferença entre o que já foi 

antecipado pelo responsável e o valor do imposto efetivamente devido, gerando-

se uma situação de imposto a pagar. 

Veja-se que nestes casos não está excluída a possibilidade de 

conciliação destas duas espécies de antecipação com aquelas vistas 

anteriormente, ou seja, a antecipação com ou sem substituição. Em verdade, os 

modelos de antecipação podem ser criados de forma a conciliar as espécies  

citadas.  

Assim, pode-se ter a substituição sem substituição a título provisório. Da 

mesma forma, pode-se ter uma antecipação com substituição a título provisório, 

ou uma substituição a título definitivo.  

A antecipação sem substituição, a título definitivo, no nosso entender 

não é cabível, por revelar uma incoerência lógica. Neste caso, haveria, 

necessariamente, a identificação de um novo fato gerador, a revelar a existência 

de um novo tributo. 

Se a antecipação tributária é visualizada como uma nova relação 

jurídica, estabelecida como técnica de arrecadação de tributos, imputando-se a 



obrigação de antecipar o tributo, tem-se que a determinação ao contribuinte de 

antecipar de forma definitiva tal pagamento, importará, necessariamente, na 

criação de um novo tributo, já que o fato gerador da obrigação antecipatória será 

distinto daquele já previsto para a obrigação tributária principal.  

O exemplo da retenção na fonte do imposto de renda seria um exemplo 

de antecipação com substituição de forma provisória. Já no caso do ICMS, na 

forma como positivado em face da Lei Complementar n 87, de 1995, tem-se um 

exemplo de antecipação com substituição de forma definitiva.  

O exemplo do carnê-leão seria um caso de antecipação sem 

substituição a título provisório, já que o contribuinte será chamado ao acerto de 

contas após a ocorrência do fato gerador.  

Para cada modelo de antecipação acima apresentado deve-se buscar 

os seus limites e possibilidades no próprio texto constitucional em face do regime 

determinado para cada tributo.  

 

 

 

Resumidamente, podemos apresentar a seguinte classificação das 

antecipações tributária.  

                                     - sem substituição 

                                      

                                     -  com substituição      

- provisória ou 
com restituição 

- provisória ou 
com restituição 

- definitiva ou sem 
restituição 

Antecipação tributária 



CAPÍTULO II – ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA E FIGURAS AFINS.  
 

Sumário: 2.1. Considerações iniciais; 2.2. Antecipação e 
substituição tributária;  2.3. Antecipação substituição tributária 
“para trás” ou diferimento; 2.4. Antecipação e retenção na fonte; 
2.5. Antecipação e empréstimo compulsório; 2.6. Antecipação e o § 
9º do art. 195 da Constituição Federal. 

2.1. Considerações iniciais.   

Pretende-se, neste momento, definir a figura da antecipação tributária a 

partir de outras  figuras que com ela são comumente confundidas.  

Não se pretende, neste momento, analisar a antecipação tributária na 

forma como se apresenta diante do ordenamento jurídico brasileiro, o que será 

feito em momento posterior. 

As figuras afins que serão abordadas neste capítulo serão: a) a 

substituição tributária; b) o diferimento; c) a retenção na fonte; d) empréstimo 

compulsório; e) a alteração de alíquota de que trata o § 9º do art. 195 da 

Constituição Federal de 1988, acrescentado pela Emenda à Constituição nº 20, de 

1998.   

Duas observações devem ser feitas antes de se iniciar este capítulo. A 

primeira refere-se ao termo figuras afins. A utilização desta expressão não tem a 

pretensão de inovar no estudo dos institutos tributários com uma nova 

nomenclatura. Figuras afins foi o termo escolhido tão somente para aglutinar os 

tópicos acima arrolados, de forma a facilitar a apreensão das diferenças existentes 

entre eles e a antecipação tributária. 

A segunda observação que merece ser ressaltada é que não se 

pretende, neste capítulo, ou mesmo neste trabalho, dissertar sobre as figuras 



jurídicas acima mencionadas. O objeto de nossa investigação é tão somente a 

antecipação tributária, buscando-se salientar os tópicos reputados mais 

relevantes, que podem servir para identificar as diferenças entre elas. 

Desta forma, este capítulo será elaborado com esta finalidade exclusiva 

de investigar a antecipação tributária, a partir da comparação com outras figuras 

que são com ela constantemente confundidas, sem qualquer pretensão de 

aprofundamento da matéria acerca destas. 

2.2. Antecipação e substituição tributária.   

A doutrina brasileira tem estudado a figura da antecipação tributária a 

partir de uma das suas espécies, ou seja, a antecipação com substituição. No 

entanto, a antecipação não deve ser confundida com a substituição tributária.  

A substituição tributária é figura relacionada à dimensão subjetiva da 

relação jurídica tributária, sendo matéria bem acolhida pela doutrina, sem maiores 

questionamentos. A propósito afirma Alfredo Augusto Becker que refletindo sobre 

a embriogenia jurídica do substituto legal tributário, compreendeu que a sua 

criação é tanto um fenômeno perfeitamente normal, quanto é um processo técnico 

de criação do direito utilizado com muito mais freqüência do que se possa 

imaginar.85

No Código Tributário Nacional, é tratada dentro do capítulo da 

responsabilidade tributária, no art. 128 do Código Tributário Nacional, o qual 

afirma ser possível a atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva 

obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 

caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.  

                                                 
85 BECKER, Alfredo Augusto.  Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 531.  



Assim, na classificação de Rubens Gomes de Souza86 , que se tornou 

clássica, a sujeição passiva pode ser direta ou indireta. Na sujeição passiva direta 

tem-se a figura do contribuinte, que é aquele que tem uma relação direta e 

pessoal com o fato gerador;87 enquanto que na sujeição passiva indireta estaria o 

responsável, ou seja, aquele que sem se revestir da condição de contribuinte a 

sua obrigação decorre de expressa disposição de lei.  

A responsabilidade tributária, por sua vez, pode se dar por transferência, 

quando a responsabilização do terceiro se dá por força de um evento ocorrido 

após o nascimento da obrigação tributária. Assim, como esta ocorre diante do fato 

gerador, havendo um evento posterior que justifique a transferência da 

responsabilidade, ter-se-á a responsabilidade por transferência. É o caso da 

responsabilidade dos sucessores quando há a morte do contribuinte, em face dos 

tributos cujos fatos geradores ocorreram antes da sua morte.  

A responsabilidade por substituição ocorre, ainda segundo o citado 

autor, quando, em face de expressa disposição de lei, o fato gerador já nasce 

diante do substituto, que neste caso efetivamente estaria por substituir o 

contribuinte. Daí a necessidade de se identificar o substituto a partir de uma 

vinculação com o fato gerador da obrigação tributária principal, conforme preceitua 

o art. 128 do Código Tributário Nacional. 

Esta diferença não passou despercebida por Marco Aurélio Greco, 

quando afirmou que, não obstante a expressão “substituição tributária” tenha na 

doutrina um significado preciso, que é o acima exposto, o legislador e os 

operadores práticos começaram a denominar de “substituição tributária” uma outra 

figura em que a exigência do tributo é feita antes da ocorrência do fato gerador. 

Como o sujeito passivo a quem a lei atribui o dever de promover o recebimento e 

o recolhimento do tributo não é o contribuinte (assim definido pelo art. 121 do 

CTN), passou-se a dizer que este sujeito passivo, que se encontra em fase 

                                                 
86 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Financeiras, 

1960. p 206 - 207. 
87 Este conceito é definido também pelo art. 121 do Código Tributário Nacional. 



anterior do ciclo econômico, estava sendo alcançado como “substituto tributário” 

do contribuinte – o que levou à generalização da utilização da expressão para 

figura cujo núcleo relevante não está na atribuição de responsabilidade a terceiro 

(pois isto é amplamente disciplinado pelo Código Tributário Nacional), mas na 

exigência do tributo por antecipação.88

Percebe-se, portanto, que a figura da substituição tributária não deve 

ser confundida com a da antecipação tributária. Em que pese tal distinção 

conceitual,89 entre antecipação e substituição, a doutrina e a jurisprudência 

costumam, de forma inadequada, tratar daquela figura sob a denominação de 

substituição, adjetivando-a como substituição tributária.  

É importante lembrar que a antecipação tributária somente ocorre na 

denominada substituição tributária para frente, progressiva ou por fato futuro, 

dentre outras. 

2.3. Antecipação e substituição tributária “para trás” ou  
diferimento. 

No âmbito da legislação do ICMS, a Lei Complementar nº 44, de 7 de 

dezembro de 1983, entre outras medidas, introduziu o § 3º, do art. 6º do Dec-Lei 

nº 406, de 1966, possui a seguinte redação: 
§ 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;” 

Da análise da alínea a), acima transcrita, verifica-se que a lei pode 

estabelecer a responsabilidade do industrial ou do comerciante pelo recolhimento 
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do tributo devido nas operações anteriores promovidas com mercadorias ou seus 

insumos. Tal fenômeno é definido no âmbito do Direito Tributário como espécie de 

substituição tributária para trás, ou como um tipo de diferimento, já que a 

obrigação tributária principal não surgiria do fato gerador, mas sim de um 

momento diferido no tempo, ou seja, após àquele. 

Esta figura não comporta maiores problemas, já que neste caso o fato 

gerador ocorre antes da obrigação do substituto de pagar o tributo, que deixa de 

ser devida na operação precedente, para apenas ser devida numa operação 

conseqüente, em significativa vantagem para o contribuinte ou substituto.  

Para Renato Lopes Becho, no diferimento, tem-se a situação, prevista 

em lei, de postergação da incidência da norma tributária, que deixa de incidir em 

uma dada operação, para surtir seus efeitos em outra.90

Veja-se, por exemplo, o caso mencionado por Renato Lopes Becho 

relativo ao Leite. O leite é produzido por pequenos fazendeiros e são vendidos 

para o industrial (latcínio). Esta operação tem a incidência do ICMS já que ocorre 

o fato gerador de circulação da respectiva mercadoria. No entanto, com a 

finalidade de se racionalizar a arrecadação, diminuindo-se o número de 

responsáveis pelo recolhimento do tributo, a lei autoriza que a cobrança do 

imposto incidente sobre esta operação se dê apenas quando da saída do leite da 

indústria, quando então este, o industrial, ficará responsável não só pelo  

recolhimento do imposto sobre a saída da mercadoria industrializada, no papel de 

contribuinte, como também pelo imposto devido na operação antecedente, na 

condição de substituto. 

Neste caso, o responsável é o industrial, que substitui o fazendeiro, que 

é o contribuinte do imposto incidente sobre a venda do leite ao industrializado. No 

entanto, a obrigação tributária só ocorrerá em momento posterior, quando da 

venda do leite pelo industrial. 
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O que ocorre aqui é exatamente o contrário do que ocorre com a 

antecipação tributária. Enquanto que, no diferimento, a cobrança do tributo se dá 

em momento posterior à ocorrência do fato gerador; na antecipação a obrigação 

tributária ocorre antes do fato gerador da obrigação tributária principal. Por isso se 

denomina esta espécie de diferimento de substituição tributária para trás91, ou por 

fato passado. 

2.4. Antecipação e retenção na fonte. 

A antecipação tributária, muita das vezes, se confunde com a retenção 

na fonte. E aqui alguns esclarecimentos são importantes, já que na retenção na 

fonte também pode ocorrer ou não a antecipação tributária.  

A retenção na fonte deve ser vista quando a obrigação tributária ocorre 

no exato momento em que se dá o fato gerador. 

Para Sainz de Bujanda, a retenção na fonte não seria um caso de 

substituição tributária, na sua conformação clássica, pois o recolhimento do 

imposto de renda  na fonte não teria o condão de resolver a obrigação tributária e, 

por isso, seria mero dever instrumental perante a administração.92 Esta também é 

a opinião de Sacha Calmon93 e de Gustavo Saad Diniz94. 

De modo diferente, salientando que a retenção é uma espécie de 

substituição, Digo Feio afirma que a retenção na fonte tem por natureza jurídica 
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p. 81. 

92 BUJANDA, Sainz de. Notas de Derecho Financiero. Tomo I, Introduccion y parte general, volumen 
2º, lecciones 15 a 35, 1967, p. 232. 
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um pagamento sob condição, ao afirmar que os efeitos do lançamento e da 

liquidação retroagem ao momento em que aquele é efectuado.95

Edvaldo Brito associa igualmente a figura da retenção na fonte com a 

substituição, lembrando da Lei italiana n° 4.021, sobre o imposto de riqueza 

móvel, datada de 24.8.1877, que obrigava certas pessoas jurídicas a declararem 

não somente a sua renda, mas, também, o estipêndio, a pensão, o ordenado, que 

pagassem, os juros dos débitos resultantes de contratos, recolhendo, diretamente, 

o imposto relativo a esses rendimentos, a cargo dos seus empregaods, 

reembolsando-se, mediante retenção.96  

Diferencia-se, assim, a retenção da substituição tributária para frente, 

onde o fato gerador só deve ocorrer no futuro, e da substituição tributária para 

trás, onde o fato gerador ocorre no passado.  

É bom lembrar que o imposto de renda, no qual a retenção na fonte 

ganhou maior destaque, deve ser melhor analisado, já que de acordo com o 

ordenamento jurídico positivo, tem-se também a possibilidade de haver um caso 

de antecipação tributária, não o sendo necessariamente. 

O imposto de renda tem por fato gerador, nos termos do art. 43, do 

Código Tributário Nacional, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, 

podendo tanto ser tributado cada vez em que se obtém a renda ou o rendimento, 

de forma instantânea, portanto; como de forma periódica, ou seja, uma vez por 

mês, por ano etc. 

O que importa salientar é que dependendo do modelo adotado pela lei 

que institui o imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza, ter-se-á a 

figura da antecipação tributária.  
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Assim, se for definido que a incidência deste imposto deve se dar 

anualmente, sendo definido o dia 31 de dezembro do ano de referência como 

sendo a data do fato gerador do tributo, tem-se que as retenções executadas 

durante o referido ano, caracterizarão uma espécie de antecipação.  

No entanto, se ocorrer a retenção na fonte no exato momento da 

transação econômica, como ocorre, por exemplo, com a CPMF, não haverá 

antecipação, já que aqui a obrigação de pagar o tributo ocorre no exato momento 

em que ocorre o fato gerador do tributo, neste caso, a movimentação financeira. 

2.5. Antecipação e empréstimo compulsório. 

Uma grande parte da doutrina procura associar a figura da antecipação 

tributária com o empréstimo compulsório, sob o principal argumento de que o valor 

antecipado fica indisponível para o seu titular até que se dê a sua restituição. 

No entanto, embora possa haver questionamentos sobre a questão da 

violação ao princípio da propriedade, o que será analisado mais adiante, tem-se 

que a figura da antecipação não deve ser confundida com o empréstimo 

compulsório.  

O empréstimo compulsório está previsto no artigo 148 da Constituição 

Federal de 1988, nos seguintes termos: 
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 
I – para atender a despesa extraordinária, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; 
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no artigo 150, III, b. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 
será veiculada à despesa que fundamentou a sua instituição.  

De início verifica-se que o empréstimo compulsório é uma espécie 

tributária, sendo a antecipação tributária uma mera técnica de arrecadação. 



Esta espécie de tributo deve ser instituída, exclusivamente pela União, 

sob a condição específica da ocorrência de um dos fatores arrolados nos incisos I 

e II do dispositivo constitucional acima citado. Trata-se, portanto, de tributo sujeito 

ao modelo teleológico, por meio do qual se busca uma finalidade ou objetivo 

específico.97 Daí, portanto, a exigência constitucional prevista no parágrafo único 

do citado dispositivo. 

A antecipação tributária é apenas de uma obrigação tributária que visa 

antecipar o recolhimento de imposto ou contribuição, já existentes, antes da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Não cria, portanto, um 

tributo novo. 

Além disso, tem-se ainda um segundo ponto de distinção entre as duas 

figuras, sub análise, que é a forma como se dá a restituição da quantia paga.  

Na antecipação tributária a restituição da quantia antecipada pode se 

dar de duas formas. Sendo a antecipação definitiva, a restituição se dará caso o 

fato gerador não ocorra. Já no caso da antecipação provisória, a quantia recolhida 

a maior será também imediatamente restituída, quando houver o devido encontro 

de contas entre o fisco e o contribuinte.  

No empréstimo compulsório o mesmo não ocorre. Devido a sua feição 

teleológica, a quantia emprestada só será passível de restituição quando não se 

verificarem mais os requisitos ou as condições que justificaram a sua instituição, 

previstas nos incisos do art. 148 acima transcrito. Daí porque a exigência feita pelo 

parágrafo único do art. 148, de que a aplicação dos recursos provenientes de 

empréstimo compulsório deve se dar exclusivamente na hipótese que o 

fundamentou. 

Assim, o ente da federação, ao criar a lei que visa instituir uma 

antecipação tributária, deve prever a forma de restituição da quantia antecipada de 

forma imediata. Caso esta restituição não se opere de forma imediata estará, de 
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fato, configurado um empréstimo compulsório, pois o instituto da antecipação não 

pode funcionar como um novo tributo, mais especialmente como um empréstimo 

compulsório, ficando o ente da federação com recursos financeiros que não lhe 

pertence por tempo superior ao exigido pela constituição. 

No entanto, tem-se aqui que a inconstitucionalidade estará tão somente 

na forma de restituição da quantia retida a maior e não na própria figura da 

antecipação. O artigo 150, § 7º da Constituição funciona aqui como um autêntico 

direito subjetivo do contribuinte, o qual garante a imediata restituição da quantia 

recolhida pelo antecipador, não somente no caso da não ocorrência do fato 

gerador presumido, na antecipação definitiva, como também no caso do valor ser 

retido a maior do que o devido, nos casos de antecipação provisória.   

Muito embora haja previsão legal determinando a restituição imediata da 

quantia antecipada, a sua não restituição, na prática, caracteriza ato omissivo da 

autoridade competente, procedimento este incompatível com a constitucional 

federal, configurando-se, via de conseqüência, verdadeiro abuso de autoridade, 

sendo cabível, portanto, as medidas judiciais cabíveis para reparar a ilegalidade 

ou o abuso de poder, como, por exemplo, o mandado de segurança com o 

objetivo de liberação imediata da quantia devida.  

2.6. Antecipação e o pagamento antecipado ou indevido. 

A antecipação tributária não deve ser confundida com o pagamento 

antecipado, e com o pagamento indevido, previstos no parágrafo único do art. 160, 

e no art. 165, ambos  do Código Tributário Nacional. 
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Conforme lembra Roque Antonio Carraza,98 o pagamento antecipado é 

efetuado após a ocorrência do fato gerador, mas antes de qualquer cobrança. 

Neste caso, tem-se que a obrigação tributária principal já existe, não havendo, 

portanto, como confundir com a antecipação tributária, que pressupõe a não 

existência da obrigação tributária principal, que surge somente com o seu fato 

gerador, nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional.  

No pagamento indevido, tem-se três possibilidades de sua ocorrência, 

na forma como prevista no art. 165 do CTN, ou seja, no caso de: a) cobrança 

indevida, quando então o contribuinte efetua o pagamento acreditando estar a ele 

obrigado; b) no caso de pagamento espontâneo indevido ou a maior que o devido, 

seja porque motivo for:  b1) quando incorrer em erro na identificação do sujeito 

passivo, b2) na determinação da alíquota aplicável, b3) no cálculo do montante do 

débito, etc99.; e, por fim, c) quando houver anulação, revogação ou rescisão da 

decisão administrativa que determinou o seu pagamento.  

A restituição, nestes casos, pode vir a sofrer as limitações previstas no 

Código Tributário Nacional, e nas legislações de cada tributo. É o que ocorre, por 

exemplo, no 166 do Código Tributário Nacional, que disciplina a restituição de 

tributos que comportem a transferência do encargo financeiro; ou ainda no § 3º do 

art. 89, da Lei nº 8.212, de 1991, que preceitua a limitação da compensação, nos 

casos de contribuições sociais, por ela regidas, pagas indevidamente, limitadas a 

30% do valor mensal da referida contribuição.   

Na antecipação, a restituição não deve possuir qualquer limitação ou 

requisito formal, devendo-se, de preferência, ser operacionalizada sem que haja   

qualquer solicitação neste sentido.100  
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2.7. Antecipação e o § 9º do art. 195 da Constituição Federal. 

A antecipação tributária não deve ser confundida também com a figura 

prevista no art. 195, § 9º da Constituição Federal de 1988, acrescentado por força 

da Emenda à Constituição nº 20, de 1998. 

Preceitua o referido dispositivo que as contribuições sociais patronais 

incidentes sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados às 

pessoas físicas que lhes prestam serviços, sobre o faturamento e sobre o lucro, 

todas elas destinadas à seguridade social, podem ter alíquotas ou base de cálculo 

diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva da mão 

de obra. 

Este dispositivo constitucional autoriza, portanto, a instituição de 

tratamento desigual entre os contribuintes, estabelecendo como critério do 

tratamento diferenciado a atividade econômica ou a utilização intensiva da mão de 

obra. 

Assim, questiona-se, num primeiro momento, a possibilidade de um 

tratamento diferenciado entre contribuintes, em face do princípio da isonomia.  

Verificando-se a aplicação deste princípio, nos termos do art. 150, inciso 

II, da Constituição Federal,101 tem-se que em face das contribuições sociais, das 

quais as contribuições sociais destinadas à seguridade social são espécies, este 

dispositivo não foi arrolado na redação do art. 149 da Constituição.102  
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Assim, poder-se-ia sustentar: a) tratar-se de uma lacuna de formulação, 

sendo, portanto, um esquecimento do legislador; ou b) um silêncio eloqüente, ou 

seja, a vontade expressa de não aplicar este princípio em face das contribuições 

arroladas no art. 149 da Constituição.  

Ao que tudo indica houve efetivamente uma vontade de não se aplicar o 

princípio da isonomia em face destas exações, já que aqui haveria a busca de 

determinadas finalidades, que pode caracterizar um benefício específico em favor 

do contribuinte.  

Efetivamente, as contribuições sociais são fixadas tendo por objetivo o 

atingimento de certas finalidades, previstas constitucionalmente, pelo que o 

tratamento diferenciado parece residir na natureza mesma destas exações. 

Para Marco Aurélio Greco, as contribuições sociais são exigências 

voltadas a um universo restrito de pessoas que, de algum modo, se relacionem à 

finalidade constitucionalmente qualificada. Assim, seria possível existir 

contribuições que só digam respeito a um grupo restrito de pessoas.103  

É o caso das contribuições instituídas em favor de determinadas 

categorias profissionais ou econômicas. A anualidade da Ordem dos Advogados 

do Brasil, exemplo clássico desta exação, seria devida, portanto, apenas pelos 

Advogados, não se estendendo tal sujeição a pessoas pertencentes a outras 

categorias profissionais.  

Além do que a referida distinção estaria sendo determinada pela própria 

constituição, pelo que não se poderia sustentar a violação do referido princípio 

constitucional. 

Mas o problema maior se encontra em face das contribuições sociais 

destinadas à seguridade social. Estas, por expressa disposição constitucional, 
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podem ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas, tendo em vista a atividade 

econômica ou a utilização intensiva de mão de obra. 

O primeiro ponto a ser observado é que este dispositivo se refere 

apenas às contribuições patronais, não sendo estendidas às contribuições dos 

segurados.  

A atividade econômica, portanto, é da empresa. Assim, as empresas de 

alguns setores da economia podem vir a ser gravadas com uma alíquota maior ou 

menor em face daquela prevista para as demais empresas.  

Neste ponto não há qualquer alteração, já que a alíquotas das 

contribuições sociais é matéria reservada à lei. Desta forma, a lei pode fixar 

alíquotas distintas, e já o fazia antes do advento da Emenda à Constituição nº 20, 

de 1988, como se pode verificar do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

que preceitua um “adicional” da contribuição social incidente sobre folha de 

salários para as instituições financeiras ali arroladas. 

A grande novidade do dispositivo parece residir na possibilidade de 

fixação de base de cálculo diferenciada. Veja-se que não significa isso apenas 

uma modificação quantitativa, restrita a valores, portanto, o que seria facilmente 

resolvido por meio de alteração das alíquotas, mas sim uma modificação 

qualitativa.  

As contribuições destinadas à seguridade social, a exemplo do ocorre 

com os impostos, possuem base de cálculo fixada no próprio texto constitucional: 

folha de salários e demais rendimentos pagos a pessoas físicas no decorrer do 

mês; faturamento e lucro, na forma como previsto no art. 195, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988.   



Assim, a tentativa de mudança qualitativa destas bases de cálculo seria 

gravada pela pecha de inconstitucionalidade, como, aliás, decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da Adin nº 1103/DF.104

Esta ação direta de inconstitucionalidade foi julgada procedente para 

declarar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 25 da Lei 8.870, de 15 de abril de 

1994, que alterou o art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que fixava a base 

de cálculo da contribuição social patronal do empregador rural, pessoa jurídica,  

deixando de ser a folha de salários para ser o valor estimado da produção agrícola 

própria, considerado o preço de mercado.  

O Supremo Tribunal Federal entendeu que sendo a base de cálculo 

prevista para esta exação a folha de salários, na forma como preceitua o art. 195, 

inciso I, da Constituição Federal, na sua redação primitiva, não seria possível à lei 

alterá-la para o valor estimado da produção agrícola.  

Com o advento do § 9º do art. 195, da Constituição, pela Emenda nº 20, 

de 1998, restou autorizada, portanto, a alteração desta base de cálculo que 

poderá agora ser fixada de forma diferenciada das demais empresas, devendo-se 

atentar para a natureza da atividade da empresa e a utilização intensiva de mão 

de obra. 

Pelo que foi analisado, constata-se que esta figura da alteração de 

alíquotas e base de cálculo não se confunde com a antecipação tributária. Aquelas 

alterações não alteram o fluxo normal da relação tributária de se pagar o tributo 

após a ocorrência do fato gerador, tendo, portanto, uma aplicação mais restrita. 

Esta figura comporta ainda mais uma análise que merece ser feita neste 

momento. A Lei nº 9.718, de 27 de janeiro de 1998, previa no seu art. 4º, 5º e 6º, 

que: 
Art 4º As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas 
a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que 
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se refere o art. 2º, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de 
combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.  
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço 
de venda da refinaria, multiplicado por quatro.  
Art 5º As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e a 
recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições referidas no art. 2º, 
devidas pelos comerciantes varejistas do referido produto, relativamente às vendas 
que lhes fizerem.  
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço 
de venda do distribuidor, multiplicado por um inteiro e quatro décimos.  
Art 6º As distribuidoras de combustíveis ficam obrigadas ao pagamento das 
contribuições a que se refere o art. 2º sobre o valor do álcool que adicionarem à 
gasolina, como contribuintes e como contribuintes substitutos, relativamente às 
vendas, para os comerciantes varejistas, do produto misturado.  
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os valores das contribuições deverão ser 
calculados, relativamente à parcela devida na condição de:  
I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de 
mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda;  
II - contribuinte substituto: tomando por base o valor resultante da aplicação do 
percentual de mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo 
coeficiente de um inteiro e quatro décimos.  

Tomando-se, como exemplo, o caso específico do art. 4º, o que também 

se repete em face dos demais dispositivos, tem-se que as refinarias de petróleo 

passaram, por força do referido dispositivo, a substituir (antecipação) os 

contribuintes em relação à contribuição social incidentes sobre o faturamento das 

empresas distribuidoras e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de 

petróleo, inclusive gás. 

Neste caso, portanto, a refinaria de petróleo seria contribuinte da 

contribuição sobre o seu faturamento, e funcionaria também como antecipadora 

por substituição, da contribuição devida pelas empresas distribuidoras e varejistas 

de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás. O valor a ser pago pelo 

antecipador substituto seria fixado tendo em vista o preço do produto da refinaria, 

multiplicado por quatro.  

Deve ser lembrado que a base de cálculo desta exação é o faturamento, 

entendido como sendo a receita bruta auferida pela empresa no decorrer do mês e 

não a venda das suas mercadorias, base de cálculo do imposto sobre circulação 

de mercadorias, na forma como preceitua o art. 3° desta mesma lei.  



Desta forma, percebe-se que a base de cálculo da contribuição social 

sobre o faturamento, bem como a sua alíquota, são diferenciadas em relação às 

demais, o que poderia fazer acreditar aos mais desavisados estar-se diante da 

figura prevista no art. 195, § 9º da Constituição Federal.  

Ocorre que isto não é verdade, já que a figura é a da antecipação 

tributária definitiva, com substituição. Neste caso, a grande diferença está no fato 

de que na antecipação definitiva, por estar diante de um fato gerador presumido, 

ou seja, a existência do faturamento por parte do distribuidor e do varejista. Assim, 

caso este não ocorra, deveria haver a imediata restituição da quantia antecipada. 

Caso não houvesse o fato gerador cuja ocorrência era presumida, por 

qualquer motivo, como por exemplo, o capotamento do caminhão que transporta o 

combustível, antes da sua entrega ao distribuidor ou do varejista, com perda total 

da carga, tem-se que a contribuição antecipada, fixada neste caso como sendo o 

preço do produto na refinaria multiplicado por quatro, deveria ser imediatamente 

restituída ao distribuidor ou ao varejista, conforme o caso. Já que aqui não haveria 

a ocorrência do fato gerador do tributo, que era presumida. 

Vê-se, portanto, que a antecipação não irá gerar, para os verdadeiros 

contribuintes, qualquer prejuízo, devendo apenas ser entendida como uma 

simples técnica de arrecadação. 

Recentemente, este modelo operacional de arrecadação sofreu uma 

significativa mudança, com a instituição da mudança de alíquota e de base de 

cálculo, por força da Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, editada com base no 

art. 195, § 9o. da Constituição Federal de 1988, acrescentado pelo Emenda à 

Constituição n o. 20 de 1998. 

Por força do advento desta lei, os artigos 4º, 5º e 6º sofreram as  

alterações, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 3o Os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade 



Social – Cofins, devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:"  
"I – dois inteiros e sete décimos por cento e doze inteiros e quarenta e cinco 
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
gasolinas, exceto gasolina de aviação;" 
"II – dois inteiros e vinte e três centésimos por cento e dez inteiros e vinte e nove 
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo 
diesel;"  
"III – dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento e onze inteiros e oitenta e 
quatro centésimos por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
gás liqüefeito de petróleo – GLP;"  
"IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita 
bruta decorrente das demais atividades."  
"Parágrafo único. Revogado." 
"Art. 5o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão 
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:"  
"I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro 
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool 
para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina;"  
"II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita 
bruta decorrente das demais atividades."  
"Parágrafo único. Revogado." 
"Art. 6o O disposto no art. 4o desta Lei aplica-se, também, aos demais produtores e 
importadores dos produtos ali referidos."  
"Parágrafo único. Na hipótese de importação de álcool carburante, a incidência referida 
no art. 5o dar-se-á na forma de seu:"  
"I – inciso I, quando realizada por distribuidora do produto;" 
"II – inciso II, nos demais casos." 

Neste caso, a antecipação tributária definitiva com substituição foi 

substituída pelo modelo de alteração de alíquotas e bases de cálculos, cuja 

possibilidade de aplicação se dá, como já alertamos, apenas em face das 

contribuições sociais patronais destinadas à seguridade social. 

Assim, o que foi feito é o aumento do valor da alíquota e a mudança da 

base de cálculo, que deixou de ser o faturamento, ou a receita bruta, passando a 

ser a venda das mercadorias105, para o distribuidor, que desta forma é o único a 

sofrer a incidência desta exação, em toda a cadeia de distribuição dos seus 

produtos. Os demais integrantes da cadeia comercial passaram a ser isentos, de 
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forma expressa, por força do art. 42 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de 

agosto de 2001.106  

O distribuidor e o varejista ficam, desta forma, isentos desta 

contribuição, evitando-se, assim, o chamado efeito cascata, da COFINS.  

No caso de alteração de alíquotas o que há é a mudança na própria 

relação jurídica tributária principal. O aspecto de quantificação, que compõem o 

conseqüente da norma jurídica tributária, e aumentado para certos contribuintes, 

isentando-se os demais, de forma a não promover uma sobrecarga financeira nos 

preços dos produtos vendidos na ponta da cadeia de distribuição.  

Assim, na mudança de alíquotas e de base de cálculo, na forma como 

prevista no art. 195, § 9º da Constituição, não há que se falar em restituição, nem 

em fato gerador presumido. Neste caso, se o caminhão capotar antes da sua 

chegada ao distribuidor ou varejista, não haverá mais o que questionar, pois o fato 

gerador já ocorreu, qual seja, a venda do produto pelas refinarias. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de venda de produtos importados, que se 
sujeita ao disposto no art. 6° da Lei n° 9.718, de 1998.” 



CAPÍTULO III - O REGIME JURÍDICO DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA 
DEFINITIVA 

 

Sumário: 3.1. Considerações iniciais; 3.2. Análise do regime jurídico 
constitucional da antecipação previsto no artigo 150,  7o. da Constituição 
Federal de 1988; 3.2.1. Modo de instituição da antecipação tributária; 
3.2.2. Campo de abrangência; 3.2.3. Não aplicação do art. 128 do CTN na 
antecipação tributária; 3.2.4. A quantia antecipada é tributo; 3.2.5. Fato 
gerador presumido; 3.2.6. Restituição do valor antecipado; 3.2.7. 
Legitimidade processual na restituição.  

3.1. Considerações iniciais.  

Conforme afirmado anteriormente, o instituto da antecipação tributária já 

vem sendo utilizado no Direito Tributário Brasileiro há alguns anos, em especial 

em face da legislação do ICMS, do imposto de renda, do imposto sobre 

transmissão de bens imóveis inter vivos e em algumas espécies de taxas. 

No entanto, parece que agora a utilização desta figura vem causando 

certa perplexidade na comunidade jurídica. Dois fatores poderiam ser apontados 

para este fenômeno: a) primeiramente, a crescente utilização desta figura no 

âmbito dos Estados da federação em relação ao ICMS, principalmente com a 

adoção, por parte deles, da antecipação definitiva; b) segundo, a contaminação de 

tal fenômeno no âmbito de outras figuras jurídicas, tais como as contribuições 

sociais. 

Assim, tem-se, atualmente, uma discussão significativa acerca de sua 

possibilidade de aplicação e limites existentes, no âmbito específico das 

contribuições sociais destinadas à seguridade social, em especial, as 

contribuições incidentes sobre folha de salários, e demais rendimentos pagos ou 

creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo que sem vínculo 

empregatício; e o faturamento. 



Não são poucos aqueles que se limitam a justificar o não cabimento da 

figura da antecipação tributária em face de tais exações, tendo em vista o fato de 

que estas não seriam tributos plurifásicos; ou porque não seriam estas exações 

caracterizadas pela existência de operações ligadas entre si, ou seja, de um ciclo 

econômico em contemplação de outro.107

No entanto, tem-se que tais motivos não impedem a existência da 

antecipação tributária, desde que observados certos limites constitucionais 

aplicáveis especificamente ao regime jurídico de tal figura.  

Este capítulo, portanto, destina-se a identificar este regime jurídico 

constitucional aplicável à antecipação tributária definitiva. 

Por regime jurídico desta espécie de antecipação tributária compreende-

se não apenas o § 7º do art. 150 da Constituição Federal, como também os 

princípios e demais regras constitucionais e infraconstitucionais existentes que 

incidem sobre a figura em comento. 

A antecipação provisória, tendo em vista a possibilidade de 

compensação entre o valor antecipado e o valor efetivamente devido, quando da 

ocorrência do fato gerador, parece não ter gerado tanta polêmica, quanto a 

antecipação definitiva.  

Assim, este capítulo tratará do regime jurídico aplicável à antecipação 

tributária definitiva, em face do advento do § 7º do art. 150, da Constituição 

Federal de 1988, acrescentado pela Emenda à Constituição nº 3, de 1993.  

As considerações firmadas para esta espécie de antecipação também 

são aplicadas, com as necessárias adaptações, à antecipação provisória, 

principalmente no aspecto de sua criação por lei e da determinação de restituição 

imediata, nos casos em que o valor antecipado for maior que o maior que o 

devido. 
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3.2. Análise do regime jurídico constitucional previsto no artigo 
150, § 7º, da Constituição Federal de 1988. 

Prescreve o § 7º do art. 150 da Constituição que: 
"§ 7º   A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de impostos 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."  

Para se bem compreender o alcance deste dispositivo constitucional, 

nada melhor do que decompô-lo em partes.  

Assim, analisaremos os seguintes tópicos: a) o modo de instituição da 

antecipação tributária; b) campo de abrangência; d) a relação jurídica 

antecipatória; d1) aspecto subjetivo; d2) aspecto objetivo; e) o fato gerador da 

relação jurídica antecipatória e sua relação com o fato gerador da obrigação 

tributária principal; e, por fim, f) a restituição imediata e preferencial da quantia 

paga. 

3.2.1.  Modo de instituição da antecipação tributária. 

O citado dispositivo constitucional preceitua que a antecipação tributária 

só poderá ser instituída por meio de lei ordinária. Poderia parecer desnecessária 

tal determinação, já que toda e qualquer obrigação, seja ela tributária ou não, 

somente poderia ser feita por lei, nos termos do art. 5º, inciso II da Constituição 

Federal de 1988.  

O objetivo principal desta afirmação talvez esteja na determinação 

constitucional de impossibilitar a instituição de tal obrigatoriedade por meio de  

atos normativos infralegais, tais como decretos, portarias, ordens de serviço etc.. 

Assim, todos os entes da federação com competência para instituir seus 

tributos, poderão, por meio de lei ordinária, criar a antecipação tributária. 



Há ainda um outro ponto que merece ser analisado neste tópico, que é 

o contido no art. 146, inciso III, letra b), segundo o qual cabe à lei complementar 

estabelecer normas gerais sobre obrigação tributária.  

Parece haver aqui um aparente problema de constitucionalidade, já que 

este último dispositivo determina que as normas gerais sobre obrigação tributária 

devem ser tratadas por meio de lei complementar, ao passo que o art. 150, § 7o. 

exige apenas a edição de lei para instituir uma obrigação tributária antecipatória. 

No entanto, este problema é só aparente, e não comporta maiores 

dificuldades. O art. 146, inciso III, lebra b) da Constituição, é apenas uma 

determinação do constituinte originário, de que as matérias gerais, sobre 

obrigações tributárias, dentre outras, serão estabelecidas por meio de lei 

complementar.  

No entanto, esta autorização, promovida pelo constituinte originário, não 

impede que o constituinte derivado possa criar, no âmbito constitucional, uma 

obrigação deste jaez.  

Em verdade, nem haveria mesmo necessidade de se editar uma 

emenda à constituição para se instituir, ou autorizar, a criação de antecipações 

tributárias, já que estas devem mesmo ser criadas por meio de lei ordinária, 

cabendo à lei complementar apenas estabelecer normas gerais. 

O art. 150, § 7o. da Constituição Federal, acrescentado pela emenda n° 

3, de 1993, autoriza a criação e estabelece as normas gerais para a instituição de 

antecipação tributária, o que poderia ser feito também por meio de lei 

complementar.  

Assim, tendo em vista que o quorum exigido para edição de uma 

emenda à constituição é mais gravoso que aquele exigido para edição de lei 

complementar, tem-se que não há, sob este ponto de vista, qualquer 

inconstitucionalidade.  



Este problema retoma a idéia de se distinguir as normas materiais 

daquelas formalmente constitucionais, que atualmente vem perdendo o sentido 

teórico e prático, já que as normas constitucionais, pelo simples fato de se 

encontrarem no texto constitucional, já são tidas como normas constitucionais.  

Assim, tem-se que a antecipação tributária encontra-se, na atualidade, 

prevista em sede constitucional. É no artigo 150, § 7o. da Constituição Federal que 

se deverá analisar, basicamente, o regime jurídico da antecipação, devendo o 

contido no Código Tributário Nacional ser aplicado apenas de forma subsidiária, 

naquilo em que não se confrontar com a lógica da figura, cujo fundamento se no 

texto constitucional. 

Logo, os limites materiais a serem obedecidas pelo legislador ordinário 

devem ser encontrados neste dispositivo constitucional. Somente na ausência de 

uma regulação apropriada é que caberá ao intérprete buscar, nos dispositivos 

legais existentes, a supressão das lacunas eventualmente existentes.  

3.2.2. Campo de abrangência.  

O campo de abrangência da antecipação tributária são os impostos e as 

contribuições, conforme expressa disposição do art. 150, § 7. da Constituição 

Federal.  

A doutrina tem procurado restringir tal campo de aplicação apenas aos 

impostos plurifásicos não cumulativos. 

Marco Aurélio Greco afirma que a antecipação encontra fundamento na 

possibilidade de ser qualificada uma fase preliminar do pressuposto de fato para o 

fim de atrelar o dever de recolher o tributo relativo a fato gerador subseqüente. 

Assim, nos impostos plurifásicos, não cumulativos, como o ICMS e o IPI, 

haveria a possibilidade de se instituir a antecipação em relação ao fato gerador 



subseqüente, assim entendido aquele que surge numa etapa mais adiantada do 

ciclo econômico em direção ao consumidor final. E somente nestes.108  

No entanto, tem-se que os modelos constitucionalmente possíveis de tal 

obrigação não se resumem àquela espécie de impostos, podendo, sem maiores 

problemas, ser instituídos em face de outros impostos e das contribuições sociais. 

Ao se admitir que a antecipação tributária é uma relação jurídica 

autônoma, em face daquela identificada como obrigação principal, tem-se que a 

antecipação também será possível em face dos chamados tributos monofásicos, 

como as contribuições sociais, como será demonstrado no último capítulo desta 

dissertação. 

Por ora, tem-se que, por expressa disposição constitucional, não há 

como se pretender restringir a aplicabilidade da antecipação aos impostos 

plurifásicos.  

3.2.3.  Não aplicação do art. 128 do CTN na antecipação tributária.  

Toda relação jurídica obrigacional, por ser uma relação entre pessoas, 

deve indicar o sujeito passivo, o ativo, e o respectivo objeto.  

A obrigação tributária principal tem como sujeito passivo o contribuinte 

ou o responsável, sendo este dividido entre responsável e o substituto, conforme a 

classificação proposta por Rubens Gomes de Sousa e adotada pelo Código 

Tributário Nacional. 

O substituto seria aquele que, colocado no lugar do contribuinte, se vê 

obrigado a cumprir uma obrigação que é deste. Esta substituição ocorre no 
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mesmo momento em que o fato gerador da obrigação tributária surge. Já na 

responsabilidade, a substituição ocorreria após a ocorrência do fato gerador. 

Em relação à antecipação tributária, por ser uma obrigação autônoma 

em relação à obrigação principal, a sujeição passiva será aquela descrita pelo 

conseqüente da norma tributária, independentemente deste sujeito estar ou não 

vinculado ao fato gerador do tributo. 

Marco Aurélio Greco, no mesmo sentido, não vê aplicação, à 

antecipação tributária, do art. 128 à antecipação tributária, afirmando que o 

requisito de vinculação previsto neste dispositivo se aplica à substituição, mas não 

aos casos de antecipação do fato gerador, que não encontra apoio direto neste 

artigo, mas na natureza do pressuposto de fato do tributo ou em norma expressa a 

respeito.109

De fato, não se trata aqui de se exigir que o fato escolhido na definida 

fase preliminar, ou seja, na relação jurídica antecipatória, seja idêntico  ao fato 

previsto no antecedente do preceito normativo tributário que cria tributo, ou seja, 

do denominado fato gerador da obrigação tributária principal.   

Desta forma, se o fato gerador da obrigação principal for o pagamento 

de remuneração, nada impede que antecipação se dê em face de um negócio 

jurídico específico em que o contribuinte seja parte, como ocorre, por exemplo, 

com a retenção de 11% prevista no  art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, com redação 

dada pela Lei nº 9.711, de 1998.  

A vinculação a que se refere o autor acima citado é uma vinculação que 

deve ser analisada dentro de um ciclo econômico, sendo a operação conseqüente 

retirada de dentro da operação antecedente.  

No entanto, tem-se que esta vinculação deve ser encontrada de forma 

prática. Como este terceiro será obrigado a recolher uma quantia antes da 
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ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, necessário se faz que 

este evento escolhido possa: a) demonstrar que o fato gerador irá ocorrer; b) 

demonstrar que o valor retido será algo aproximado da quantia a ser recolhida 

pelo sujeito passivo da obrigação tributária principal; c) que o valor recolhido pelo 

sujeito passivo da obrigação antecipatória seja imediatamente reembolsado, caso 

não ocorra o fato gerador da obrigação principal.  

Não é este o momento para se analisar estes três elementos acima 

citados, o que se fará em momento oportuno, quando tratarmos do princípio da 

proporcionalidade.  

No entanto, apenas para demonstrar o que aqui foi dito, é necessário ter 

em mente que o contido no art. 150, § 7º da Constituição tem por finalidade 

promover  o efetivo cumprimento da obrigação tributária principal. E o faz de forma 

a determinar que o contribuinte, ou o terceiro, antecipe o valor correspondente ao 

imposto ou contribuição, que será devido apenas quando da ocorrência do fato 

gerador ou da constituição do crédito tributário. 

Para este desiderato, não poderia a lei que institui a antecipação 

tributária escolher fatos que não têm qualquer pertinência com a obrigação 

tributária principal. No entanto, tem-se que esta vedação não consta do texto do 

artigo 150, § 7º da Constituição, mas sim do princípio da proporcionalidade. 

Por exemplo, não seria razoável que se atribuísse a responsabilidade ao 

caixa de um estabelecimento comercial, pelo recolhimento do imposto de renda, 

pessoa física, do seu patrão, tendo como parâmetro uma determinada 

percentagem do faturamento da sua empresa. 

Neste exemplo, não se vê qualquer violação ao contido no artigo 150, § 

7º, da Constituição. No entanto, não se verifica ser razoável tal imposição. A 

medida se revelaria inadequada para o objetivo a ser atingido, violando-se o 

princípio da proporcionalidade. 



Desta forma, o princípio violado aqui seria o da proporcionalidade da lei 

e não o da antecipação em si, já que não haveria qualquer obstáculo em se 

antecipar o imposto de renda, tendo como parâmetro o faturamento pessoal, já 

que no momento de calcular o tributo a ser devido pelo contribuinte – comerciante 

-, haveria a devida compensação e o imediato recolhimento da quantia devida ou 

do crédito correspondente. Sendo que o valor efetivamente recolhido pelo 

contribuinte teria a sua incidência relativa à sua renda pessoal e não do seu 

comércio. 

Concluindo, é necessário que se ressalte que a escolha do fato gerador 

da obrigação tributária antecipatória não tem que ter, necessariamente, 

identidade, com o fato gerador do imposto ou da contribuição, previsto no 

antecedente do preceito normativo tributário que regula a obrigação tributária 

principal. 

O que a constituição autoriza é a escolha de um fato que faça surgir a 

obrigação tributária antecipatória. Este fato deve servir para caracterizar a futura 

ocorrência da obrigação tributária principal. Não tem que ser, necessariamente, 

uma fase preliminar do fato gerador da obrigação tributária. Nem mesmo possuir a 

mesma natureza jurídica deste. 

Não há esta condição estabelecida no texto constitucional. O que 

importa é que este fato seja um indicador significativo de que o fato gerador da 

obrigação tributária principal irá ocorrer, e que este fato terá uma previsível 

quantificação econômica. Não há de ser, necessariamente, uma fase preliminar. 

A afirmação de Marco Aurélio Greco parece servir, com perfeição, 

quando se analisa o instituto da substituição tributária com os olhos voltados para 

a sua aplicação na esfera do ICMS. Assim, a venda do produto pelo industrial ao 

distribuidor seria efetivamente uma fase preliminar que demonstra a ocorrência do 

fato gerador do ICMS, que irá ocorrer quando da venda do produto pelo 

distribuidor ao consumidor final. Neste caso, tem-se que a venda do produto ao 

distribuidor é efetivamente uma fase preliminar, sem a qual a fase posterior não 



ocorreria, já que dele depende. No entanto, aos demais tributos, que não são 

plurifásicos, a menção à fases preliminares não teria qualquer significação. 

O art. 150, § 7º da Constituição Federal tem um campo de abrangência 

mais amplo, podendo ser aplicado a todos os impostos e contribuições. E não 

especificamente ao  ICMS. Logo, uma interpretação desse jaez seria incompatível 

com a própria literalidade do texto constitucional. 

Assim, a aplicação do contido no art. 128 do Código Tributário Nacional, 

no âmbito da antecipação tributária deve ser vista com reservas.110  

Mas, apesar desta incoerência lógica, a não aplicação do art. 128 à 

antecipação também se justifica por outros motivos. Preceitua este dispositivo 

que:  
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capitulo, a lei pode atribuir de modo expresso 
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador 
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a 
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

Pelo menos mais três justificativas podem ser desenvolvidas para 

analisar a aplicação deste dispositivo em face da antecipação tributária. 

O primeiro argumento seria o de que o artigo 128 do CTN já existia 

antes do advento da emenda constitucional nº 3, de 1993, não se podendo 

afirmar, com seriedade, que este dispositivo estaria por regulamentar a 

antecipação tributária prevista no artigo 150, § 7º da Constituição.  

Por outro lado, tem-se que o artigo 128 fala em responsabilidade pelo 

crédito tributário. Crédito Tributário não se confunde com obrigação tributária. O 

crédito tributário só existe após o ato de lançamento, conforme determina o artigo 

142 do CTN, quando então o Fisco tem condições de promover a execução fiscal. 

Antes do ato de lançamento não há crédito, mas tão-somente obrigação. 

                                                 
110 Para Kyoshi Harada, ao se referir à antecipação de que trata o art. 31 da Lei 8.711, de 1998, afirma 

que a substituição do sujeito passivo natural (prestadora de serviços) foi feita ao arrepio das normas legais e 
constitucionais pertinentes, e afirma  a contrariedade de tal sistemática com o art. 128 do CTN. HARADA, 
Kyoshi. Substituição tributária da contribuição social sobre a remuneração, Repetório IOB de Jurisprudência, 
n. 9, maio, 1999, p. 278-275, p. 277.  



Não caberia aqui discorrer sobre a profunda discussão doutrinária que já 

foi travada acerca da eficácia constitutiva ou declaratória do ato de lançamento. 

Nem se este ato seria um ato ou um procedimento.  

A discussão sobre estes aspectos não interessa diretamente à nossa 

investigação, pelo que ficaremos apenas com a doutrina majoritária que vê na 

ocorrência do fato gerador o surgimento da obrigação tributária e que o ato de 

lançamento constitui o crédito tributário, sendo este um ato meramente 

declaratório. 

Na antecipação tributária não há crédito tributário, pois este se 

caracteriza por sua exigibilidade, certeza e liquidez da dívida tributária, o que 

habilitaria o sujeito ativo a executar o seu direito creditório. Antes disso, há apenas 

uma relação jurídica obrigacional entre o antecipador e o sujeito ativo. 

A relação jurídica obrigacional, cuja regulamentação seja fundamentada 

no artigo 150, § 7º da Constituição, esgota-se tão-somente com o cumprimento do 

objeto da obrigação, ou seja, com o recolhimento antecipado do imposto ou 

contribuição. 

Este responsável não se vê colocado no lugar do contribuinte, como 

ocorre na substituição, seja regressiva, seja progressiva. A sua responsabilidade 

se esgota tão-somente com o cumprimento da obrigação de recolher o valor que 

lhe cabe. O contribuinte continuará a ser contribuinte.  

Tanto é assim que caso haja uma diferença a menor, ou seja, se o valor 

antecipado pelo responsável não for integral, ou não corresponder ao valor 

efetivamente devido pelo contribuinte, caberá então a este, ou a um terceiro 

responsável (sujeito passivo da obrigação tributária principal) a complementação 

da quantia restante, se estivermos diante de uma antecipação provisória. 

Da mesma forma, se o valor antecipado for superior ao valor 

efetivamente devido, caberá então ao sujeito passivo da obrigação tributária 

principal, o direito de ser restituído quanto à diferença. 



Já na antecipação definitiva, a obrigação tributária principal somente 

surgirá com o seu fato gerador. Até então, não há obrigação por parte do 

contribuinte, e se aquele fato gerador não ocorrer, haverá a imediata restituição da 

quantia antecipada. 

Um terceiro argumento refere-se ainda ao conteúdo do próprio artigo 

128, do CTN, que prevê a expressão “vinculada ao fato gerador da respectiva 

obrigação.” Para se saber se uma pessoa estava vinculada ou não ao fato 

gerador, é necessário que este fato gerador ocorra.  

Se o fato gerador já ocorreu não há antecipação, pois a obrigação 

tributária principal já existe. O que não existe é a constituição do crédito tributário, 

ou seja, esta obrigação não será líquida, certa e exigível. 

Portanto, não há espaço para se afirmar que o artigo 128 do Código 

Tributário Nacional tenha aplicação em face da antecipação prevista no artigo 150, 

§ 7º da Constituição. 

3.2.4. A quantia antecipada é tributo. 

Na antecipação tributária prevista no artigo 150, § 7º da Constituição, o 

objeto da relação jurídica obrigacional compreende a prestação de reter e recolher 

uma determinada quantia em favor do fisco em nome do contribuinte ou 

responsável.  

Verificamos anteriormente que a natureza desta prestação – reter e 

recolher – é que inviabilizaria o seu enquadramento como uma obrigação tributária 

acessória e principal, sendo, pois, uma nova espécie de obrigação tributaria 

autorizada por norma constitucional. 

Convém analisar neste momento a natureza jurídica desta quantia que é 

antecipada, ou seja, se ela constitui efetivamente tributo ou não. 



O termo tributo também é um conceito jurídico-positivo, podendo conter 

diversos significados, desde que atribuídos pelo direito positivo. Ao analisarmos no 

Código Tributário Nacional vamos encontrar a identificação semântica do termo 

tributo também em relação às quantias pagas indevidamente. 

Esta identificação não passou despercebida por Paulo de Barros 

Carvalho, quando enumerou nada mais que seis significados que o termo tributo 

pode vir a ter no Direito positivo brasileiro.111  

Tomemos, pois, a dimensão semântica do termo tributo contida no art. 

165 do Código Tributário Nacional: 
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, 
ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos: 
 I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em 
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do 
fato gerador efetivamente ocorrido; 

Mediante a análise deste dispositivo tem-se que o sujeito passivo (de 

qualquer obrigação tributária, seja ela principal ou antecipatória) terá direito à 

restituição do tributo (quantia paga), quando houver a cobrança indevida ou maior 

que a devida em face da legislação tributária aplicável. 

Vê-se, portanto, que a quantia paga indevidamente também é 

conceituada pelo Direito Positivo como tributo.  

Assim, relembrando-se da identificação dos conceitos jurídico-positivos 

e lógico-jurídicos, analisada no item 1.2.3, tem-se que o termo tributo pode ser 

conceituado como um conceito lógico-jurídico, que depende de conformação a 

partir do direito positivo. 

Não poderia ser outra a conclusão, já que o termo tributo é utilizado 

para designar as mais diversas situações, não havendo, portanto, uma justificativa 

plausível para afasta a denominação de tributo da quantia antecipada.  

                                                 
111 CARVALHO. Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 8. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 

16-20.  
 



Por outro lado, a quantia antecipada terá o efeito de liberalizar o 

contribuinte ou responsável de eventual crédito tributário, que aliás não será nem 

mesmo constituído, já que a obrigação tributária principal também já restará 

satisfeita, seja em parte ou totalmente, carecendo apenas da ocorrência do fato 

gerador que se presume irá acontecer.  

3.2.5. Fato gerador presumido.  

Antes de abordar o tema do fato gerador presumido e da sua 

importância no estudo de antecipação tributária, necessário se faz perquirir acerca 

da distinção entre os conceitos de presunção e ficção jurídicas. 

O vocábulo “presunção” deriva do latim praesumptio, praesumo, e 

designa o mesmo que pressupor, supor, prever, imaginar, conjeturar, basear-se 

em probabilidades.  

Para Pontes de Miranda a “presunção legal (praesumptio iruis) é o 

conteúdo de regras jurídicas que estabelecem a existência de fato, fato jurídico, ou 

efeito de fato jurídico (eg. Direito), sem que se possa provar o contrário 

(preasumptiones iruis et de iure, presunções legais absolutas), ou enquanto não 

se prova o contrário (das presunções  legais relativas). Tais presunções se 

distinguem, portanto, das presunções meio de prova, preasumptiones facti ou 

hominis, e das normas legais sobre prova, que fixam a força probatória do meio de 

prova.”112

Para Gilberto de Ulhôa Canto, na presunção toma-se como sendo a 

verdade de todos os casos aquilo que é a verdade da generalidade dos casos 

                                                 
112 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, T. III, p.  420.  



iguais, em virtude de uma freqüência ou de resultados conhecidos, ou em 

decorrência de previsão lógica do desfecho.113  

Para Maria Rita Ferragut, monografista sobre o tema, a presunção é a 

atividade mental de valoração, relacionando-se com o conceito de prova, na 

medida em que esta supõe uma atividade valorativa de comparação e confronto.  

As presunções teriam natureza processual probatória e consistiriam em normas 

pescritivas de reconhecimento jurídico de um fato provado indiretamente.114  

Já a palavra ficção vem do latim fictício e significa dar forma, figurar, 

transformar, criar e fingir.  

Para Peres de Ayala, a ficção jurídica constitui-se na valoração contida 

num preceito legal, em virtude do qual se atribuem, a determinados supostos de 

fatos, certos efeitos jurídicos, violentando ou ignorando a natureza real das coisas. 

É uma técnica que permite ao legislador atribuir efeitos jurídicos que, na ausência 

da ficção, não seriam possíveis a certos fatos ou realidades sociais. No entanto, 

não encerra mentira alguma, nem oculta a verdade real, apenas cria uma verdade 

jurídica distinta da real.115    

Para Maria Rita Ferragut é um processo mental que tem por conclusão 

dar um significado não correspondente à realidade.  

Assim, pode-se concluir, que a presunção é a indicação de algo como 

verdadeiro, diante da impossibilidade ou desnecessidade de prova-lo, presunção 

absoluta, ou até que se prove o contrário, presunção relativa. Já na ficção, o 

direito toma como verdadeiro algo que sabidamente não o é.  

                                                 
113 CANTO, Gilberto de Ulhôa. Presunções no Direito Tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(coord.). Caderno de pesquisas tributárias. v. 9, São Paulo: Resenha Tributária, 1991, p. 3. 
114 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 62-63. 
115 AYALA, José Luis Peres de. Las ficciones en el derecho tributario. Madrid: Editorial de Derecho 

Financiero, 1970, p. 15-16. 



Partindo-se desta distinção entre presunção e ficção, necessário se faz 

perquirir, neste momento, acerca da possibilidade de sua utilização no âmbito do 

Direito Tributário, em especial quanto à antecipação tributária. 

Verificou-se que a antecipação é uma relação jurídica cuja prestação é a 

obrigação de pagar o tributo antes da ocorrência do fato gerador, previsto 

abstratamente no aspecto material da hipótese de incidência da norma que cria a 

obrigação tributária principal.  

Trata-se de uma relação jurídica instrumental, que pode ou não excluir a 

denominada obrigação tributária principal, tendo um aspecto material específico. 

Assim, nada impede que a norma jurídica, que cria uma antecipação tributária, crie 

presunções ou ficções jurídicas, já que não estaria alterando os aspectos 

essenciais da hipótese de incidência da norma que cria as obrigações tributárias 

principais.  

No entanto, tem-se que a doutrina tem questionado a utilização destas 

figuras no âmbito do Direito Tributário, principalmente quando se investiga a 

antecipação tributária. 

Em relação à presunção, por ser matéria relativa à prova, a doutrina não 

tem encontrado grandes dificuldades na sua aceitação. O próprio Código 

Tributário Nacional trata, no seu art. 148, sobre a aferição indireta, como forma de 

quantificar o fato gerador do tributo, diante da omissão ou quando não merecem 

fé, as declarações ou os esclarecimentos prestados pelo contribuinte.116  

O problema parece residir em face da antecipação tributária, em relação 

à qual a doutrina não tem poupado críticas severas, a nosso ver improcedentes. 

                                                 
116 Preceitua o art. 148 do Código Tributário Nacional que: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, 

ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade 
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não 
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 
ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 
administrativa e judicial.”  



 Alega-se que a utilização de presunções jurídicas é permitida no 

tocante à prova da existência de um fato imponível. Porém, não seria possível a 

utilização de presunção para reputar-se ocorrido o próprio fato. 

Compartilha desta opinião Iso Chaitz Scherkerkewitz, para quem “pode-

se utilizar a presunção para provar o fato, porém, não se pode utilizá-la para 

constituir o fato, para tanto utiliza-se de uma ficção. O fato deve acontecer na 

maioria dos casos somente a prova desse acontecimento é que é de difícil 

produção.”117  

De forma não muito diferente, afirma Hugo de Brito Machado a 

imprestabilidade do conceito de fato gerador presumido, já que se para a cobrança 

de um imposto fosse suficiente a presunção da ocorrência de fatos futuros, o Fisco 

poderia lançar e cobrar desde logo,  de todos, o imposto sobre heranças, já que 

há a certeza de que todos nós morreremos. E como nossos herdeiros também 

morrerão, deles também já se poderia cobrar o referido imposto.118  

Marçal Justen Filho aponta dois aspectos a serem analisados na 

inconstitucionalidade da antecipação tributária, tendo como ponto de referência a 

questão do fato gerador presumido. O primeiro é a desnaturação da hipótese de 

incidência tributária, que exige a ocorrência efetiva do fato gerador como única 

forma a impulsionar o surgimento da relação jurídica tributária. Haveria, nas 

palavras do autor, incompatibilidade de afirmar que ocorrerá, no futuro, o fato 

gerador, pois há incerteza acerca deste evento. O segundo é que este fato 

gerador futuro e incerto não trás si, e não o poderia, os valores efetivos a serem 

considerados como base imponível.119

No entanto, mesmo diante do peso dos autores acima mencionados, 

tem-se que a aplicação de presunções jurídicas no âmbito das antecipações 

                                                 
117 SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz, O uso de presunções e ficções no Direito Tributário.    
118 MACHADO, Hugo de Brito. A substituição no ICMS, Revista Dialética de Direito Tributário. N. 26, 

nov, 1997, p.27-66, p. 29.  
119 JUSTEN FILHO, Marçal. Princípios constitucionais tributários. Caderno de Pesquisas Tributários, v. 

18, São Paulo: Dialética, pp. 152, 155 e 158. 



tributárias é possível e inclusive aconselhável, devendo apenas observar alguns 

limites constitucionais. 

O primeiro ponto a ser analisado é que a previsão de um fato gerador 

presumido em nada altera a relação jurídica identificada como sendo a obrigação 

tributária principal. Esta continua a existir, naturalmente respaldada na efetiva 

ocorrência de um fato gerador. 

Ocorre que, no caso da antecipação, haverá um fato específico que fará 

nascer a relação jurídica antecipatória. Este fato não deve ser confundido com o 

fato gerador da obrigação tributária principal. E isto se dá exatamente porque a 

antecipação deve ser vista como uma relação autônoma, com fato gerador distinto 

daquele determinado pelo texto constitucional ou pelas leis que a regulamentam. 

Assim sendo, o fato que irá gerar a antecipação tributária pode não vir a 

ter a mesma natureza do fato gerador da obrigação tributária principal, sendo 

aquele efetivo, e este presumido, quanto à sua ocorrência. 

Correndo-se este fato específico fará nascer, não a obrigação tributária 

principal, mas sim a obrigação de se antecipar uma determinada quantia em 

dinheiro, a título do tributo devido quando da ocorrência do fato gerador. 

Uma vez nascida a obrigação antecipatória, o sujeito passivo deverá 

cumprir a sua obrigação, sob pena de multa. Já o antecipado, poderá ou não vir a 

ser chamado a satisfazer, de forma complementar, a obrigação tributária principal, 

no caso da dimensão quantitativa do fato gerador desta ultrapassar a quantia 

antecipada. Neste caso, haverá a chamada antecipação tributária provisória.  

Neste caso, na medida em que há uma compensação posterior, não 

haveria ampliação da dimensão do aspecto econômico representado pela 

ocorrência do fato previsto no aspecto material da hipótese de incidência da 

obrigação tributária principal, pois, de qualquer forma, haveria um acertamento de 

contas entre o que se antecipou e o que se deve pagar em face da efetiva 

ocorrência do fato gerador. 



Tal fenômeno ocorre, por exemplo, em face da retenção do imposto de 

renda na fonte. É claro que as retenções efetuadas ao longo do período fiscal 

apenas geram a presunção de que haverá imposto a pagar. Esta certeza só surge 

com a liquidação, realizada após a ocorrência do fato gerador, que neste caso, 

será o último dia do ano de referência. 

No eventual recolhimento a maior do que devido, surgirá para o 

contribuinte uma situação de crédito em face da União, caracterizada como 

imposto de renda a restituir. Esta restituição, em regra, ocorre certa de quatro 

meses após a ocorrência do fato gerador, e não há uma grande discussão em 

face de tal situação no âmbito da doutrina. Já no caso dos valores retidos a menor 

que o efetivamente devido, fará surgir uma situação de devedor do contribuinte em 

face da União, caracterizada pelo imposto de renda a pagar, o que também só 

será devido também a partir de, aproximadamente, quatro meses a contar da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.  

Na antecipação, é bom lembrar, a presunção ocorre quanto à ocorrência 

do fato gerador da obrigação tributária principal. Esta se presume diante de 

determinados elementos, tais como a comercialização de produtos destinados à 

futura comercialização, no caso do ICMS. Os industriais produzem as suas 

mercadorias visando a sua venda aos comerciantes. Estes, por sua vez, têm o 

objetivo de vender a sua mercadoria aos consumidores finais.  

Assim, neste caso, nada impede que se institua a antecipação tributária, 

substituindo-se o comerciante pelo industrial, cabendo a este recolher o tributo 

devido nesta operação. A presunção de venda da mercadoria ao consumidor final 

é extraída da própria finalidade do comerciante. A presunção, neste caso, é 

quanto à própria ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. 

Já em relação ao valor a ser antecipado, tem-se que nem sempre se 

estará diante de uma presunção. No caso da antecipação definitiva, tendo em 

vista que não haverá futura compensação entre o valor antecipado e o 



efetivamente devido, sendo que aquele é tido como o efetivo valor devido, tem-se 

a utilização de uma ficção jurídica. 

Neste caso, não interessa se o valor determinado a se antecipar é maior 

ou menor que o valor devido pela ocorrência do fato gerador. Por ficção, que 

transforma a mentira em verdade jurídica, o valor do tributo a ser pago pelo 

contribuinte pode vir a ser alterado, muito embora não seja esta a finalidade da 

figura. 

A antecipação tributária definitiva não autoriza, da mesma forma que a 

antecipação provisória, a alteração do aspecto material previsto no antecedente 

da norma tributária, que cria a denominada obrigação tributária principal.   

A antecipação tributária autoriza a criação de um aspecto material 

específico, que uma vez ocorrido fará surgir a obrigação de antecipar. Por isso é 

que se tem a antecipação tributária como uma relação jurídica distinta daquela 

identificada como sendo a obrigação principal.  

A especificidade em face da antecipação tributária definitiva reside no 

fato de que o valor antecipado substituirá apenas o valor a ser apurado no 

conseqüente da norma jurídica, que regula a relação jurídica tributária.  

Embora a constituição federal preveja, em alguns casos, o aspecto 

material da hipótese de incidência tributária, tem-se que ela não traz o aspecto 

quantitativo a ser considerado para fins de cálculo do tributo devido. Este aspecto 

quantitativo reside no conseqüente da norma tributária e é tratado, conforme 

determinação constitucional, salvo algumas exceções, por meio de lei ordinária.   

Assim, no caso do ICMS, o aspecto material que autorizaria a sua 

cobrança é a comercialização de um produto ou a produção de um serviço. Sem a 

ocorrência deste, não há que se falar em surgimento de relação jurídica tributária 

principal.  



No entanto, nada impede que se institua uma determinada obrigação 

antecipatória, determinando-se o recolhimento antecipado do tributo, representado 

por uma certa quantia em dinheiro, que será tida, para todos os fins, como ficção, 

como o exato valor da prestação a que estaria sujeito o contribuinte, quando 

ocorresse o fato gerador do ICMS, ou seja, a comercialização.  

Esta ficção é estabelecida exatamente porque não se sabe, ao certo, o 

valor que será devido quando se der a ocorrência do fato gerador. Desta forma, a 

lei determina este valor, sabendo-se que se trata de algo diferente da realidade. 

Trata-se, portanto, de verdadeira ficção. 

O valor a ser pago é sempre definido por lei. O aspecto quantitativo, 

muitas vezes identificado com sendo a base de cálculo e a alíquota,120 é sempre 

determinada no conseqüente da norma tributária, devendo ser estabelecida por 

lei. É esta mesma lei que irá determinar o valor a ser suportado pelo contribuinte, 

estabelecendo-se, por ficção,  o valor a ser antecipado. 

É claro que este valor não pode ser fixado por lei de forma arbitrária. A 

constituição não autoriza tal interpretação.  

Os limites a tal imposição estarão exatamente nos princípios da 

capacidade contributiva, na segurança jurídica, na vedação de confisco etc. No 

entanto, estes princípios não vedam, como será analisado mais adiante, a figura 

em si. 

Uma eventual violação a tais princípios poderá ensejar a 

inconstitucionalidade da antecipação tributária concretamente instituída sem, 

contudo, fulminar a  própria figura, que é compatível com o texto constitucional.  

E isto se dá da mesma forma em relação aos tributos que não possuem 

a técnica de arrecadação denominada de antecipação tributária.  

                                                 
120 E sempre bom lembrar que não são raros os casos em que o tributo pode ter um valor fixo, sem base 

de cálculo e sem alíquota.   



Um último argumento a ser desenvolvido neste tópico, e que merece ser 

analisado, foi utilizado pelo Min. Ilmar Galvão, quando do julgamento do RE 

312.396, quando afirmou que a substituição para trás, no âmbito do ICMS, seria 

constitucional, já que a própria constituição criou uma espécie desta figura, no seu 

art. 34,  § 9° dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios.121

 

3.2.6. Restituição do valor antecipado. 

Talvez o problema que tenha mais suscitado controvérsias no âmbito do 

estudo da antecipação tributária resida na questão da restituição.  

Prevê o citado art. 150, § 7o., da Constituição Federal, que a restituição 

da quantia antecipada deve ser feita imediatamente, no caso de não ocorrência do 

fato gerador presumido.  

Quanto a esta restituição, a doutrina sempre entendeu que o dispositivo 

deveria ser interpretado de forma mais abrangente, de forma a contemplar esta 

possibilidade também nos casos em que o valor antecipado fosse superior ao 

valor previsto que seria devido no caso da ocorrência do fato gerador.  

No entanto, embora isto seja possível a depender do modelo a ser 

adotado, tem-se que a antecipação definitiva confere ao valor antecipado o exato 

efeito de satisfazer, por inteiro, a obrigação tributária, que somente irá acontecer 

se houver o fato gerador presumido. 

                                                 
121 Art. 34, § 9°. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de 

energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão os responsáveis, por ocasião 
da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra Unidade da Federação, pelo 
pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de mercadorias, incidente sobre energia 
elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então 
praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local 
onde deva ocorrer esta operação. 



A constituição, muito embora possa prever a base de cálculo e o fato 

gerador, reservou à lei a definição do quantum devido pelo contribuinte a título de 

tributo. Este quantum será limitado basicamente pelos princípios da vedação de 

confisco e da capacidade contributiva.  

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar sobre 

a questão, por ocasião do julgamento do RE 266.523-1, quando então o relator do 

referido recurso, o Min. Maurício Corrêa, asseverou que a restituição da quantia 

antecipada, somente seria cabível na hipótese de não ocorrência do fato gerador 

presumido,122 na forma como previsto no art. 150, § 7° da Constituição Federal.  

Afastou-se, portanto, o argumento segundo o qual a ocorrência do fato 

gerador real inferior ao presumido, significaria exatamente a não realização do fato 

gerador presumido, pelo menos em relação à diferença apurada.  

No entanto, este entendimento irá depender do modelo legal adotado de 

antecipação, sendo que a constituição autoriza o modelo mais grave, que é a 

antecipação definitiva. Disso se infere, que o modelo mais brando poderá 

perfeitamente ser previsto em lei.  

Assim, tanto a restituição poderá ficar na dependência da ocorrência 

efetiva do fato gerador, não havendo qualquer forma de restituição – antecipação 

definitiva – ou, pelo contrário, poderá haver a restituição da diferença encontrada 

entre o valor antecipado, e o valor devido em face da ocorrência do fato gerador 

da obrigação principal. 

A discussão que deve ser travada aqui cinge-se à possibilidade da lei 

criar obstáculos à restituição da quantia antecipada, nos casos em que não 

ocorrer o fato gerador da obrigação principal, ou nos casos em que a lei prever a 

possibilidade de restituição, nos casos da antecipação provisória. 

                                                 
122 (STF – Pleno, AGrRE n° 266523/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa. 08 ago. 2000. Diário de Justiça, 

Brasília, 17 nov. 2000, p. 27). 



Isto porque, a restituição de tributos pagos indevidamente pode sofrer 

certas restrições. É o que ocorre, por exemplo, no 166 do Código Tributário 

Nacional, que disciplina a restituição de tributos que comportem a transferência do 

encargo financeiro; ou ainda no § 3º do art. 89, da Lei nº 8.212, de 1991, que 

preceitua a limitação da compensação, nos casos de contribuições sociais, por ela 

regidas, pagas indevidamente, limitadas a 30% do valor mensal da referida 

contribuição.   

O Superior Tribunal de Justiça já analisou a aplicação destes dois 

dispositivos, em face da restituição do indébito,  

Na antecipação, a restituição não deve possuir qualquer limitação ou 

requisito formal, devendo-se, de preferência, ser operacionalizada sem que haja   

qualquer solicitação neste sentido.123 Não há, igualmente, necessidade da via do 

precatório, já que a restituição, neste caso, tem assento constitucional, não se 

submetendo, portanto, a esta via de restituição. 

Há ainda a possibilidade de compensação dos créditos auferidos em 

face da antecipação tributária com outros débitos do contribuinte, quando 

efetivamente não for possível a restituição dentro de um período razoável. 

Sempre um ente da federação optar pela escolha de recolhimento dos 

seus tributos pela via da antecipação, deverá se aparelhar de forma a que a 

restituição não cause embaraços ao contribuinte, e seja promovida de forma 

imediata,124 sem a possibilidade de qualquer condicionamento. 

3.2.7. Legimitidade processual na restituição. 

                                                 
123 Com isto não quer significar que na antecipação tributária não seja possível a ocorrência da prescrição 

ou decadência que, tendo em vista a sua função de pacificação social, é plenamente aplicável.   
124 Neste mesmo sentido, de que a restituição não ter qualquer condicionamento e deve ser imediata ver:  

Troainelli, Gabriel Lacerda. A imediata restituição do tributo pago indevidamente por substituição tributária. 
Revista Dialética de Direito Tributário. nº 21 p. 23-33, jul. 1999.  



 Um ponto importante a ser analisado dentro do regime constitucional da 

antecipação tributária é a análise da legitimidade processual na restituição da 

quantia antecipada.  

Este legitimidade processual deve ser analisada a partir do modelo de 

antecipação que a lei venha a adotar. Assim, se a antecipação for sem 

substituição, não há dúvida de que a legitimidade processual irá recair sobre o 

próprio contribuinte, que será necessariamente o mesmo que promoveu a 

antecipação.  

Já no caso de antecipação com substituição há duas situações a serem 

definidas. A primeira reside na identificação da antecipação provisória ou 

definitiva.  Se a antecipação é definitiva, tem-se então que a legitimidade para 

requerer a restituição da quantia antecipada só pode ser do contribuinte, ou do 

denominado substituído.   

Assim, com a adoção do modelo de antecipação definitiva finda-se a 

discussão que tanto assola a doutrina, quanto à aplicação do artigo 166 do Código 

Tributário Nacional,  segundo o qual a legitimidade para requerer a restituição de 

tributos que comportem, por sua própria natureza, a transferência do respectivo 

encargo financeiro, somente poderá ser feita por quem prove haver assumido o 

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 

expressamente autorizado. 

Este dispositivo foi objeto de duas súmulas por parte do Supremo 

Tribunal Federal,125 que tratam da legitimidade para requerer a restituição do 

indébito. Antes vedada para os impostos indiretos, que são aqueles em que o 

ônus financeiro do tributo recai sobre um terceiro, que não o contribuinte. E 

atualmente sendo possível para aquele que comprove ter sofrido tal encargo, ou 

de estar por este autorizado.  

                                                 
125 Súmula 71. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo pago indevidamente. E 

Súmula 546. Cabe restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o 
contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum restituído.  



A discussão que se trava, em doutrina, é se este dispositivo se aplica a 

todos os tributos a cargo das empresas, já que estas sempre repassam o ônus 

econômico para o preço dos seus produtos e serviços, ou se são aplicados 

apenas aos impostos como ICMS ou IPI, que são plurifásicos e necessariamente 

não-cumulativos, já que somente estes é que, por sua própria natureza, poderia, 

em tese, possuir o fenômeno da repercussão. 

Com a antecipação tributária, esta discussão perde importância, pelo  

menos em face das contribuições sociais, na medida em que a restituição deverá 

ser feita sempre pelo contribuinte, não cabendo aqui a discussão de transferência 

do encargo financeiro. 

Na antecipação, o encargo financeiro deverá ser sempre suportado pelo 

contribuinte, dispensando-se qualquer possibilidade de legitimação do substituto 

em requerer eventuais quantias já antecipadas, pois estas já estarão sendo 

reembolsadas por este, pelo próprio mecanismo adotado pela lei que cria a 

antecipação. 

Assim, o contribuinte, para se legitimar à restituição da quantia 

antecipada, não necessitará provar que assumiu o ônus econômico do tributo, ou 

que está autorizado por alguém a faze-lo, devendo a restituição ser promovida, de 

forma imediata, sem a necessidade deste tipo de comprovação.  

A única legitimidade do substituto em discutir a lei que venha a instituir 

uma antecipação tributária reside na própria legalidade ou inconstitucionalidade da 

medida em si, pois nestes casos haverá interesse direto do substituto, pois este 

poderá vir a ser atingido por penalidades, caso não cumpra a sua obrigação.  



 

CAPÍTULO IV – CONSTITUCIONALIDADE DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. 
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4.1. Considerações iniciais 

Pretende-se, neste capítulo, discorrer sobre as limitações 

constitucionais à criação da antecipação tributária, mais especialmente sobre os 

princípios constitucionais que, seletivamente, possam ter alguma implicação em 

face da aplicação concreta de tal figura.   

A análise destes princípios constitucionais será feita tendo como objeto 

a antecipação tributária em si, ou seja, considerada genericamente, podendo as 

considerações aqui firmadas ser aplicadas a qualquer de suas espécies.  

Não se pretende discorrer sobre os princípios constitucionais aqui 

arrolados, mas tão somente analisá-los de forma a demonstrar a 

constitucionalidade da antecipação. 

No último tópico deste capítulo, será analisada a decisão do Supremo 

Tribunal Federal proferida na Adin n. 1850/DF, quando então foi reconhecida a 



constitucionalidade da figura, em relação ao imposto sobe circulação de 

mercadorias e serviços, o ICMS. 

No capítulo seguinte, serão analisados dois casos concretos em que a 

antecipação tributária foi instituída, no âmbito das contribuições sociais, quando 

então será ela analisada concretamente, de forma a analisar a sua 

constitucionalidade.  

4.2. Delimitações constitucionais à criação da antecipação 
tributária 

 Antes de iniciarmos a análise dos princípios constitucionais aplicáveis à 

figura da antecipação, mister se faz tecer alguns esclarecimentos sobre o próprio 

conceito de princípio, e a sua distinção em face das regras. 

Willis Santiago Guerra Filho assevera que a fase pós-positivista, surgida 

com a superação da antítese entre o positivismo e o jusnaturalismo, permitiu 

distinguir as normas jurídicas que são regras, daquelas que são princípios. 

As primeiras caracterizam-se por possuírem uma estrutura lógica-

deôntica constituída de descrição de uma hipótese e a previsão de uma dada 

conseqüência. Já os princípios prescrevem um determinado valor, que por esse 

meio adquire validade jurídica objetiva, ou positividade.126

Umas das principais características dos princípios jurídicos, 

distinguindo-os das regras, é sua maior abstração, na medida em que não se 

reportam ainda que hipoteticamente, a nenhuma espécie de situação fática, que 

dê suporte à incidência de norma jurídica. 

                                                 
126 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Notas em torno ao princípio da proporcionalidade. Perspectivas 

Constitucionais nos 20 anos da constituição de 1976, Coimbra, vol. I,  



Assim, a ordem jurídica é composta de diversas normas, que se 

localizam em diversos patamares, conforme seja o seu maior ou menor grau de 

abstração ou concreção. Assim, pode-se identificar o mais alto grau de abstração 

nos princípios, e um maio grau de concretude nos atos administrativos ou nas 

sentenças judiciais. 

Uma outra importante distinção entre princípios e regras ocorre quando 

há choques ou colisões entre suas disposições. Assim, quando há colisão entre 

duas regras, ou seja, uma antinomia jurídica, a solução deve ser encontrada 

afastando-se uma regra, e conseqüentemente optando-se pela outra, 

obedecendo-se os critérios fornecidos pelo próprio ordenamento jurídico. Assim, a 

regra mais nova revoga a norma mais antiga, a lei especial afasta a aplicação da 

lei geral, etc.  

Já com os princípios a situação não é a mesma, já que devido ao grau 

elevado de abstração destes princípios não haverá propriamente choques entre 

eles, devendo-se proceder a uma ponderação de valores, de forma a encontra a 

solução mais adequada. Não haverá, portanto, a escolha por um princípio em 

detrimento do outro, como ocorre com as regras. Os princípios devem ser 

aplicados de forma ponderada, com vista a solução do problema, sem que isso 

signifique a supressão de um deles. 

Tecidas estas considerações introdutórias acerca dos princípios, sem a 

pretensão de esgota-los, obviamente, passemos à análise dos princípios 

aplicáveis à antecipação tributária, com vistas a concluir pela sua compatibilidade 

com a constituição.  

Antes, porém, necessário se faz analisar e justificar o termo do tópico 

que ora se analisa, ou seja, a expressão delimitação. Alguns autores127 afirmam 

que a antecipação tributária definitiva não seria uma limitação ao poder de tributar, 

mas sim uma ampliação deste poder. Assim, a sua previsão constitucional no § 7º 

                                                 
127 GODOY, Alfredo. Direitos dos Contribuintes. Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 44. 



do art. 150, da Constituição, revelaria uma contradição com a seção II da qual faz 

parte. 

Ocorre que tal objeção não tem procedência. A expressão limitação ao 

poder de tributar deve ser interpretada como campo sobre o qual se delimita a 

própria competência de tributar128, que deve ser exercida, portanto, dentro dos 

limites traçados pelo texto constitucional.  

A constituição não concede um poder para depois limitá-lo. Noção esta 

que se extrai do termo limitação. Assim, não há um ato concessivo do poder e 

logo após um outro ato limitando-o, como poder fazer crer a expressão. O poder 

de tributar já surge delimitado no texto constitucional. 

Por outro lado, a expressão poder de tributar encontrado na constituição 

parece se referir ao poder de criar ou majorar tributos. Isto porque a constituição 

traz nesta seção exatamente os princípios constitucionais aplicáveis à criação e 

majoração de tributos, como o princípio da legalidade, anterioridade, 

irretroatividade, isonomia, não-cumulatividade, da vedação do confisco, dentre 

outros, e ainda as imunidades. Todas estas limitações referem-se à criação ou 

majoração de tributos.  

A finalidade da antecipação tributária não é ampliar os poderes de 

tributar, já que não visa, em última análise, criar ou majorar tributos. Em verdade, 

o que se faz ao estatuir a antecipação é proporcionar uma racionalização da 

arrecadação e da fiscalização fiscal, na medida em que impõe uma obrigação 

tributária de se antecipar o valor do tributo devido, que já foi criado por uma norma 

anterior. 

                                                 
128 A propósito afirma Paulo de Barros Carvalho em relação às imunidades, que também são limitações 

ao poder de tributar, que: “Resumindo, a imunidade não exclui nem suprime competências tributárias, uma 
vez que estas representam o resultado de uma conjunção de normas constitucionais, entre elas, as de 
imunidade tributária. A competência para legislar, quando surge, já vem com as demarcações que os preceitos 
da Constituição fixaram.” CARVALHO. Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 8. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 113.  



Por outro lado, se houver a majoração de tributo com a instituição da 

antecipação, obviamente deverão incidir os dispositivos constitucionais previstos 

para esta hipótese, tais como o princípio da anterioridade, da irretroatividade, da 

vedação de confisco, dentre outros.   

Portanto, a objeção de que a antecipação tributária não é uma limitação, 

leia-se delimitação, mas sim um aumento deste poder de tributar não prospera. 

Passemos à análise dos princípios. 

4.2.1. Antecipação e o princípio da legalidade. 

O primeiro princípio a ser analisado não poderia ser outro senão o 

princípio da legalidade, o que aliás já foi feito num primeiro momento no capítulo 

terceiro, na parte relativa ao regime jurídico constitucional atribuído à antecipação 

tributária prevista no art. 150, § 7o. da Constituição Federal de 1988, alterado pela 

Emenda à Constituição no. 3, de 1993.  

O objetivo deste tópico será analisar a figura da antecipação, não a 

partir do referido dispositivo, que no nosso entender, só veio a regulamentar algo 

que já era possível em face do sistema constitucional anterior à referida emenda.  

Prevê o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, na parte relativa às 

limitações constitucionais ao poder de tributar, que é vedada a exigência ou a 

majoração de tributos, sem lei que o estabeleça. Da mesma forma, o art. 195, 

caput, estabelece que a seguridade social será financiada, nos termos da lei. Há, 

por outro lado, um princípio constitucional mais genérico, contido no art. 5o., inciso 

II, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 

senão em virtude de lei. Todos estes dispositivos tratam, em última análise, do 

princípio da legalidade.  

O princípio da legalidade deve ser analisado sob dois enfoques 

distintos. Na sua dimensão formal e material. Formalmente a lei é entendida como 



o ato normativo resultante do processo legislativo previsto na constituição para a 

sua criação. Desta forma, tudo o que resulta deste processo legislativo previsto 

constitucionalmente para a elaboração de leis será tido como lei. 

É bem verdade que, nesta dimensão formal, não são somente as leis 

ordinárias e complementares que podem criar tributos. A própria constituição faz 

algumas ressalvas, como por exemplo a possibilidade de criação e majoração de 

tributos por meio de medida provisória, que tem força de lei, nos termos do art. 62 

da Constituição, bem como a possibilidade de alteração de alíquotas por meio de 

Resoluções do Senado Federal. Desta forma, o princípio da legalidade, na sua 

dimensão formal, é bem mais amplo do que possa parecer ab initio.  

Por outro lado, há a dimensão material do princípio da legalidade. Esta 

dimensão remonta, com certos cuidados, 129 na Carta de João Sem Terra, na 

Inglaterra, de 1.215, quando então os proprietários de terra conseguiram com que 

o Rei João Sem Terra firmasse o compromisso de não mais criar ou majorar 

tributos sem a concordância dos seus destinatários.  

Neste ponto é que talvez resida a grande importância do princípio da 

legalidade, na medida em que determina que a criação ou majoração de tributos 

não pode ocorrer sem que haja a concordância daqueles que sofrerão a incidência 

do tributo, exercida por meio dos parlamentos.  

Foi com base neste princípio que os poderes dos reis passaram a ser 

limitados, na medida em que não bastaria a sua vontade para criar ou majoras 

tributos, dando-se origem ao movimento constitucionalista, alguns séculos mais 

tarde. 

No entanto, uma visão crítica da aplicação do princípio da legalidade, na 

atualidade, não poderia deixar de ressaltar o desprestígio desta dimensão 

                                                 
129 A concordância de João Sem Terra, na Carta de 1215,  não deve ser confundida com o princípio da 

legalidade, que só tem cabimento num Estado de Direito. O compromisso firmado pelo referido rei não 
constituía, por si só, como um direito dos súditos, já que poderia ser denunciado unilateralmente quando 
quisesse,o que não ocorre com o princípio da legalidade, somente existente num Estado Democrático de 
Direito. Sendo, portanto, um conceito bem mais moderno. 



material, na medida em que os parlamentos, hoje, são tão governo como o Poder 

Executivo.  

A conseqüência prática deste desprestígio do princípio da legalidade na, 

sua dimensão material, é que o governo pode criar ou majorar, sem grandes 

obstáculos, qualquer tributo. A realidade parece comprovar tal afirmação. 

Para o estudo da antecipação tributária, tem-se que o princípio da 

legalidade, previsto no inciso I do art. 150, da Constituição Federal de 1988, não 

tem aplicação, ao contrário do que afirma certo seguimento da doutrina.  

Marco Aurélio Greco, a propósito,  afirma que a necessidade de lei, para 

fins da antecipação, decorre da norma do art. 150, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988, pois na figura da antecipação, com ou sem substituição, há uma 

forma de “exigência” do tributo, ainda que antecipadamente.130

No entanto, a antecipação tributária não cria, nem pode majorar tributos. 

Não é esta a sua dimensão conceitual, embora se reconheça esta possibilidade de 

forma mascarada, sob o título de antecipação. A ocorrência de tal fenômeno é, em 

verdade, uma distorção da figura, devendo, neste caso, ser considerada para fins 

de incidência de todos os princípios constitucionais aplicáveis a esta situação. 

De qualquer forma, a antecipação tributária só pode ser criada por lei. 

Isto se dá não por força do contido no art. 150, inciso I da Constituição, que se 

refere apenas à criação ou majoração de tributos.  

Sendo a antecipação uma espécie de obrigação, tem-se que o seu 

fundamento não residiria neste dispositivo, mas sim no art. 5º, inciso II da 

Constituição, que afirma que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, 

senão em virtude de lei. 

                                                 
130 GRECO. Marco Aurélio. Substituição Tributária: antecipação do fato gerador. 2. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 22. 



Portanto, nenhuma obrigação pode ser criada por um ato que não seja 

materialmente tido por lei. 

Desta forma, a ideologia do Código Tributário Nacional, que parece ter 

influenciado a elaboração do disposto no inciso I do art. 150 da Constituição, deve 

ser descartada diante deste dispositivo constitucional, não sendo igualmente 

aplicável à figura.  

Portanto, nenhuma obrigação pode ser criada ou revogada sem que 

haja o instrumento normativo constitucionalmente previsto. O art. 113, § 2º do 

Código Tributário Nacional que trata da denominada obrigação acessória, quando 

fala em legislação tributária não deve ser interpretado de acordo com o art. 96, do 

mesmo diploma legal, já que não há a possibilidade de criação de qualquer 

obrigação, seja ela principal, acessória ou antecipatória, sem que haja o 

instrumento normativo constitucionalmente adequado, o que exclui, senão limita, a 

possibilidade de atos infralegais para tratarem da matéria. 

Resumindo, tem-se que o princípio da legalidade se impõe à figura da 

antecipação tributária, desconsiderando a possibilidade de sua fixação por ato 

normativo infraconstitucional. 

O princípio da legalidade, na criação e majoração de tributos, na forma 

como previsto no art. 150, inciso I, da Constituição, deve ser respeitado pela 

norma que cria a antecipação, de forma a não proporcionar uma distorção da 

figura. 

Assim, é que ele não viola, em tese, o princípio da legalidade, devendo-

se analisar, concretamente, cada antecipação tributária, na forma como criada, 

para fins de visualização de tal situação. 

Aqui retomo a afirmativa já feita anteriormente, de que a dimensão 

econômica da hipótese de incidência tributária, na forma como definida por 



Gerado Ataliba, como base à apuração do quantum debeatur,131 deve sempre ser 

aferida por meio de lei ordinária, salvo naqueles casos em que a própria 

constituição exige lei complementar, como nos casos de sua competência 

residual, dos impostos extraordinários e dos empréstimos compulsórios, na forma 

como determinada pelo artigos 154 e 148, respectivamente. 

A previsão do fato gerador da obrigação tributária principal, mesmo 

tendo em alguns casos, uma conotação constitucional, não impede que a 

dimensão econômica do tributo seja fixada por lei. Logo, não há qualquer 

inconstitucionalidade, em se fixar, por meio de lei, a quantia a ser antecipada, até 

que ocorra o fato gerador da obrigação principal, quando então restará preenchido 

o aspecto material da hipótese de incidência tributária. 

Portanto, o princípio da legalidade não resta violado pela instituição da 

antecipação tributária, em si considerada, devendo-se sempre verificar, no caso 

concreto, a não violação deste princípio.   

4.2.2. Antecipação e o princípio da tipicidade. 

Do princípio da legalidade surge o princípio da tipicidade, segundo o 

qual a lei deve conter os elementos essenciais da hipótese de incidência da norma 

tributária que cria um tributo, na forma como exigida pelo art. 97 do Código 

Tributário Nacional.  

Importa, neste momento, abordar o princípio da tipicidade em face da 

obrigação antecipatória, a qual também exige a identificação de certos elementos 

essenciais, sem os quais a antecipação estaria por violar este princípio.  
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Estes elementos podem ser divididos em subjetivos e objetivos. São 

elementos subjetivos da antecipação: o sujeito passivo da obrigação antecipatória, 

ou seja, aquele que se encontra obrigado a proceder a antecipação, seja 

contribuinte ou não; e  o sujeito ativo, ou seja, aquele que será favorecido com a 

antecipação, que será sempre o sujeito ativo da relação jurídica tributária 

caracterizada como sendo a obrigação tributária principal. 

O aspecto objetivo será o evento, que uma vez ocorrido, fará surgir a 

obrigação antecipatória. Este elemento será importante para se identificar ainda o 

momento em que esta obrigação deverá ser satisfeita, a menção à obrigação 

tributária principal, e as conseqüências pelo inadimplemento desta obrigação. Por 

fim, tem-se que a lei deve dar o dimensionamento da quantia a ser antecipada. 

Assim, se a conseqüência pelo inadimplemento desta obrigação 

antecipatória importar apenas numa multa pelo não cumprimento dessa obrigação, 

devendo o contribuinte ou responsável arcar integralmente com o ônus econômico 

do tributo, após a ocorrência do fato gerador, tem-se que a espécie de 

antecipação será a provisória.  

Por outro lado, se o valor antecipado não importar em qualquer 

responsabilização quanto ao valor que seria devido quando da ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária principal, ter-se-á a antecipação definitiva. 

Da mesma forma, se a lei determinar que o sujeito passivo da obrigação 

antecipatória será responsável apenas pela quantia que deveria reter, tem-se o 

caso de antecipação com substituição. Se além desta, for ainda responsável pelo 

tributo devido em conseqüência do fato gerador ocorrido, tem-se a antecipação 

sem substituição. 

Todos estes elementos devem constar da lei que institui a antecipação, 

sob pena de violação do princípio da tipicidade em face da antecipação tributária. 

Não deve ser confundida a tipicidade da norma que cria a relação 

jurídica correspondente à obrigação tributária principal, da antecipatória. Enquanto 



que aquela encontra o seu fundamento no art. 97 do Código Tributário Nacional,  

esta encontra o seu fundamento na própria sistemática da figura da antecipação, 

que ao deixar de abordar um dos aspectos acima mencionados, causará a 

violação ao princípio da legalidade, na sua dimensão mais específica da 

tipicidade. 

4.2.3. Antecipação e o princípio da isonomia. 

O problema a que se propõe resolver por meio deste trabalho, é a 

aplicação da figura da antecipação tributária em face das contribuições sociais, 

destinadas à seguridade social. 

As contribuições sociais, gênero, estão previstas no art. 149132 da 

Constituição Federal, que não previu a aplicação do art. 150, inciso II, que trata do 

princípio da isonomia.133

Ao que tudo indica houve efetivamente uma vontade de não se aplicar o 

princípio da isonomia em face destas exações, já que aqui haveria a busca de 

determinadas finalidades, que pode caracterizar um benefício específico em favor 

do contribuinte.  

Efetivamente, as contribuições sociais são fixadas tendo por objetivo o 

atingimento de certas finalidades, previstas constitucionalmente, pelo que o 

tratamento diferenciado para residir na natureza mesma desta exação. 
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Para Marco Aurélio Greco, as contribuições sociais são exigências 

voltadas a um universo restrito de pessoas que, de algum modo, se relacionem à 

finalidade constitucionalmente qualificada. Assim, seria possível existir 

contribuições que só digam respeito a um grupo restrito de pessoas.134  

É o caso das contribuições instituídas em favor de determinadas 

categorias profissionais ou econômicas. A anualidade da Ordem dos Advogados 

do Brasil, exemplo clássico desta exação, seria devida, portanto, apenas pelos 

Advogados, não se estendendo tal sujeição a pessoas pertencentes a outras 

categorias profissionais.  

No entanto, tem-se que aqui o objeto da aplicação do princípio da 

isonomia não se restringe ao conteúdo do citado art. 150, inciso II, da 

Constituição, já que tradicionalmente o princípio da isonomia é identificado como a 

essência da própria justiça. 

Por outro lado, a figura em comento deve ser analisada, neste 

momento, sob o seu aspecto geral, e não em face das contribuições sociais em 

especial, o que será feito em momento oportuno. 

Este princípio tem uma especial aplicação no estudo da antecipação 

tributária. A criação da antecipação tributária sempre revela uma perigosa 

incursão em generalizações. A lei que cria uma antecipação tributária está 

fundamentada numa regularidade previamente identificada e futuramente 

esperada. 

Ocorre que as exceções à esta pretensão de previsibilidade do futuro 

são corriqueiras, havendo mesmo a necessidade da lei tratar de forma 

diferenciada os desiguais. Com isto, mais do que se preocupar com a isonomia 

formal, concretiza-se a isonomia material.  
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Mas o problema reside exatamente em como fazer com que a lei 

preveja todos os casos particulares, onde a antecipação tributária possa revelar 

problemas específicos?  

A resposta não poderia ser outra senão a de conferir à administração 

fiscal a discricionariedade necessária para, identificando estes pontos 

problemáticos, buscar a melhor solução ao problema, de forma democrática e 

possibilitando, obviamente, o devido processo legal e a ampla defesa dos 

interesses dos particulares. 

Assim, tem-se que a antecipação tributária não viola o princípio da 

isonomia. 

4.2.4. Antecipação e o princípio da anterioridade. 

O princípio da anterioridade encontra-se previsto no art. 150, inciso III, 

da Constituição de 1988, afirmando que a lei que cria ou majora tributos não pode 

ser aplicada no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada.  

Este princípio deveria ser visto como um subprincípio de um princípio 

maior, ou seja, da segurança jurídica. No entanto, na sua aplicação prática tem se 

revelado numa segurança meramente formal, pois não são raros os casos de 

criação de tributos no último dia do exercício financeiro, podendo ser cobrado já 

no dia imediato, já no ano seguinte.  

Em relação à antecipação tributária, este princípio aparentemente não 

teria qualquer aplicação, já que esta figura não visa instituir ou majorar tributos. No 

entanto, há de ser realçado que lei que cria a antecipação tributária, por não criar 

ou majorar tributos, pode ter aplicação imediata. 

Ocorre que a antecipação tributária, na prática, pode revelar numa 

majoração do tributo devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária principal, 



que diante de uma lei aparentemente instituidora de uma mera antecipação 

tributária poderia ver o seu direito constitucional violado por uma efetiva e concreta 

criação ou majoração de tributo. 

Desta forma, a solução mais adequada para se concretizar este 

importante princípio constitucional, nos casos em que não há uma verdadeira 

noção do impacto financeiro da criação da antecipação tributária, e a lei que a 

instituir, prever que os seus efeitos para o próximo exercício financeiro. 

Com isso, evitar-se-ia os problemas surgidos pela incidência deste 

princípio em face das obrigações antecipatórias que, por algum motivo, possam 

gerar algum impacto maior que o esperado pelo legislador. 

No caso específico das contribuições sociais previstas no art. 195 da 

Constituição, deve-se atentar para a aplicação do princípio a anterioridade 

mitigada, de 90 dias, na forma como prevista no art. 195, § 6, da Constituição.  

Esta medida, que não se revela uma exigência constitucional, confere, 

sem dúvida, maior segurança jurídica aos destinatários de tais normas.  

4.2.5. Antecipação e o princípio da capacidade contributiva. 

O conceito de capacidade contributiva tem suscitado diversos 

questionamentos no âmbito doutrinária, havendo quem diga tratar-se de um dos 

fundamentos da ordem jurídica tributária; e outros, de forma diametralmente 

oposta, afirmam que se trata de um conceito vazio, devido à impossibilidade de 

sua identificação concreta.135

Há, por outro lado, aqueles que sustentam que o princípio da 

capacidade contributiva é um subprincípio da igualdade, na medida em que todos 
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devem ser tratados igualmente, esta igualdade, em matéria tributária, é retratada, 

pelo princípio da capacidade contributiva. 

Neste sentido, afirma José Maurício Conti que diversos são os princípios 

que podem nortear uma estrutura tributária justa e fundada na igualdade. 

Destacam-se os princípios do benefício e da capacidade contributiva. Este último 

é o que melhor se adapta a uma estrutura tributária ideal, fundada na igualdade, 

justiça e equidade.136

Há quem afirme tratar-se de princípio aplicável apenas ao denominados 

impostos pessoais, devida a própria dicção do art. 145,  1o., segundo o qual os 

impostos devem ser pessoais, e sempre que possível, devem variar de acordo 

com a capacidade contributiva do contribuinte.137

Por outro lado, há quem afirme a sua aplicação em relação a todos os 

princípios.138 E aqueles que sustentam a sua aplicação somente em relação aos 

tributos com natureza fiscal, excluindo-se, via de conseqüência, aqueles de 

natureza extrafiscal.139  

Polêmicas à parte, e centrando nos objetivos traçados neste trabalho, 

pode-se afirmar a existência de três correntes para explicar o princípio da 

capacidade contributiva, com apoio em Marco Aurélio Greco.140  

A primeira, denominada de financeira, sustenta que a capacidade 

contributiva seria equivalente à disponibilidade financeira do contribuinte. Assim, 

uma viúva, aposentada do Regime Geral de Previdência Social, com um salário-
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mínimo, que tenha herdado um imóvel de significativo valor, não teria ela 

capacidade contributiva, já que não disporia de recursos financeiros. 

A crítica que se estabelece em face desta corrente, reside no fato de 

que a ausência de capacidade financeira seria meramente momentânea, não 

podendo servir de critério para a sua aferição. Por outro lado, a capacidade 

contributiva incidiria também em face do patrimônio, e não apenas em relação as 

finanças existentes na data do fato gerador. 

A segundo corrente afirma que a capacidade contributiva deva ser 

aferida em face da capacidade individual, ou seja, caso a caso. Assim, naquele 

exemplo concreto a aposentada do INSS não teria capacidade contributiva, antes 

da ocorrência do fato gerador, mas teria no exato momento em que herdou um 

significativo patrimônio. O mesmo já não ocorreria se este patrimônio fosse de 

valor ínfimo. 

A crítica que se estabelece em face desta corrente cinge-se à 

impraticabilidade desta teoria, já que seria impossível aferir a capacidade 

contributiva individual de cada pessoa., diante de cada caso concreto.  

A terceira corrente busca aferir a capacidade contributiva a partir do 

pressuposto de fato do próprio tributo. Seria neste pressuposto que haveria a 

indicação, presuntiva, de que o contribuinte possui capacidade contributiva.  

Esta corrente, defendida por Augusto Fantozzi, lida, portanto, com 

critérios objetivos e não subjetivos como as anteriores, sendo, portanto, mais 

razoável. Assim, a capacidade contributiva é uma aptidão aferida a partir do 

próprio fato gerador do tributo. Assim, se uma pessoa ganha uma Ferrari num 

bingo, terá esta capacidade contributiva de pagar o IPVA relativo a este veículo, já 

que terá a sua propriedade, sendo, portanto, apto a figurar como contribuinte 

desta exação.  



Vê-se, portanto, que o princípio da capacidade contributiva deve ser 

aferido de forma objetiva, a partir do próprio pressuposto de fato da obrigação 

tributária principal.  

No âmbito da antecipação tem-se que este princípio não tem cabimento, 

por ser uma mera técnica de arrecadação, que não altera o pressuposto de fato, 

identificado como o aspecto material da hipótese de incidência da obrigação 

tributária principal. Muito embora exista vozes discordantes.141

O valor do tributo a ser antecipado, será o mesmo que seria devido, 

caso não houvesse esta técnica de arrecadação, devendo este valor ser 

suportado pelo contribuinte.  

4.2.6. Antecipação e o princípio da não-cumulatividade. 

O princípio da não-cumulatividade impede que o tributo já incidente 

sobre uma determinada operação, incida novamente na operação seguinte. 

Conforme o texto constitucional este princípio se aplica em face do IPI, conforme 

art. 153, § 3º, inciso II: e em face do IPI, nos termos do art. 155, § 2º, inciso I, no 

caso do ICMS. 

Estes tributos são plurifásicos, e buscando-se evitar o denominado 

efeito cascata, exige a constituição que o tributo incidente sobre uma operação, 

seja considerado no cálculo da operação seguinte, de forma a diminuir o impacto 

da carga tributaria destes impostos. 

Em face das contribuições sociais destinadas à seguridade social não 

há, no texto do art. 195, inciso I da Constituição,  previsão de incidência deste 

princípio.   
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Assim, tem-se que o princípio da não-cumulatividade não se aplica às 

contribuições sociais destinadas à seguridade social. Não é por outro motivo que o 

próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos RE 228.321 e RE 

258470-RS decidiu pela inaplicabilidade deste princípio da não-cumulatividade em 

face das contribuições sociais.142

 

4.2.7. Antecipação e princípio da eficiência. 

O princípio da eficiência ganhou foro expresso no texto constitucional, 

mais especificamente como um dos princípios que regem a atividade 

administrativa do Estado, no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, por 

força da Emenda à Constituição n. 19, de 1999.  

No entanto, o fato deste princípio ter sido inserido expressamente no 

texto constitucional não significa que se trata de um elemento novo, no âmbito do 

Direito. O princípio da eficiência já existe como corolário do princípio do Estado do 

Direito, da legalidade e da própria proporcionalidade. 

Hely Lopes Meirelles já defendia, há muito tempo, a sua existência, 

como conseqüência lógica do princípio do Estado de Direito. Assim, é um dever 

que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 
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legalidade, exigindo-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 143

Paulo Modesto, por sua vez, afirma que, em verdade, ao contrário de 

contrastar com o princípio a legalidade, ou legitimar sua atenuação, sustenta que 

o princípio da eficiência pode ser percebido como componente da própria 

legalidade, percebida sob o ângulo material e não apenas formal.144

Juarez Freitas afirma que o princípio da eficiência se encontra vinculado 

ao princípio da proporcionalidade, com a vantagem de ter sido estampado 

expressamente na Constituição Federal.145

Tendo em vista esta quase inutilidade do princípio da eficiência, 

geralmente associado a outros princípios, parecia haver, em verdade, uma crise 

de identidade, não se sabendo ao certo, do que trata, efetivamente, o princípio da 

eficiência. 

Marcela Harger tenta encontrar este caminho, afirmando que o princípio 

da eficiência tem uma especial aplicação, no âmbito do Direito Administrativo, nos 

denominados atos administrativos discricionários, onde a própria lei confere uma 

certa liberdade para que o administrador possa cumprir com o seu dever de maior 

eficácia da atividade administrativa.146  

Desta forma, conclui que o princípio da eficiência possui conteúdo 

próprio, que se traduz no dever de administrar utilizando as melhores opções 

disponíveis. Este princípio limita a livre atuação discricionária dos agentes 

públicos, permitindo-se ao administrados o questionamento, inclusive judicial, de 
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questões que pela doutrina tradicional lhe era vedado, em face do mérito 

administrativo.  

Juarez Freitas também confirma este posicionamento, ao afirmar que  

não há, pelo princípio da eficiência, uma invasão à discricionariedade, já que é 

certo que esta precisa ser preservada, mas somente o será se guardar vinculação 

com os imperativos de adequação e sensatez.147  

Assim, estar-se-ia assegurado, pelo próprio texto constitucional, a 

possibilidade de impugnação, por via judicial, do mérito administrativo, naqueles 

casos em que há uma certa discricionariedade do agente público.  

A aplicação deste princípio à antecipação tributária terá igualmente uma 

especial aplicação, quando a lei conferir uma certa liberdade para que o 

administrador, por meio de atos infralegais, possa disciplinar a lei que venha a 

instituir esta técnica de arrecadação, diante dos casos concretos não previstos 

expressamente por ela.  

Se é verdade que, com base neste princípio, haja um certo alargamento 

das hipóteses de impugnação judicial do ato administrativo, não é menos verdade 

que estes agentes públicos devem possuir uma certa liberdade para escolher um 

certo caminho mais adequado, por meio de atos infralegais, para a melhor 

adequação da antecipação tributária em relação a cada caso concreto.  

4.2.8. Antecipação e o princípio da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade é especialmente útil na identificação da 

constitucionalidade de leis interventivas na esfera das liberdades do cidadão, já 

que o legislador, mesmo perseguindo os fins estabelecidos na Constituição, e 

agindo por autorização desta, pode ainda editar leis inconstitucionais. 



O conteúdo do princípio da proporcionalidade pode ser  identificado em 

três aspectos, ou subprincípios, conforme leciona Suzana de Toledo Barros.148 O 

primeiro diz respeito à necessidade da restrição para garantir a efetividade do 

Direito. O segundo aspecto tem a ver com adequação da medida restritiva 

escolhida para os fins de solucionar o problema identificado. E, por fim, a 

proporcionalidade estricto sensu, pela qual se pondera a relação entre a 

intensidade da restrição e o resultado obtido.   

A aplicação deste princípio, no âmbito da antecipação tributária, quer 

dizer que esta figura não deve ser a opção mais fácil do legislador para resolver os 

problemas de arrecadação fiscal. Muito embora seja uma medida necessária para  

racionalização da arrecadação, e o seu respectivo aumento, pode se revelar como 

uma medida inadequada, pelo que a antecipação somente deve ser aplicada em 

casos excepcionais. 

A regra deve continuar a ser a arrecadação por meio da relação 

tradicional, onde primeiro vem o fato gerador, depois a obrigação de pagar o 

tributo. Somente naqueles casos em que a arrecadação por esta via se revele 

extremamente onerosa ou politicamente inadequada, e diante da impossibilidade 

de criação de outros mecanismos mais eficientes para coibir a evasão fiscal, é que 

a antecipação pode se revelar empregada.  

4.2.9. Antecipação e o princípio da propriedade. 

O princípio da propriedade já vem sendo devidamente conceituado 

diante da sua função social. A própria constituição federal assegura o direito à 

pripriedade e afirma, logo em seguida, que esta atenderá a sua função social. 

                                                                                                                                                     
147 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 86. 
148 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 

das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. 



Não se trata de dois princípios distintos, mas de apenas um. Não se 

concebe o direito de propriedade para depois restringi-lo sob o argumento da 

necessidade de destina-lo a uma função social. O princípio da propriedade já será, 

portanto, concebido como tal. 

Assim, não tem cabimento, na ordem jurídica constitucional atual, a tese 

de Hobbes, segundo o qual a propriedade é um direito natural do homem.  

Portanto, falar em respeito à propriedade quando se trata da 

antecipação tributária poderia parecer uma heresia.  

No entanto, este princípio continua a regular a atividade legislativa e 

administrativa do Estado com o objetivo de garantir que o interesse social também 

deverá ser visto de forma a respeitar a função social da propriedade.  

Assim, a criação da antecipação tributária deve atentar para o 

desconforto do terceiro que terá a obrigação de antecipar a quantia devida pelo 

contribuinte.  

Mesmo possibilitando a este o devido ressarcimento econômico desta 

atividade, há que se entender que a antecipação não cria apenas obrigação 

antecipatória, mas também uma séria de atos onerosos que este responsável 

começará a desenvolver, o que lhe gerará custos. 

Desta forma, retornando ao que foi dito em face do princípio da 

proporcionalidade, a criação de antecipação tributária deve ser restrita àqueles 

casos já mencionados de forma a se evitar que se transforme numa regra 

generalizada.   



4.3. A constitucionalidade da antecipação tributária antes e 
depois da Emenda à Constituição nº 3, de 1993, reconhecida pelo 
STF.  

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de analisar a 

antecipação tributária em face do ICMS, em três oportunidades. No RE 

213.396/SP, reconheceu-se a constitucionalidade da figura, inclusive em relação 

ao período anterior ao surgimento do art. 150, § 7°, da Constituição, acrescentado 

pela Emenda à Constituição de 1993. Na Adin n° 1.851 e no Agravo Regimental 

ao RE n° 266523/MG, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão sobre da 

antecipação definitiva. 

O primeiro ponto que nos interessa em relação a estas decisões é que, 

em face do decidido no RE 213.396-5, foi reconhecida a possibilidade de 

instituição da figura da antecipação, antes mesmo do advento da Emenda n° 3, de 

1993, confirmando a tese antes mencionada de que este dispositivo não era 

necessário para fins de instituição deste tipo de obrigação.  

Em face do princípio da legalidade, reconheceu o Supremo Tribunal 

Federal que a lei complementar exigida, para fins de substituição tributária do 

ICMS, por expressa exigência do art. 155, § 2°, XII, b, da Constituição, estaria 

sendo suprida pelo art. 128 do próprio Código Tributário Nacional.  

Em relação aos demais tributos, com exceção da hipótese constante do 

art. 34, §9° do ADCT,  não há exigência de lei complementar. Assim, para os fins 

desta dissertação, que analisa a aplicação da figura em face das contribuições 

sociais, tem-se que o art. 128 da Constituição Federal, embora seja tido como 

norma geral para fins de aplicação da antecipação, parece ser uma exigência do  

Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, conforme analisado anteriormente, no item 3.2.3, tem-se 

que o art. 128 não deve ser visto como um requisito para a instituição da 



antecipação tributária. O fundamento constitucional deve estar nos princípios 

aplicáveis , especialmente o da proporcionalidade, que inclusive foi analisada de 

forma exauriente no voto do Min. Ilmar Galvão.  

No agravo regimental n° 266.523/MG, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que as eventuais diferenças apuradas só serão passíveis de restituição 

no caso de não ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Com 

esta decisão a antecipação definitiva foi reconhecida expressamente como 

constitucional. Entendimento este repetido no Adin n° 1.851/AL.  

Por fim, entendeu o STF, no julgamento da Adin n° 1.851/AL, que a 

circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência 

antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria 

Constituição. 

Esta afirmação confirma o que acima foi dito de que o fundamento para 

a instituição da antecipação deve ser buscado na própria constituição e não em 

atos normativos infraconstitucionais. 

Afirmou o Supremo Tribunal Federal que o fato gerador presumido não 

é provisório, mas definitivo. Efetivamente, esta afirmação vai ao encontro do que 

aqui se defende, ou seja, que a antecipação tributária é uma nova relação jurídica 

que altera os aspectos essências da hipótese de incidência da norma que institui a 

obrigação tributária principal. O fato gerador desta é real e definitivo. O que se 

presume, para fins de instituição da antecipação tributária é tão somente uma 

presunção de que aquele fato gerador vai efetivamente ocorrer. 

Por fim, entendeu o Supremo Tribunal Federal, que a figura em comento 

efetivamente visa reduzir, a um só tempo, o custo da máquina-fiscal e a evasão 

fiscal, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade 

às atividades de tributação e arrecadação.  

 



 

 

 

 



CAPÍTULO V -  A antecipação nas contribuições sociais destinadas à seguridade 
social. 

Sumário: 5.1. Considerações iniciais.   5.2. A antecipação tributária na 
contribuição social sobre folha de salários: a retenção de 11% na cessão 
de mão de obra; 5.2.1. Análise da sua constitucionalidade; 5.2.2. Análise 
da jurisprudência; 5.3. Antecipação tributária na COFINS; 5.3.1. Análise da 
sua constitucionalidade; 5.3.2. Análise da jurisprudência.  

5.1. Considerações iniciais. 

Este capítulo será dedicado à aplicação da figura da antecipação 

tributária no âmbito das contribuições sociais patronais destinadas à seguridade 

social. Desta forma, será dividido em duas partes. Na primeira será analisada a 

antecipação tributária existente na contribuição social incidente sobre folha de 

salários e demais rendimentos pagos ou creditados no decorrer do mês à pessoa 

física que lhe presta serviços. No segundo, será analisada a antecipação existente  

na legislação da contribuição social sobre o faturamento, a COFINS, bem como da 

contribuição do PIS/PASEP, que, apesar de não fazer parte do objeto desta 

dissertação, será ele analisado, devido a sua similaridade com  a contribuição do 

PIS. 

No caso da contribuição social patronal incidente sobre folha de salários 

e demais rendimentos pagos ou creditados o decorrer do mês às pessoas físicas 

que lhes prestam serviços, tem-se a antecipação, na cessão de mão de obra de 

que trata o art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela 

Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998.  

Trata-se de um caso de antecipação tributária provisória, que tem 

sofrido diversos questionamentos por parte da doutrina e da jurisprudência, 



merecendo-se, neste momento, uma análise mais embasa pelas considerações 

elaboradas ao longo deste trabalho.  

Por outro lado, tem-se que a antecipação definitiva existente no âmbito 

da legislação da contribuição social patronal destinada à seguridade social 

incidente sobre o faturamento – COFINS e do PIS/PASEP. 

A análise da constitucionalidade destas exações servirá para se atingir 

os objetivos traçados no início deste trabalho, no sentido de verificar a viabilidade 

da criação da figura da antecipação tributária em face das contribuições. 

Como visto, esta possibilidade é negada, por significativa parcela da 

doutrina que já se debruçou sobre o assunto, sendo que nem mesmo a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes houve por bem 

estancar as dúvidas e perplexidades existentes.  

Vejamos como que se apresenta esta primeira espécie de antecipação. 

5.2. A antecipação tributária na contribuição social sobre folha de 
salários: a retenção de 11% na cessão de mão de obra.  

5.2.1. Análise descritiva da técnica de arrecadação instituída pela 
Lei nº 9.711, de 1998. 

O primeiro caso a ser analisado após as considerações realizadas ao 

longo deste trabalho é o da retenção de 11% no caso da cessão de mão de obra. 



Conforme previa o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991,149 na sua redação 

original, o contratante de mão-de-obra, mediante interposta empresa cedente, 

inclusive em regime de contrário temporário, respondia solidariamente pelas 

obrigações das empresas cedentes, em relação às contribuições sociais 

decorrentes daquela lei.   

Tratava este dispositivo da responsabilidade solidária das empresas 

contratantes de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra 

pelas obrigações da empresa contratada, decorrentes da Lei 8.212, de 24 de julho 

de 1991. 

Este dispositivo foi alterado com o advento da Medida Provisória nº 

1.523-9 que, reeditada como Medida Provisória nº 1.596-14, de 10 de novembro 

de 1997, foi finalmente convertida na Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997. 

Sempre se mantendo o regime de solidariedade. 

Desta forma, a empresa contratante, ou tomadora de serviços, ao pagar 

à empresa contratada pelos serviços prestados, deveria solicitar o comprovante 

(Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS) de que esta empresa 

efetivamente recolhera as contribuições sociais, sob pena de se tornar 

responsável solidária pela contribuição eventualmente devida pela cedente de 

mão de obra.  

O § 1º do artigo 31, da Lei 8.212, de 1991, na sua redação original, 

autorizava ainda a retenção, por parte da tomadora de serviços, de importâncias 

devidas, pela prestadora, com a finalidade de garantir o pagamento das 

obrigações das empresas cedentes de mão-de-obra, quando não havia aquela 

comprovação.  

                                                 
149 Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive 

em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes 
desta lei, em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no artigo 23, não se aplicando, 
em qualquer hipótese, o benefício de ordem. 

 



Visava esta retenção apenas assegurar, à empresa tomadora de 

serviços, contra eventuais prejuízos sofridos tendo em vista o instituto da 

responsabilidade solidária, no caso de não recolhimento do tributo devido pela 

cedente de mão de obra, não devendo, portanto, ser confundida com a 

antecipação.  

Esta quantia retida pela empresa tomadora de serviço não deve ser 

confundida, portanto, com a quantia paga, a título de antecipação. 

Tal operação era muito complexa, exigia uma formalidade exagerada, 

bem como trazia enormes prejuízos às empresas contratantes, que sempre 

ficavam à mercê das empresas contratadas.  

A possibilidade de fraude, neste setor, sendo bastante acentuada, já 

que não são raros os casos, identificados na prática,  em que a empresa cedente 

de mão-de-obra falsifica as Guias de Recolhimento, fazendo transparecer uma 

regularidade fiscal, que em verdade não existia, e que só era descoberta, pelas 

empresas tomadoras de serviço, quando da autuação fiscal. 

A Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, veio, portanto, modificar a 

forma do recolhimento destas exações, instituindo uma modalidade de 

antecipação tributária.  

Desta forma, com a nova redação dada ao artigo 31 da Lei 8.212, de 24 

de julho de 1991, a empresa tomadora de serviço passou a ser obrigada a reter e 

recolher 11% sobre o valor contido na nota fiscal fatura, excluindo-se a parte 

relativa aos equipamentos e aos produtos, eventualmente fornecidos. 

Assim, o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei nº 

9.711, de 1998, possui a ter a seguinte redação: 
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida 
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, 
em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5º do art. 
33.  



§ 1º O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou 
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da 
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições 
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a 
seu serviço. 
§ 2º Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, 
o saldo remanescente será objeto de restituição.  
§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à 
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados 
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, 
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. 
§ 4º Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros 
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:  
I - limpeza, conservação e zeladoria; 
II - vigilância e segurança; 
III - empreitada de mão-de-obra; 
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974. 
§ 5º O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para 
cada contratante. 

Demonstrada a retenção, e o respectivo recolhimento, cabe então à 

empresa cedente de mão-de-obra, quando do recolhimento da contribuição social 

por ela devida, proceder à devida compensação do valor já antecipado e verificar 

um eventual saldo, que poderá ser credor, ou devedor. Se devedor, caberá à 

empresa cedente recolher a diferença então apurada; se credor, caberá a ela 

requerer a restituição, a qual se dará em caráter prioritário, sem maiores 

formalidades.  

Na impossibilidade de haver restituição, a empresa cedente de mão de 

obra poderá fazê-lo em relação aos meses seguintes. 

A contribuição social sobre a folha de salários é devida pela empresa 

cedente de mão de obra. Ela é, portanto, o contribuinte desta exação patronal. 

Esta obrigação principal irá surgir no momento em que a cedente de mão de obra 

prestar o serviço, ou remunerar, os seus empregados pelos serviços prestados à 

tomadora de serviço. 

Com o advento da antecipação tributária provisória, prevista no citado 

art. 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, a 

empresa tomadora de serviços foi indicada como sujeito passivo da obrigação 



antecipatória. Não é ela, portanto, contribuinte ou responsável pela obrigação 

principal.  

A obrigação antecipatória tem como fato gerador o pagamento do valor  

previsto no contrato de prestação de serviços ou na Nota Fiscal Fatura. A alíquota 

determinada pela lei é de 11% sobre este valor, excluindo-se da base de cálculo o 

que foi pago a título de fornecimento de material ou equipamentos.   

 

5.2.2. Análise da sua constitucionalidade.  

Conforme analisado no item precedente, constata-se, de imediato, que 

set trata de duas obrigações distintas, que não devem ser confundidas. A primeira 

é a obrigação principal da empresa cedente de mão de obra, em relação à folha 

de salários de seus empregados e demais pessoas físicas que lhe prestam 

serviços, na forma do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. A outra 

relação jurídica que se estabelece é a relação antecipatória, caracterizada 

concretamente, pela obrigação da empresa tomadora de serviços, de reter e 

recolher, em favor do INSS, 11% do valor da nota fiscal fatura, relativa à cessão 

de mão de obra, excluídos os materiais e equipamentos eventualmente 

fornecidos.  

O fato gerador da obrigação principal continua sendo a prestação de 

serviços dos empregados e demais pessoas físicas que prestam serviços à 

empresa cedente de mão de obra, ou a sua efetiva remuneração. Os sujeitos 

passivos continuam sendo a empresa cedente de mão de obra, e o INSS, 

autarquia previdenciária com capacidade jurídica para cobrar esta exação.  

A alíquota da contribuição social patronal incidente sobre folha de 

salários e demais rendimentos devidos, pagos ou creditados no decorrer do mês 



aos empregados e de mais pessoa físicas, continuará a ser de 20%, na forma 

como determinada pelo citado art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991. 

Já a relação antecipatória será caracterizada, no seu pólo passivo pela 

empresa cedente de mão de obra. O sujeito ativo, continuará a ser o INSS. A base 

de cálculo será a nota fiscal fatura, e a alíquota 11%.   

Quando a empresa cedente de mão de obra for efetuar o pagamento 

dos salários de seus empregados, terá que abater do valor devido o que foi 

antecipado pela tomadora de serviços. Assim, se o valor devido por esta for menor 

que o valor já retido, surgirá um crédito em favor do contribuinte que terá direito à 

imediata restituição da quantia paga a maior. Se, por outro lado, o valor retido for 

inferior ao valor devido pela empresa cedente, a título de contribuição social 

patronal, tem-se que será ela obrigada a pagar a diferença.  

A não retenção por parte da tomadora de serviço não a transforma em 

responsável pelo valor, total ou parcial, da obrigação principal, devendo apenas 

ser devidamente multada pelo não cumprimento de uma obrigação legal. A sua 

obrigação esgota-se na retenção e no recolhimento deste favor em favor do INSS. 

A empresa tomadora de serviços continuará a figurar como contribuinte da exação 

incidente sobre a folha de salários de seus empregados.  

Por outro lado, se houver a retenção, mas não houver o recolhimento do 

valor retido, tem-se uma situação diferenciada, devendo a empresa tomadora de 

serviços ser responsabilizada por esta quantia retida e não transferida aos cofres 

do INSS.  

Isto se dá pela impossibilidade de imputação de qualquer 

responsabilidade à empresa cedente de mão de obra. Se houve a retenção, e 

sendo esta devidamente demonstrada pela empresa cedente, ficará esta 

responsável apenas pela eventual diferença existente entre a quantia retida e a 

quantia devida após a ocorrência do fato gerador.  



A opção pela instituição da antecipação tributária não deve causar 

prejuízos à empresa cedente. Isto porque não se pe valor, devendo a cedente de 

mão de obra apenas arcar com a diferença devida, excluindo, portanto, o valor já 

retido e não recolhido pela tomadora. 

A inauguração desta nova sistemática de arrecadação importou na 

redução da evasão fiscal de cerca de 30% do valor recolhido pelas empresas do 

setor, no ano de 1999, demonstrando-se a eficácia da nova técnica de 

arrecadação.150

No entanto, tem-se que a doutrina imputa a este modelo de arrecadação 

a pecha de inconstitucionalidade. Vejamos cada um dos argumentos utilizados 

pela doutrina de forma separada. 

O primeiro argumento contrário a esta sistemática de arrecadação é 

aquele que afirma trata-se de um novo tributo.151  

Alegam os partidários desta tese, que a instituição desta obrigação 

seriam, em verdade, um novo tributo a ser suportado pelas empresas tomadoras 

de mão de obra, já que além das contribuições sociais devidas por ela, ainda 

estariam obrigadas a pagar esta nova contribuição de 11% sobre o valor da nota 

fiscal fatura.152

                                                 
150 Dados fornecidos pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, tendo por base o anuário estatístico de arrecadação da contribuição social incidente sobre folha de 
salários, por meio das guias de arrecadação na rede bancária, do ano de 1999, comparado ao ano de 1998, 
relativamente às empresas cuja atividade principal é a cessão de mão de obro. Tal leitura, muito embora  
revele um significativo incremento da arrecadação, deve ser analisado com reservas, haja vista a possibilidade 
de implicação de outros fatores neste incremento da arrecadação, como por exemplo o crescimento do número 
de empresas que passaram a terceirizar o seu quadro de serviços contratando empresas cedentes de mão de 
obra. De qualquer forma, constata-se que, com o advento da Lei n 9711, de 1998, que instituiu uma forma de 
antecipação tributária, houve uma significativa melhora da arrecadação das contribuições sociais incidentes 
sobre folha de salários neste setor. 

151 CASAGRANDE, Edílson Jarí. INSS – Substituição tributária. Revista de Estudos Tributários. Ano II, 
n° 9, set./out.,  p.137-147.  

152 O Tribunal Regional Federal  da 3a. Região, em duas oportunidades, também entendeu que a Lei n° 
9.711, de 1998, criou uma nova exação. (TRF 3a. Região – 1a. Turma, AI 1999.00.021239-2, Rel. Dês. 
Roberto Haddad, 25 abr. 2000, Diário de Justiça, Brasília, 27 jun. 2000.) (TRF 3a. Região – 1a. Turma, AMS 
1999.61.14.002090-9/SP, Rel. Des. Roberto Haddad, 02 maio 2000, Diário de Justiça, Brasília, 27 jun 2000.) 



Hyroshi Harada afirma que o indigitado art. 31 implica alteração de base 

de cálculo, total da folha de remunerações e demais rendimentos do trabalho, para 

o total dos serviços contratados, como se tratasse de contribuição sobre receita ou 

faturamento. Assim, afirma o citado autor, altera-se o fato gerador desta exação 

fiscal, promovendo-se verdadeiro tratamento diferenciado das prestadoras de 

serviço, vulnerando o art. 150, inciso II, da Constituição Federal. Por outro lado, a 

determinação contida no § 4o. do mesmo dispositivo constitucional estaria por 

violar o princípio da legalidade, pois estaria por possibilitar ao regulamento a 

extensão de tal obrigação.153   

Flávio Campos, da mesma forma, afirma que à luz dos critérios 

classificatórios prescritos pela Ciência do Direito e pelo Direito Positivo, portanto, é 

possível afirmar que houve, de fato, no caso da Lei 9.711, de 1998, a criação  de 

nova exação tributária.154

Ainda pela inconstitucionalidade, o Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, através da sua 4ª Turma, também entendeu que ao optar, por meio de lei 

ordinária, pela escolha da base de cálculo da exação como sendo o valor da nota 

fiscal fatura, haveria, em verdade a instituição de um novo tributo, a exigir a sua 

instituição por meio de lei complementar, conforme preceitua o art. 195, $ 4º, da 

Constituição. Por outro lado, ao tornar indisponível a quantia pertencente ao 

contribuinte, haveria a instituição de um empréstimo compulsório.155

No entanto, tem-se que não se trata de um novo tributo, mas apenas de 

um novo método de arrecadação fiscal, denominada de antecipação tributária 

provisória.156  

                                                 
153 HARADA, Kyoshi. Substituição tributária da contribuição social sobre a remuneração, Repetório IOB 

de Jurisprudência, n. 9, maio, 1999, p. 278-275, p. 276. 
154 CAMPOS, Flávio. Contribuição para a Seguridade Social – retenção de 11% sobre o faturamento (Lei 

9.711/98) – considerações sobre a incipiente jurisprudência, Revista Dialética de Direito Tributário, n. 59, 
ago., 2000, p. 13-28, p. 22. 

155 (TRF 4º Regiâo.. AI n.º 99.02.24106-9, Rel. Des. Rogério Vieira de Carvalho, 01 set. 1999, Diário de 
Justiça, Brasília, Seç. II,  22 fev. 2000). 

156 O Tribunal Regional Federal da 1ª Região também entende que não se trata de um novo tributo, mas 
tão somente de uma técnica de arrecadação (TRF 3ª Região. AI n.º 1999.01.00.024345-7/BA, Rel. Juiz Fed. 
Olindo Menezes, 23 nov. 1999. Diário de Justiça. Brasília, Seç. II,  12 abr. 2000). 



O que a Lei nº 9.711, de 1998, fez foi criar uma obrigação tributária 

paralela à obrigação principal, por meio da qual o tomador de serviço deve reter e 

recolher, sobre um valor estimado, ou seja, do contrato de prestação de serviço 

praticado por cessão de mão de obra, uma determinada quantia que deverá ser 

antecipada, a título de pagamento do tributo devido pelo contribuinte, ao INSS.  

O fato de se prever uma base de cálculo diferenciada para o cálculo do 

valor a ser antecipado não significa tratar-se de um novo tributo. Este valor será 

sempre estimado, tendo como parâmetro o valor a ser devido pelo contribuinte, no 

momento em que se der a ocorrência do fato gerador.  

Como já analisado anteriormente, não há necessidade de identificação 

entre do pressuposto de fato que fará nascer a obrigação tributária principal, com 

aquele que fará nascer a antecipação.  

Por outro lado, o valor de 11% a ser retido na forma da antecipação 

provisória, é apenas um dimensionamento, promovido pela lei, com a finalidade de 

quantificar esta obrigação. 

Neste caso, tem-se que o valor de 11% equivale, aproximadamente, ao 

valor a que seria devido caso ocorra o fato gerador. Conforme dados do 

SINDSCON, em regra, 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços prestados, 

em contratos de cessão de mão de obra, referem-se ao custo efetivo de mão-de-

obra.157 Considerando, por outro lado, que a alíquota dos encargos sociais 

incidentes sobre folha de salários, e demais rendimentos pagos ou creditados no 

decorrer no mês aos empregados e demais pessoas físicas,  arrecadados pela 

autarquia previdência, varia entre 26,8% a 29,8%158, tem-se então que 40% x 26,8 

ou 29,9%, resultaria numa variação que gira em torno de 10,72% a 11,92% do 

                                                                                                                                                     
 
157 Este cálculo foi apresentado como justificativa para a edição da Medida Provisória nº 1.523-9, e é 

claro que esta alíquota será sempre uma aproximação do valor efetivamente devido. ARRUDA, Geraldo. 
Diretor do Regime Geral de Previdëncia Social do Ministério da Previdência e Assistência Social. Brasília, 20 
ago. 2002. 



valor total do contrato. A alíquota de 11%, portanto, corresponderia a uma média 

destes valores. 

Desta forma, encontra-se um valor estimativo do percentual a incidir 

sobre o valor da nota fiscal, relativamente a parte referente à remuneração dos 

serviços. Este valor, por tratar-se uma de antecipação provisória, deverá sofrer os 

devidos ajustes, quando da ocorrência do fato gerador, possibilitando, desta 

forma, restituir em favor do contribuinte o tributo pago a maior, ou a cobrança da 

quantia restante. 

A retenção de 11% sobre o valor do contrato de prestação de mão de 

obra, na forma como instituída pelo art. 31 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998, não criou, portanto, um novo tributo, 

mas tão somente instituiu a figura da antecipação tributária provisória, com 

substituição. 

Desta forma, tem-se que a natureza jurídica da referida obrigação é 

efetivamente uma antecipação tributária. Esta obrigação será constitucional se 

atender os requisitos descritos no capítulo III, desta dissertação, bem como se 

respeitar os princípios analisados no capítulo IV, que é o que se analisará a partir 

de agora.  

A sua instituição se deu por meio de lei ordinária. 

Esta obrigação foi devidamente instituída por lei ordinária da União, que 

é o ente da federação com competência para legislar sobre as contribuições 

sociais destinadas à seguridade social.159

                                                                                                                                                     
158 20% da contribuição incidente sobre folha de salários; 1 a 3% da contribuição destinada a financiar os 

benefícios concedidos em decorrência de perda ou diminuição da capacidade de trabalho, e 5,8% do valor das 
contribuições sociais destinadas a terceiros (Sesc/Senac, Sesc/Sesi, Sebrai, Senar etc.) 

159 O Tribunal Regional Federal da 2ª Região entende pela constitucionalidade da medida, já que foi 
editada por meio de lei (TRF 3ª Região. AI n.º 99.02.12580-8, Rel. Des. Fed. Ney Fonseca, 05 out. 1999, 
Diário de Justiça, Brasília, Seç. II, 15 fev. 2000).  



A instituição inicial desta obrigação por força de medida provisória não a 

invalida, pelo fato de que este ato normativo primário tem força de lei, nos termos 

do art. 62 da Constituição Federal de 1988. 

Todos os elementos essenciais para a identificação da figura 

encontram-se previstos na referida lei, tais como: 

a) o sujeito passivo da referida obrigação, que será a tomadora de 

serviços, quando contratar por meio de cessão de mão de obra. A escolha deste 

sujeito passivo revela-se adequada, já que este remunera a empresa cedente de 

mão de obra, podendo perfeitamente efetuar a devida retenção em favor do sujeito 

passivo, que no caso será o próprio INSS. 

b) em relação ao aspecto objetivo da obrigação, tem-se o quantitativo, 

revelado pela alíquota de 11% sobre o valor da nota fiscal fatura, relativa aos 

serviços prestados por meio de cessão de mão de obra; e o evento que fará surgir 

a antecipação, ou seja, o pagamento do contrato de serviços.  

c) houve também, de forma adequada, a previsão legal de imediata e 

preferencial restituição da quantia antecipada, a maior, bem como consta a 

previsão legal de que eventual crédito, por parte do INSS, caso os 11% acima 

mencionado revelem-se inferior ao valor efetivamente devido, quando da 

ocorrência do fato gerador.  

Tem-se assim, que todos os elementos previstos para a instituição desta 

figura encontram-se preenchidos, devendo-se, agora, analisar os princípios 

constitucionais  aplicáveis à esta espécie de retenção. 

Está sendo observado o princípio da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade, nas suas três dimensões, ou seja, 

necessidade, adequação e razoabilidade, ou proporcionalidade stritcto sensu, 

encontram-se previstos na referida figura.  



A instituição da antecipação tributária na cessão de mão de obra revela-

se uma medida necessária à racionalização e eficácia da arrecadação e 

fiscalização, no âmbito da cessão de mão de obra, das contribuições sociais 

destinadas à seguridade social incidente sobre a folha de salários e demais 

rendimentos pagos ou creditados no decorrer do mês em favor das pessoas 

físicas que lhes prestam serviços.  

O setor dos serviços de cessão de mão de obra é, talvez, o setor que 

mais cresce no mercado de trabalho. E este crescimento quantitativo, não gerou, 

em contrapartida, um incremento nos requisitos e exigências para a criação e 

extinção destas empresas. 

Assim, revela-se facilitado o fechamento destas empresas, quando o 

seu débito para com a previdência encontra valores extremados, gerando-se um 

grado de instabilidade para os cofres públicos, com significativos prejuízos à 

sociedade.  

Assim, a instituição de antecipação tributária, neste caso, revela-se 

necessária como forma de impossibilitar às empresas deste setor econômico a 

possibilidade de evasão fiscal.  

A medida revela-se, por outro lado, adequada ao propósito acima 

mencionado, já que efetivamente coíbe a evasão fiscal, na medida em que 

determina a arrecadação do tributo antes da ocorrência do fato gerador, no exato 

momento em que se dá o ingresso destes recursos no bolso do contribuinte, ou 

seja, no exato momento do pagamento do valor do contrato por meio da empresa 

tomadora de serviços.  

Por fim, a medida se revela razoável, já que não deve impor a 

indisponibilidade da quantia antecipada por um prazo acima do razoável,  em 

regra mensal, possibilitando, pelo menos em tese, a restituição de eventual 

quantia retida a maior, de forma imediata e sem burocracia por parte do INSS. 



Não há confisco.  

Na instituição da retenção de 11% não há confisco, já que o valor 

antecipado já importará na quitação da dívida previdenciária, que presumidamente 

ocorrerá no mês imediatamente posterior ao da retenção. Sendo que eventual 

retenção a maior que o devido, gerará a imediata restituição ao contribuinte. 

O INSS não será destinatário de quantia superior àquele calculada com 

base na efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação principal. 

 

Há respeito ao princípio da capacidade contributiva.   

O princípio da capacidade contributiva, pelo menos em tese, está sendo 

respeitável, na medida em que somente o contribuinte, que revela capacidade 

contributiva, suportará o ônus econômico de tal exação, não havendo qualquer 

possibilidade deste ocorrer em face do retenedor. 

Assim, não há violação ao princípio da capacidade contributiva.  

5.3. Antecipação tributária no COFINS. 

Necessário se faz agora abordar a segunda espécie de antecipação 

tributária existente no âmbito das contribuições sociais.   

Não se pretende, neste tópico, analisar outras questões sobre a 

COFINS que, sendo igualmente importantes, escapam do objetivo último deste 

trabalho, que é analisar a possibilidade da aplicação da antecipação tributária em 

face desta exação, bem como a sua constitucionalidade. 



A COFINS, ou contribuição social incidente sobre o faturamento, tinha o 

seu fundamento constitucional no art. 195, inciso I, da Constituição de 1988. 

Regulamentava este dispositivo constitucional, a Lei Complementar nº 70, de 30 

de dezembro de 1991, que conceituava, no seu art. 2º, faturamento como sendo a 

receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços 

de qualquer natureza, no decorrer do mês.  

A antecipação tributária na COFINS foi prevista inicialmente nos art. 4º a 

6º da Lei Complementar nº 70, de 1991, nos casos de derivados de petróleo e 

álcool hidratado para fins carburantes.  

Previa o art. 4º, da referida lei complementar, que a contribuição mensal 

devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para 

fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, seria 

calculada sobre o menor valor, no país, constante da tabela de preços máximos 

fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas 

próprias vendas.      

Este dispositivo distinguia a contribuição devida pela distribuidora, na 

condição de contribuinte, e as contribuições devidas pelos comerciantes 

varejistas, mas retidas e recolhidas pela distribuidora, na condição de substituta. 

O parâmetro utilizado pela Lei Complementar nº 70, de 1991, para fins 

de fixação do valor a ser antecipado, seria o menor valor, constante da tabela de 

preços máximos fixados para venda a varejo.  

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Adin 1/DF, entendeu que não 

havia bitributação da COFINS com o PIS, apesar de ambos terem a mesma base 

de cálculo, já que cada uma destas exações tinha um fundamento constitucional 

diferenciado (art. 195, inciso I, COFINS e 239, PIS), não se aplicando o art. 154, 

inciso I, e o art. 195, § 4º, ambos da Constituição Federal de 1988. 



Diante da possibilidade de regulação do PIS e da COFINS por lei 

ordinária, sobreveio a Lei nº 9.718, 31 de dezembro de 1998,160 passando então o 

PIS e a COFINS por significativas alterações, inclusive estendendo-se o conceito 

de faturamento para toda a receita bruta .  

A Lei nº 9.718, de 31 de dezembro de 1998, na sua redação original, 

preceitua nos artigos 4º a 6º que: 
Art 4º As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas 
a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que 
se refere o art. 2º, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de 
combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.  
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço 
de venda da refinaria, multiplicado por quatro.  
Art 5º As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e a 
recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições referidas no art. 2º, 
devidas pelos comerciantes varejistas do referido produto, relativamente às vendas 
que lhes fizerem.  
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço 
de venda do distribuidor, multiplicado por um inteiro e quatro décimos.  
Art 6º As distribuidoras de combustíveis ficam obrigadas ao pagamento das 
contribuições a que se refere o art. 2º sobre o valor do álcool que adicionarem à 
gasolina, como contribuintes e como contribuintes substitutos, relativamente às 
vendas, para os comerciantes varejistas, do produto misturado.  
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os valores das contribuições deverão ser 
calculados, relativamente à parcela devida na condição de:  
I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de 
mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda;  
II - contribuinte substituto: tomando por base o valor resultante da aplicação do 
percentual de mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo 
coeficiente de um inteiro e quatro décimos.  

Da análise destes dispositivos, tem-se a criação da antecipação 

tributária em três situações: 

f) A primeira, em relação às refinarias de petróleo, que passaram a 

figurar como antecipadoras (substitutas) das contribuições sociais devidas pelas 

distribuidoras e pelos comerciantes varejistas; 

g) A segunda, em relação às distribuidoras de álcool para fins 

carburantes, que passam a figurar como antecipadora (substitutas) das 

contribuições devidas pelos comerciantes varejistas, relativamente às vendas que 

promoverem, 

                                                 
160 Lei de conversão da Medida Provisória nº 1.724, de 29 de outubro de 1998. 



h) A terceira, em relação às distribuidoras de combustíveis,  sobre o 

valor do álcool que adicionarem à gasolina, que passam a figurar como 

antecipadoras (substitutas) das contribuições devidas pelos varejistas que vendem 

o produto misturado.     

Esta antecipação era operacionalizada com a aplicação de uma 

determinada alíquota sobre o valor do produto ao distribuidor, nos dois primeiros 

casos, ou ao varejista, no segundo. 

Com o advento da Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, os referidos 

dispositivos forma alterados, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 3o Os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins, devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:"  
"I – dois inteiros e sete décimos por cento e doze inteiros e quarenta e cinco 
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
gasolinas, exceto gasolina de aviação;" 
"II – dois inteiros e vinte e três centésimos por cento e dez inteiros e vinte e nove 
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo 
diesel;"  
"III – dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento e onze inteiros e oitenta e 
quatro centésimos por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
gás liqüefeito de petróleo – GLP;"  
"IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita 
bruta decorrente das demais atividades."  
"Parágrafo único. Revogado." 
"Art. 5o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão 
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:"  
"I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro 
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool 
para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina;"  
"II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita 
bruta decorrente das demais atividades."  
"Parágrafo único. Revogado." 
"Art. 6o O disposto no art. 4o desta Lei aplica-se, também, aos demais produtores e 
importadores dos produtos ali referidos."  
"Parágrafo único. Na hipótese de importação de álcool carburante, a incidência referida 
no art. 5o dar-se-á na forma de seu:"  
"I – inciso I, quando realizada por distribuidora do produto;" 
"II – inciso II, nos demais casos." 

Depreende-se que, com o advento desta lei, a antecipação tributária foi 

substituída pela figura da mudança de alíquota e de base de cálculo, já analisada 



no item 2.7, do segundo capítulo. Assim, a partir de 30 de junho de 2000, não há 

mais antecipação tributária em face dos combustíveis e GLP. 

Com o advento da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 

2001, mais precisamente no seu art. 43, foi instituída a antecipação tributária, em 

face da COFINS em relação aos fabricantes e importadores de carros, passando 

estes a figurarem como substitutos tributários, antecipadores, das contribuições 

sociais devidas pelos varejistas, calculadas sobre o preço de venda do 

fabricante.161  

5.3.2. Antecipação tributária no PIS/PASEP. 

A contribuição social do PIS/PASEP, apesar de não ser uma 

contribuição social destinada à seguridade social, também possuía quatro casos 

de antecipação tributária. Os três casos acima analisados em relação à COFINS, 

e em relação aos fabricantes de cigarro. Tendo em vista as alterações acima 

mencionadas, tem-se que atualmente, apenas esta última continua existindo em 

relação ao PIS/PASEP.  

Conforme determina a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, mais 

precisamente no seu art. 5º, a contribuição mensal devida pelos fabricantes de 

cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos tributários dos 

comerciantes varejistas, será calculada  sobre o preço do produto no varejo, 

multiplicando-se por um vírgula trinta e oito.  

5.3.3. Análise da sua constitucionalidade.  

                                                 
161 Art. 43. As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos classificados nas 

posições 8432, 8433, 8701, 8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e 8704.3, da TIPI, 
relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de 
contribuintes substitutos, a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, devidas pelos comerciantes 
varejistas. MP 2.158-35. 



Marco Aurélio Greco afirma que a antecipação criada em face destas 

exações seria incompatível com a própria figura. Alega que a antecipação 

encontra fundamento na possibilidade de ser qualificada uma fase preliminar do 

pressuposto de fato para o fim de atrelar o dever de recolher o tributo relativo a 

fato gerador subseqüente. Esta fase preliminar, segundo o mesmo autor, não 

poderia ser confundida com o contrato preliminar, já que este não o integraria.162  

No ICMS haveria uma fase preliminar do próprio pressuposto de fato, 

comercialização do produto, sendo assim possível, nesta espécie de tributo, a 

substituição tributária (antecipação). Já no caso das contribuições do PIS\PASEP 

e da COFINS, por não haver esta fase preliminar do próprio pressuposto de fato 

da hipótese de incidência, não seria possível a criação desta figura.  

Alega ainda que as operações podem estar encadeadas, mas as 

receitas e faturamentos são fenômenos isolados, que só dizem respeito a quem os 

detém. Enquanto que o faturamento se relaciona à pessoa, as operações se 

relacionam ao objeto. 

Assim, o faturamento deveria ser considerado diante de cada 

contribuinte, enquanto que as operações são interligadas entre diversos deles.  

É claro que o fato gerador desta exação não deve ser confundido com a 

sua base de cálculo. O faturamento é um termo de conteúdo semântico específico 

e designa a indicação da relação de mercadorias ou artigos vendidos, com os 

respectivos preços de venda, quantidade e demonstrações acerca de sua 

qualidade e espécie, extraída pelo vendedor e remetida ao comprador.163 Ou 

ainda, como ato de proceder à extração ou formação da fatura, a que se diz 

propriamente faturamento.164   

                                                 
162 GRECO, Marco Aurélio. Substituição tributária (antecipação do fato gerador). 2. ed. rev. amp. 

Malheiros: São Paulo, 2001, p. 190. 
163 FATURMENTO. In: Enciclopédida Saraiva de Direito, v. 36, p. 375-376. 
164 FATURAMENTO. In: De Plácido e Silva, vocabulário jurídico, v. II, Forense, 1963, p. 681-682. 



Geraldo Ataliba e Cléber Giardino assinalam, da mesma forma, que a 

praxe consagrou a expressão faturamento para indicar a soma de diversas faturas 

e que o faturamento pode ser entendido como o somatório do produto de vendas 

ou de atividades concluídas num dado período. Enfim, faturamento representa o 

vulto da receita decorrente da atividade econômica geral da empresa.165  

No entanto, afirma-se que para haver faturamento é necessário que haja 

operações e que sobre elas é que incidirá a referida contribuição, enquanto que o 

faturamento apenas expressaria a dimensão quantitativa do fato gerador, ou seja, 

a sua base de cálculo166.  

Para José Eduardo Soares de Melo, o faturamento constitui elemento 

pertinente  ao registro documental e à quantificação do negócio jurídico, ou seja, à 

base de cálculo. Assim, identifica também o faturamento ao conceito de 

operações, sendo que estas sim é que seriam os fatos geradores da COFINS. 

O Supremo Tribunal Federal167 ao decidir pela não aplicabilidade da 

imunidade, prevista no art. 153, § 3º da Constituição Federal de 1988, sobre  

operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do País, quanto a incidência da COFINS e do 

PIS, teve a oportunidade de distinguir os conceitos de faturamento e operações. 

Assentou-se naquela oportunidade que faturamento se refere ao conjunto de 

operações, globalmente consideradas, enquanto que a expressão operações 

designaria cada uma das atividades da empresa, venda de cada produto ou 

prestação de cada serviço, de forma individualizada.  

Desta forma, há efetivamente uma distinção entre o pressuposto de fato 

da obrigação de antecipar, e o pressuposto de fato da obrigação tributária 

principal. Enquanto que aquela exige apenas a operação, de comercialização do 

produto, esta exige um somatório destas operações.  

                                                 
165 GIARDINO Cléber; Ataliba, Geraldo. PIS: Exclusão do ICMS de sua base de cálculo. RDT 35/152. 
166 GIARDINO Cléber; Ataliba, Geraldo. PIS: Exclusão do ICMS de sua base de cálculo. RDT 35/152. 
167 Pleno, RREE 230.337, 233.807, 227.832, julgado em 1º de julho de 1999, acórdãos ainda não 

publicados.   



No entanto, tem-se que esta alegada incompatibilidade na verdade não 

existe. Sendo a antecipação uma relação jurídica autônoma em face desta, com 

pressuposto distinto, como verificado no capítulo I, deste trabalho, tem-se que não 

há a referida incompatibilidade, na escolha de um pressuposto de fato que não 

insira no conceito do fato gerador da obrigação tributária principal.  Por outro lado, 

não há uma exigência constitucional para que haja esta denominada fase 

preliminar. 

O que importa para a constituição é que não haja a criação ou 

majoração de tributo, ante a instituição da antecipação tributária. Esta deve servir 

apenas como forma de racionalização da arrecadação.  

O valor antecipado, nestes casos, será previsivelmente inferior aos 

valores de venda do produto na ponta final da comercialização. Verifica-se que em 

ambos os casos a base de cálculo para a antecipação será o preço de venda do 

produto pelo fabricante ou importador, e não sobre o valor do produto vendido pelo 

comerciante. 

Assim, independentemente do valor de venda, a quantia antecipada 

será tida por definitiva, seja qual for o valor de venda do produto. Se este for 

superior ao valor previsto na tabela, não haverá qualquer conseqüência para o 

comerciante ou para o fabricante, ou importador, quanto à complementação de 

eventuais quantias.  

Por outro lado, sendo a venda inferior àquela esperada, com base na 

tabela de preços, tem-se, igualmente, que não haverá tributo a ser restituído. 

Não há violação ao princípio da legalidade, pois a relação antecipatória 

é também criada por lei. Sendo que esta institui todos os elementos exigidos para 

a sua instituição.  

Não há, igualmente, violação ao princípio da capacidade contributiva, 

pois a ocorrência do fato gerador já é presunção exigida da aplicação deste 

princípio.  



A antecipação não altera o impacto econômico da incidência do tributo, 

pois sendo o preço tanto do cigarro, como dos veículos tabelados pela própria 

fábrica ou importadora, sabendo-se de antemão qual será o valor da operação, 

não há obstáculos para a criação da antecipação tributária.  

Não há violação ao princípio da isonomia tributária, pois não foi ele 

previsto em relação às contribuições sociais, conforme determina o art. 149, da 

Constituição, que não faz referência ao contido no art. 150, inciso II, do mesmo 

diploma. Não obstante tal fato, tem-se que o tratamento diferenciado se justifica 

pelo critério do discrimine pelo fato de proporcionar uma arrecadação mais 

eficiente, nestes setores, evitando-se a sonegação, bem como não desrespeitando 

qualquer princípio constitucional. 

Não há violação ao princípio da vedação de confisco, já que a não 

ocorrência do fato gerador da obrigação principal, importará, necessariamente, na 

restituição da quantia antecipada. 

 Não há violação ao princípio da proporcionalidade, pois a instituição 

desta técnica de arrecadação, principalmente em face do comércio de cigarro, se 

justifica pela completa impossibilidade de fiscalização dos pontos de venda, sendo 

um campo propício para a evasão fiscal.  

 



 
CONCLUSÃO 

 

Com o presente, procurou-se demonstrar que o estudo do Direito, na 

modernidade, pressupõe uma crítica ao formalismo estruturalista, e a busca de 

uma funcionalidade mais consentânea com a realidade social, e com a vontade 

constitucional.  

Esta crise geral do direito se aplica em especial ao Direito Tributário, 

principalmente quando se está diante de figuras jurídicas modernas como a 

antecipação tributária, tão fortemente impugnada pela doutrina como 

inconstitucional.  

Os argumentos que visam impugnar a figura em comento não passam 

de preconceitos jurídicos fortemente influenciados por uma ideologia individualista, 

que se socorre de teorias estruturalista e formais, que fortemente influenciaram a 

elaboração do Código Tributário Nacional, há algumas décadas.  

Assim, a relação jurídica que importa ao direito tributário, e que teria por 

função demonstrar o repasse de recursos do âmbito privado para o público, seria 

aquela denominada de obrigação tributária principal, composta por um sujeito 

passivo, tido como contribuinte ou como responsável, e cujo objeto da prestação 

seria o pagamento do tributo ao sujeito ativo.  

Qualquer outra relação que possa existir neste contexto não passará de 

ser qualificada como acessória ou instrumental, ou mesmo como uma obrigação 

de natureza unicamente administrativa e não tributária.  

Este modelo não se constitui no único que possa demonstrar de forma 

razoável o conjunto de relações, que, de fato, existem entre a indivíduo  e o 

Estado que tenham por finalidade o repasse de riquezas daquele para este. A 

participação de novos agentes, de novos sujeitos, com outras obrigações, que não 

seja a denominada obrigação tributária principal, exige uma nova postura  



doutrinária dos conceitos tributários, de forma a possibilitar uma conformação da 

realidade social com a constituição federal, na busca de uma efetiva justiça fiscal. 

Esta crise se agrava, ainda mais, quando se investiga a figura da 

antecipação tributária, de crescente aplicação na atualidade, e tão questionada 

pelos estudiosos do Direito Tributário.  

A antecipação tributária caracterizada como o fenômeno que impõe a 

obrigação de se pagar o tributo antes da ocorrência do fato gerador, passa ser 

questionada por sua alegada inversão lógica consagrada no estudo da norma 

jurídica dividida em pressuposto e conseqüente, necessariamente alinhada no 

tempo.  

Desta forma, havendo o pressuposto, ou seja, a ocorrência, no mundo 

fenomênico, do fato, na exata medida em que descrito na hipótese de incidência 

tributária, dá-se o conseqüente, ou seja, a relação jurídica obrigacional que impõe 

o sujeito passivo o dever de pagar o tributo ao sujeito ativo.  

Na antecipação tributária este processo se inverte, na medida em que a 

relação jurídica obrigacional surge antes da ocorrência do fato gerador, numa 

inversão lógica fortemente criticada pela doutrina, mas não proibida pela 

Constituição.  

Além deste despautério lógico, a antecipação tributária, continuam os 

seus algozes, não estaria por respeitar o princípio da capacidade contributiva, que 

se concretiza exatamente pela dimensão econômica do fato gerador. Assim, na 

ausência deste, não haveria, concretamente, a possibilidade de avaliação da 

capacidade contribuinte do contribuinte.  

Em conseqüência desta impossibilidade, a fixação de dimensões 

econômicas a partir de presunções não passaria de  mais um incoerência da 

figura.   



No entanto, não querem ver os impugnadores desta figura, que não se 

pode reduzir a uma única relação jurídica as diversas situações criadas pelo 

fenômeno tributário, sendo esta uma construção possível dentre as demais 

igualmente possíveis, devendo-se apenas aceitar aquelas que efetivamente não 

venham a se incompatibilizar com o texto constitucional.  

A visão estruturalista, baseada na lógica cartesiada, gera uma visão do 

passado, como se o direito corresse atrás da realidade social, sendo esta sempre 

precedente àquela e carente de novos contornos jurídicos a lhe dar uma 

existência jurídica.  

No entanto, dentro de uma visão funcionalista, tem-se que o direito pode 

criar uma nova “lógica”, uma nova realidade jurídica, deste que esta criação tenha 

amparo no texto constitucional, compreendido, na visão de Ronald Dworkin, não 

só por normas jurídicas, mas também por princípios que revelam valores sociais 

como o da justiça social.  

Assim, a figura da antecipação tributária se nos revela plenamente 

constitucional na medida em que não viola nenhuma regra ou princípio 

constitucional, sendo medida que busca, em última análise, a efetiva arrecadação 

fiscal.  

O princípio da legalidade, que na sua dimensão formal exige o pleno 

cumprimento das regras constitucionais para a sua elaboração, e que numa 

dimensão material parece exigir a concordância dos seus destinatários, não 

apenas na criação ou majoração de tributos (CF, art. 145), mas também na 

imposição de qualquer obrigação (CF, art. 5, inciso II) não se encontra violado 

pelo advento da antecipação tributária, haja vista o simples fato de que ela 

também sendo uma obrigação deverá sempre ser imposta por lei.  

A exigência  prevista no art. 146, inciso III, letra “c”, no sentido de que as 

obrigações tributárias têm que ser reguladas por lei complementar, não se aplica à 

criação de antecipações tributárias,  haja vista que este dispositivo exige apenas a 



edição de lei complementar para normas gerais. (Normas estas que já se 

encontram disciplinadas no Código Tributário Nacional.) 

O art. 128 do Código Tributário Nacional não tem aplicação em face da 

antecipação tributária, pois o fundamento desta é encontrado na própria 

constituição.  

O que a constituição exige não é uma a vinculação do antecipador ao 

fato, como uma formalidade em si, mas sim a possibilidade de ressarcir o 

substituto economicamente do valor antecipado, quando se está diante da 

antecipação com substituição, sob pena de desvirtuamento da figura. 

O princípio da capacidade contributiva não se encontra igualmente 

violado pela figura da antecipação tributária imprópria, já que haverá 

posteriormente à ocorrência do fato gerador, um acertamento entre contribuinte e 

sujeito ativo, bem como no caso da antecipação própria, já que esta pressupõe a 

ocorrência do fato gerador.  

A não ocorrência do fato gerador importará a imediata restituição da 

quantia restituída, ou da quantia pago a maior, se for o caso, na forma como 

determinada pelo art. 150, § 7º, da Constituição, que veio disciplinar, em sede 

constitucional, esta espécie de antecipação. 

O princípio da proteção à propriedade também não se encontra violado, 

ante a antecipação, já que este ao estar subordinado à uma finalidade social, não 

proíbe a indisponibilidade temporária de recursos financeiros de empresários, da 

mesma forma que não viola, a retenção de renda, no caso do Imposto de renda 

retido na fonte, os recursos dos assalariados.  

A antecipação tributária possui exigências constitucionais para a sua 

criação. O primeiro se relaciona à necessidade de lei ordinária para a sua criação. 

Esta lei ordinária pode ser criada pela União, Estados, Distrito Federal, e pelos 

Municípios, dentro da sua competência delimitada pela Constituição Federal de 

1988. 



A antecipação tributária, em tese, pode ser aplicada em face de todas 

as espécies tributárias. Não é pelo fato de não constar do rol do art. 150, § 7º, que 

a constituição estaria por vetar a aplicação da antecipação em relação às taxas.  

A antecipação tributária exige ainda uma determinada situação em que 

a ocorrência do fato gerador seja efetivamente previsível, quanto a sua ocorrência, 

como forma de caracterizar-se como fato gerador presumido. Esta vinculação não 

necessita ser uma vinculação com fato gerador, na forma como indica a 

literalidade do art. 128 do Código Tributário Nacional. 

A restituição da quantia antecipada pode se dar integralmente no caso 

de não ocorrência do fato gerador, quanto no caso de recolhimento a maior, a 

depender do regime específico estabelecido pela lei que institui a antecipação. De 

qualquer forma, este restituição deve ocorrer não pelo valor pago, na forma como 

descrita no art. 150, § 7º, mas sim devidamente corrigida e com juros moratórios, 

na mesma forma como se dá a restituição do indébito, nos casos de tributos pagos 

indevidamente.  

Além destes requisitos, a antecipação tributária exige ainda a aplicação 

do princípio da proporcionalidade. Este princípio fortemente acatadado pela 

doutrina e pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser analisado sob três aspectos. 

Quanto à necessidade, a adequação e razoabilidade.  

A necessidade deve ser aferida a partir da situação fática que venha a 

exigir a instituição da antecipação tributária. Evasão fiscal, necessidade de 

racionalização, segurança jurídica, necessidade de transparência das operações 

de determinadas entidades, são exemplos a justificarem a opção pela antecipação 

tributária. 

A antecipação tributária também é permitida em face das contribuições 

sociais  destinadas à seguridade social, sendo aplicada na contribuição incidente 

sobre folha de salários, nos casos de retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal 

fatura, na cessão de mão de obra; na COFINS e no PIS.  
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