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RESUMO 

 

O presente estudo versa sobre o direito de restituição de valores de ICMS recolhidos 

por antecipação em virtude da aplicação da técnica de arrecadação por substituição 

tributária progressiva. O instituto da substituição tributária progressiva consiste em um 

importante instrumento utilizado pelos Estados para proporcionar uma simplificação 

da arrecadação do ICMS, tornando sua cobrança mais célere e eficiente. No entanto, 

apesar das vantagens proporcionadas, tal sistemática tem sido alvo de críticas, por 

resultar em uma antecipação da exigência tributária amparada em presunções, que, 

nem sempre, correspondem ao real valor das operações praticadas pelo contribuinte. 

A utilização de presunções para a fixação da base de cálculo acarreta, em 

determinados momentos, uma majoração indevida do ônus tributário, ocasionando 

cobrança de quantias de ICMS acima das bases de cálculos efetivamente devidas, 

em ofensa a diversos princípios constitucionais que regem a tributação, tais como 

legalidade, capacidade contributiva, isonomia, proibição do confisco e não-

cumulatividade. Discute-se, diante disso, a possibilidade de reajustes entre a base de 

cálculo presumida e a base de cálculo manifestada pela ocorrência do fato gerador do 

ICMS, com consequente ressarcimento das quantias pagas em excesso. Cumpre 

verificar qual tem sido interpretação conferida pela doutrina e jurisprudência em 

relação à abrangência do direito de restituição assegurado pelo artigo 150, §7º, da 

Constituição Federal. A análise do tema se mostra oportuna, tendo em vista recente 

alteração do posicionamento Supremo Tribunal Federal em relação a essa garantia 

restituição, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG. 

 

 

Palavras-chave: ICMS, Substituição Tributária Progressiva, Restituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study deals with the right of ICMS refund values collected in advance due 

to the application of the progressive tax substitution technique. The institute of 

progressive tax substitution is an important instrument used by the States to provide a 

simplification of the collection of the ICMS, making its levy more quickly and 

efficient. However, despite the advantages, such systematic has been criticized, as it 

results in an anticipation of the tax requirement based on presumptions, which, does 

not always, correspond to the real value of the operations practiced by the 

taxpayer. The use of presumptions to fix the calculation basis causes, at certain times, 

an undue increase in the tax burden, resulting in collection of ICMS amounts above 

the effectively due calculation basis, in violation of several constitutional principles 

governing taxation, such as legality, ability to pay, equality, prohibition of confiscation 

and non-cumulatively. It is discussed, in light of this fact, the possibility of 

readjustments between the presumed calculation basis and the calculation basis 

manifested by the occurrence of the taxable event of the ICMS, with consequent 

repayment of the overpaid amounts. It is necessary to verify what has been the 

interpretation afforded by doctrine and jurisprudence in relation to the scope of the right 

of restitution provided by the article 150, §7 th, of Brazilian Constitution. The analysis 

of the theme is timely, in view of recent changes in the position of the Federal Supreme 

Court regarding the guarantee of restitution, on the trial of the extraordinary appeal nº 

593.849/MG. 

 

 

Keywords: Progressive tax substitution, ICMS, Refund. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de fortalecer a garantia de recebimento do crédito tributário 

pelos entes políticos e combater casos de sonegação fiscal, são previstas medidas no 

ordenamento jurídico brasileiro voltadas a conferir uma maior simplificação e 

efetividade às atividades arrecadatórias. 

 

A substituição tributária progressiva se revela, nesse cenário, como uma das 

técnicas que tem sido amplamente utilizadas em prol da praticidade fiscal,  visando 

facilitar os processos de fiscalização e cobranças tributárias, especialmente no que 

diz respeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), tributo incidente 

sobre o setor econômico produtivo e que compreende uma das principais fontes de 

recursos dos Estados e Distrito Federal. 

 

Por meio de sua aplicação, tem-se uma antecipação do recolhimento 

tributário, com concentração em determinados agentes, elencados por lei, da 

responsabilidade pelo pagamento do imposto que seria devido nas operações 

subsequentes da cadeia econômica na qual estão inseridos, proporcionando, assim, 

um controle mais eficaz da tributação pela Administração Fazendária. 

 

Essa técnica de arrecadação, no entanto, costuma ser objeto de frequentes 

questionamentos na doutrina e jurisprudência, sobretudo em razão do emprego de 

presunções para determinação da carga tributária a ser recolhida. 

 

Uma vez que a substituição tributária progressiva implica em uma exigência 

tributária sobre fatos geradores ainda não concretizadas, são estabelecidas 

estimativas para apuração da base de cálculo que seria devida pela realização futura 

de tais fatos imponíveis. 

 

Essas presunções, não raras as vezes, acabam sendo realizadas por valores 

superestimados, acima dos valores efetivamente verificados quando da real 

realização das operações tributadas, ensejando discussões acerca do eventual direito 
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de devolução das parcelas que vierem a ser pagas em excesso por meio desse regime 

de arrecadação. 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar a questão da restituição dos valores 

recolhidos indevidamente a maior sob o regime substituição tributária progressiva, em 

matéria de ICMS, buscando identificar qual tem sido o entendimento predominante da 

doutrina e dos tribunais a respeito dessa temática. 

 

Para tanto, o estudo será dividido em quatro partes. 

 

Primeiramente, cumpre efetuar um breve exame do ICMS em si, com 

exposição dos elementos que integram sua estrutura de incidência, dentre os quais, 

seu aspecto material, espacial, temporal, quantitativo e subjetivo, a fim de permitir uma 

melhor compreensão dos efeitos causados pela utilização da técnica de arrecadação 

por substituição tributária  no tocante a esse imposto em específico. 

 

Em seguida, parte-se para o exame de alguns dos mais importantes princípios 

consagrados pelo texto constitucional como limitações ao exercício do poder de 

tributar dos entes políticos e que devem ser observados no momento da instituição do 

regime de substituição tributária. 

 

Já na terceira parte, pretende-se realizar um estudo mais aprofundado do 

instituto da substituição tributária propriamente dito, em especial no que tange à 

modalidade de substituição progressiva aplicada ao ICMS. Nesse ponto, serão 

destacadas as principais críticas apresentadas pela doutrina a respeito do 

estabelecimento de antecipações para cobranças tributárias, bem como serão 

apontadas as possíveis distorções ocasionadas pelo emprego de presunções para 

determinação da base de cálculo do ICMS, à luz dos princípios constitucionais da 

legalidade, capacidade contributiva, vedação do confisco, isonomia e não-

cumulatividade. 

 

Por fim, objetiva-se elucidar a abrangência do direito de restituição de valores 

de ICMS pagos a maior por via do regime de substituição tributária progressiva. Cabe 

analisar o modo com que tem sido interpretado a garantia de imediata e preferencial 
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restituição prevista na parte final do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, 

buscando esclarecer se haveria ou não possibilidade de o contribuinte obter 

devolução dos valores pagos em excesso nas hipóteses em que a base de cálculo 

efetiva da operação for inferior à presumida. Serão confrontados, para tanto, os 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito da questão.  No tocante às 

manifestações judiciais, será dada ênfase àquelas oriundas do Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 1.851-

4/AL, 2.675/PE e 2.777/SP, e, mais recentemente, do Recurso Extraordinário nº 

593.849/MG, em sede de repercussão geral. 

   

A realização do trabalho parte de um método indutivo de abordagem, com 

utilização da técnica de pesquisa bibliográfica, para a exposição e comparação entre 

os entendimentos manifestados pela doutrina e jurisprudência no que diz respeito ao 

tema proposto para o estudo. 
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2 REGRA- MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO ICMS 

 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um tributo 

estadual, que incide na comercialização e importação de certos bens, assim como em 

alguns tipos de prestação de serviços no território nacional.  É cobrado de forma 

indireta, o que significa dizer que costuma ser adicionado ao preço da respectiva 

operação de venda ou prestação de serviço, havendo o repasse da carga tributária ao 

consumidor final.  

 

O referido imposto vem previsto pelo artigo 155, inciso II, da Constituição 

Federal, nos seguintes termos: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
[...]         
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

 

Verifica-se que a norma constitucional atribui aos Estados e ao Distrito 

Federal competência para a instituição do ICMS, delimitando, desde logo, o campo de 

atuação desses entes para criação, em abstrato, do imposto em questão. 

 

Foram elencadas pela Constituição três situações fáticas distintas para 

compor a incidência do mencionado imposto, quais sejam: a) operações relativas à 

circulação de mercadorias, b) prestações de serviços de transporte intermunicipal e 

interestadual e c) prestações de serviços de comunicação. 

 

A partir da concretização de uma das supracitadas hipóteses de incidência, 

no plano da realidade fática, é que surge o dever de pagamento do ICMS. 

 

Conforme esclarece Hugo de Brito Machado, é diante da materialização da 

hipótese de incidência prevista em lei que se configura o denominado “fator gerador” 

das obrigações tributárias, resultando na formação de uma relação jurídica entre o 

Estado e um particular:    
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“A lei descreve o fato e atribui a este o efeito de criar uma relação entre 
alguém e o Estado. Ocorrido o fato, que em direito tributário denomina-se de 
fato gerador, ou fato imponível, nasce a relação tributária, que compreende o 
dever de alguém (sujeito passivo da obrigação tributária) e o direito do Estado 
(sujeito ativo da obrigação tributária). O dever e o direito (no sentido de direito 
subjetivo) são efeitos de incidência da norma” 1.  
 

 

As hipóteses de incidência tributária são dotadas, em regra, de uma estrutura 

básica, comumente subdividida pela doutrina em cinco aspectos centrais, a saber: 

material (descrição do fato gerador em si), temporal ( momento de consumação do 

fato), espacial (local de ocorrência do fato), pessoal (sujeitos da relação jurídico 

tributária) e quantitativo (base de cálculo e alíquota).  

 

 A somatória desses elementos estruturantes compõe o que se intitulou de 

“regra-matriz de incidência”, sendo de fundamental importância para a determinação 

do conteúdo das obrigações tributárias. 

 

Cumpre realizar um estudo preliminar dos cinco principais aspectos que 

integram a matriz de incidência do ICMS, tendo em vista os regramentos 

constitucionais e legais que cuidam diretamente dessa matéria.  

 

 O exame de tais elementos se mostra imprescindível para a percepção dos 

efeitos que a técnica de arrecadação por substituição tributária progressiva ocasiona 

na estrutura desse imposto em particular. 

 

2.1 ASPECTO MATERIAL 

 

2.1.1 Operações relativas à circulação de mercadorias 

 

Dentre os fatos elencados pela Constituição para incidência do ICMS está a 

realização de operações que envolvam a circulação de mercadorias. 

 

Como anota Hugo de Brito Machado, o termo “operações”, mencionado de 

forma genérica pelo texto constitucional, se refere à prática de quaisquer atos ou 

                                            

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 124. 
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negócios jurídicos que, independentemente de sua natureza específica, ensejem uma 

circulação de mercadorias, isto é, impulsionem o trajeto de uma mercadoria desde sua 

fonte produtora até o consumidor final, no âmbito de uma atividade econômica 2. 

 

Irrelevante, desse modo, a natureza do negócio jurídico praticado. Para que 

configure hipótese de incidência do imposto, basta apenas ele que seja apto a 

promover uma circulação de mercadorias.  

 

Considera-se “circulação”, para fins de tributação do ICMS, toda 

movimentação que implique necessariamente na transmissão, de uma pessoa para 

outra, da titularidade de um bem. 

 

O fato imponível do imposto somente se verifica diante da prática de negócios 

jurídicos que resultem na transferência da propriedade ou posse de uma mercadoria, 

ou seja, dos poderes de disponibilidade jurídica sobre a mesma. Não são, assim, 

quaisquer operações jurídicas atingidas pela tributação pelo ICMS, mas apenas 

aquelas que acarretem, à título negocial, transmissão de propriedade ou de domínio. 

 

Discorrendo sobre o tema, Sacha Calmon Navarro Coêlho afirma que:  

 

“Somente terá relevância jurídica aquela operação mercantil que acarrete a 
circulação da mercadoria como meio e forma de transferir-lhe a titularidade. 
Por isso a ênfase constitucional na expressão operações de circulação de 
mercadorias. O imposto não incide sobre a mera saída ou circulação física 
que não configure real mudança de titularidade do domínio.” 3 

 

O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento, em 

súmula de nº 166, no sentido de que a simples circulação física de mercadorias, entre 

estabelecimentos do mesmo titular, não caracteriza situação de incidência do ICMS. 

 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, em 

súmula de nº 573, que também não constitui hipótese de incidência do imposto a 

                                            

2 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1999. p. 25. 
 
3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 392. 
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realização de operações de mútuo e comodato, uma vez que estas não resultam em 

transferência de titularidade. 

 

A tributação por via do ICMS pressupõe, portanto, a realização de operações 

jurídicas que propiciem a modificação da titularidade de uma mercadoria. 

 

“Mercadoria”, por sua vez, corresponde a todo bem móvel sujeito à uma 

atividade mercantil, vale dizer, que seja utilizado com propósito de venda ou revenda.   

 

Segundo expõe José Eduardo Soares de Melo: 

 

“Mercadoria, tradicionalmente, é bem corpóreo da atividade empresarial do 
produtor, industrial e comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para 
o consumo, compreendendo-se no estoque da empresa, distinguindo-se 
das coisas que tenham qualificação diversa, segundo a ciência contábil, 
como é o caso do ativo permanente.” 4  

 

Observa-se, desse modo, que determinado bem móvel somente será 

caraterizado por mercadoria quando possuir uma finalidade comercial. É a presença 

dessa destinação específica, como assevera Roque Antonio Carrazza, que irá conferir 

o caráter de mercadoria a um bem, servindo de critério para distingui-lo dos demais: 

 

“[...] toda mercadoria é bem móvel corpóreo (bem material), mas nem todo 
bem móvel corpóreo é mercadoria. Apenas o bem móvel preordenado à 
prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria. 
Em suma, a distinção jurídica entre bem móvel corpóreo (gênero) e 
mercadoria (espécie) é extrínseca, consubstanciando-se no propósito de 
destinação comercial.” 5    

 

Apenas os bens comercializados por particulares, em operações econômicas 

praticadas com habitualidade e com propósito lucrativo, podem ser considerados 

como mercadorias e, consequentemente, ser objeto de tributação por via do ICMS.  

 

Não constituem fato gerador do imposto, nesse sentido, os bens que o 

empresário adquire para uso ou consumo próprio, ou mesmo as transferências de 

titularidade de bens que se realizem de forma esporádica.  

                                            

4 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 18. 
 
5 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 48. 
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O supracitado imposto incide somente sobre operações que ensejem 

transmissão da posse ou propriedade de mercadorias, assim entendidas como bens 

móveis destinados à prática de atividades mercantis habituais.  

 

2.1.2 Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

 

Outra hipótese de tributação pelo ICMS se refere aos serviços de transportes 

prestados entre municípios de um mesmo Estado (intermunicipal) ou entre diferentes 

Estados (interestadual), ainda que se iniciem no exterior e sejam concluídos no Brasil.  

 

Os serviços de transporte restritos ao território de um único Munícipio, dessa 

forma, estão fora do campo de incidência do referido imposto. Se sujeitam apenas à 

tributação pelo ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como consta no 

item 16 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.   

 

Importante destacar que o fato gerador do ICMS, na hipótese sob análise, 

corresponde a prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e 

não a mera ocorrência do transporte em si.  

 

Para que o imposto seja devido, se mostra necessário que os serviços de 

transporte interestadual ou intermunicipal sejam prestados, a título oneroso e em 

regime de direito privado, por particulares, empresas privadas, empresas públicas ou 

sociedades de econômica mista 6.  

 

Essa prestação de serviços exige bilateralidade para ser configurada. 

Depende da existência de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, que atuem na 

qualidade de prestador e usuários dos serviços 7.  

 

Se mostra incabível, portanto, pensar em tributação de ICMS sobre os 

serviços de transporte realizados em benefício próprio (autotransporte), como ocorre, 

                                            

6 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 207. 
 
7 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 107. 
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por exemplo, em casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos de 

um mesmo indivíduo. Igualmente, não se admite a incidência do imposto sobre a mera 

prestação de serviços de transporte gratuitos e ocasionais, uma vez que não possuem 

dimensão econômica a ser apurada. 

 

O dever de pagar ICMS surge apenas diante de prestações de serviço de 

transporte intermunicipal ou interestadual, que sejam efetuadas em caráter negocial e 

em proveito de terceiros. 

 

2.1.3 Prestação de serviços de comunicação 

 

A tributação por via do ICMS também alcança as prestações de serviços de 

comunicação, incluindo aquelas que se iniciem no exterior. 

 

O fato gerador do referido imposto decorre da efetiva prestação, a título 

oneroso, de um serviço de comunicação em favor de terceiros.   

 

A mera ocorrência da comunicação, por si só, não faz nascer o dever 

tributário. Ela somente terá relevância, para determinação da incidência do ICMS, 

quando for objeto de negócio jurídico firmado, em caráter negocial, entre particulares.   

 

No tocante à essa questão, José Eduardo Soares de Melo esclarece que: 

 

“A materialidade (fato gerador) do imposto não ocorre pelo simples ato que 
torna possível a comunicação (disponibilização de informações), sendo 
necessária a prestação de serviços de comunicação, em que os sujeitos 
desta relação negocial (prestador e tomador – devidamente determinados) 
tenham uma efetiva participação.” 8 

 

Configura “serviço de comunicação” o fato de uma pessoa, mediante 

contraprestação econômica, possibilitar que dois ou mais sujeitos identificáveis 

(emissor e receptor) estabeleçam uma troca de mensagens e informações 9. 

 

                                            

8 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003, p. 115. 
 
9 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 238. 
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A Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 2º, inciso III, detalhou essa 

incidência, estipulando que o referido serviço pode ocorrer “por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”.   

 

Para que haja exigência do ICMS se mostra necessário a ocorrência efetiva 

da prestação de um serviço de comunicação, sendo este devidamente remunerado. 

Não configura hipótese de incidência do supracitado imposto a mera disponibilização 

de meios materiais para fruição desse serviço ou mesmo a prestação de serviços 

preparatórios ou acessórios à comunicação. 

 

Os serviços de habilitação de telefones celulares, por consistirem apenas em 

atividades-meio voltadas para viabilização da comunicação, estão fora do campo de 

tributação do ICMS, de acordo com entendimento já pacificado em súmula de nº 350 

pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

Idêntico posicionamento foi adotado pelo egrégio tribunal no que tange aos 

serviços dos provedores de acesso à internet. Isso porque foram considerados apenas 

serviços de valor adicionado, agregados aos serviços de comunicação com a 

finalidade de torná-los mais eficientes, como consta da súmula de nº 334. 

 

2.2 ASPECTO TEMPORAL 

 

A Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 12, estabeleceu o momento de 

ocorrência do fato gerador do ICMS e, por conseguinte, do nascimento da obrigação 

tributária para o sujeito que o praticou. 

 

No tocante ao ICMS incidente sobre circulação de mercadorias, elegeu como 

instante de ocorrência do fato gerador a saída de mercadorias do estabelecimento do 

contribuinte.  

 

A saída de mercadorias, mencionada pelo dispositivo legal, deve ser 

compreendida como a prática de operações mercantis que acarretem, 

necessariamente, transmissão de titularidade de uma mercadoria.  
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Com efeito, vimos que as simples movimentações físicas de mercadorias 

entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem qualquer transferência 

patrimonial, não abrangem hipótese de incidência do ICMS e, por essa razão, não 

podem ocasionar no surgimento do dever de pagamento do imposto.   

 
Já para as prestações de serviços de transporte executados no território 

nacional, foi estipulado o início da prestação como momento de consumação do fato 

gerador. Caso tais serviços sejam iniciados no exterior e terminados no Brasil, 

considera-se ocorrido o fato gerador no ato final do transporte. 

 

Outrossim, no que concerne às prestações de serviços de comunicação, a lei 

delimitou ocorrido fato gerador do imposto no instante em que houve a execução 

desses serviços. 

 

2.3 ASPECTO ESPACIAL 

 

O artigo 11 da Lei Complementar nº 87/96, por sua vez, trouxe a definição dos 

locais onde se consideram realizados os respectivos fatos geradores do ICMS, 

delimitando, desse modo, os territórios competentes para cobrança do imposto. 

 

Tratando-se de operações de circulação de mercadorias, foi definido que o 

recolhimento do ICMS será de competência do Estado ou Distrito Federal sede do 

estabelecimento no qual se verifique a saída de mercadorias. 

 

Ressalta-se que a supracitada lei complementar, no §2º de seu artigo 11, 

conceituou estabelecimento como sendo “o local, privado ou público, edificado ou não, 

próprio ou de terceiros, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em 

caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas 

mercadorias”. 

 

No caso de importação de bens do exterior, estipulou como competente o 

território em que estiver situado o estabelecimento onde ocorra a entrada física do 

bem. Sendo este inexistente, o território de domicílio do adquirente. 
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No mais, em relação aos serviços de transporte e comunicação, foi 

determinado como ocorrido o fato gerador do ICMS no território do Estado ou Distrito 

Federal onde tenha se iniciado a respectiva prestação.  

 

2.4 ASPECTO QUANTITATIVO 

 

2.4.1 Base de Cálculo 

 

A base de cálculo consiste em uma ordem de grandeza que dimensiona o 

aspecto material da hipótese de incidência, permitindo a quantificação das obrigações 

tributárias devidas em cada caso concreto. 

 

É a base de cálculo que fornece critérios de mensuração do fato imponível, a 

fim de possibilitar a determinação do exato valor da prestação tributária a ser recolhida 

aos cofres públicos.  

 

Sendo ela uma expressão econômica das normas de incidência tributária, se 

faz necessário que seja adequada e pertinente às situações previamente definidas 

para compor a materialidade dos tributos.  

 

Paulo Roberto Coimbra esclarece que os fatos postos em evidência pelas 

normas de incidência manifestam uma riqueza que deve servir de parâmetro inicial no 

momento de estipulação da base de cálculo das obrigações tributárias 10.  Assim, 

expõe o autor que:  

 
 

“[...] não possui o legislador ampla liberdade para estabelecer como base de 
cálculo de um tributo a grandeza que bem lhe aprouver, porquanto neste 
particular sua criatividade deve respeitar um necessário nexo de coerência 
entre a hipótese de incidência e o comando normativo. Com efeito, no núcleo 
da hipótese de incidência exsurge um referencial de base imponível, não 
livremente manipulável pelo legislador, senão mediante a prévia ou, ao 
menos, concomitante mudança do próprio fato nela delineado.” 11 

                                            

10 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 62.  
 
11 Ibid., p. 63. 
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 Roque Antonio Carrazza, de igual modo, destaca a necessidade de se manter 

uma correlação lógica entre o conteúdo econômico trazido pela base de cálculo e os 

fatos previstos na hipótese de incidência, para a garantia que o tributo possa ser 

validamente exigido 12. 

 

Nas palavras do doutrinador, a adoção de uma base de cálculo incompatível 

com a materialidade da hipótese de incidência estaria por distorcer a própria regra-

matriz do tributo, ocasionando em uma tributação sobre fatos alheios a competência 

impositiva prevista pela Constituição: 

 

 “uma base de cálculo imprópria -é dizer, em descompasso com a hipótese 
de incidência – põe em terra o rígido esquema de repartição de competências 
tributárias, já que transforma o tributo numa entidade difusa, desajustada de 
seu arquétipo constitucional. E, pior: com a apuração incorreta do montante 
a pagar, o contribuinte vê ruir a garantia, que a Lei Maior lhe dá, de só se 
submeter a encargos tributários que lhe digam respeito.” 13 

 

De fato, é a análise conjunta da base de cálculo e da hipótese de incidência 

que torna possível a definição e identificação das diversas espécies tributárias, razão 

pela qual devem manter uma relação de correspondência lógica.  

 

Como bem ensina Paulo de Barros Carvalho: 

 

“No direito positivo brasileiro, o tipo tributário é definido pela integração lógico 
semântica de dois fatores: hipótese de incidência e base de cálculo. Ao 
binômio, o legislador constitucional outorgou a propriedade de diferenciar as 
espécies tributárias entre si, sendo também operativo dentro das próprias 
subespécies. Adequadamente isolados os dois fatores, estaremos 
credenciados a dizer, sem hesitações e perplexidades, se um tributo é 
imposto, taxa ou contribuição de melhoria, bem como anunciar que tipo de 
imposto ou que modalidade de taxa”.14  

 

Deve a tributação, desse modo, incidir sobre grandezas pertinentes à 

materialidade da hipótese de incidência, a fim de que seja preservada a própria 

natureza jurídica do tributo.   

                                            

12 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 97. 
 
13  Ibid., loc. cit. 
 
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 101. 
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No que diz respeito ao ICMS, a base de cálculo deve refletir, necessariamente, 

ao valor das operações, no caso das circulações de mercadorias, ou ao preço 

estipulado pelas partes contratantes, em relação à prestação de serviços de 

transporte (interestadual e intermunicipal) ou de comunicação. 

 

O arbitramento da base de cálculo pelas autoridades fiscais, com base no 

preço médio de mercado, somente é admitido em caráter excepcional, diante de 

situações nas quais os valores das operações e serviços não forem conhecidos ou no 

caso de verificada a inidoneidade dos documentos legalmente exigíveis para 

expressão de tais quantias, consoante consta do artigo 148 do Código Tributário 

Nacional. Mesmo nessas hipóteses, é garantido o direito de o sujeito passivo pedir 

uma avaliação contraditória do valor estipulado. 

 

A Lei Complementar nº 87/96, em seus artigos 15 e 16, traz previsão 

específica dos critérios utilizados para apuração da base de cálculo do ICMS por via 

do arbitramento, em face das situações em que há ausência do valor da operação, ou 

da falta de determinação do preço do serviço. Os referidos dispositivos legais 

estabelecem que, diante das supracitadas hipóteses, a base de cálculo do ICMS será 

calculada levando em consideração o preço corrente da mercadoria ou de seu similar 

no mercado atacadista do local da operação (ou da região, se inexistente o primeiro), 

bem como o valor corrente do serviço no local da prestação.  

 

2.4.2 Alíquota 

 

A alíquota se refere, em direito tributário, a um critério normalmente expresso 

em porcentagem, que é aplicado sobre a base de cálculo para determinação da 

quantia devida a título de tributo. 

 

No que concerne ao ICMS, tal critério sofre variações em função do tipo de 

operações ou prestações de serviços praticadas. 

 

Em se tratando de operações ou prestações de serviços internas, o valor da 

alíquota é o estipulado pela lei ordinária de cada Estado-membro e do Distrito Federal, 
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podendo ter seus limites máximos e mínimos fixados em resolução elaborada pelo 

Senado Federal. 

 

Essa estipulação de limites à competência legislativa estadual e distrital tem 

como objetivo evitar grandes disparidades entre os entes federados no que tange à 

tributação do imposto. Consiste em restrição que encontra previsão no próprio texto 

constitucional, estabelecida em seu artigo 155, § 2º, inciso V, alíneas “a” e “b”: 

 

“Art. 155 [...] 
 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:  
 
[...] 
 
V - é facultado ao Senado Federal: 

 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante 
resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros; 
 
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito 
específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa 
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;” 

 

Como se observa, a fixação das alíquotas internas mínimas de ICMS pelo 

Senado Federal poderá ocorrer mediante a edição de resolução, de iniciativa de um 

terço de seus membros e aprovação por maioria absoluta, independentemente da 

situação concreta que a justifique. 

 

Por outro lado, para o estabelecimento das alíquotas máximas de ICMS 

mediante resolução, se determina iniciativa da maioria absoluta e aprovação dois 

terços dos membros do Senado, apenas sendo admitida tal medida quando 

necessária à solução de conflito específico de interesses dos Estados. 

 

Ao Senado Federal igualmente foi atribuída competência para fixar os valores 

das alíquotas de ICMS no tocante às operações e prestações interestaduais e de 

exportação, a teor do disposto pelo artigo 155, §2º, inciso IV, da CF/88. 

 

Fazendo uso dessa prerrogativa, foi promulgada a Resolução do Senado de 

nº 22/1989, prevendo alíquotas de: 7% exclusivamente para operações e prestações 
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interestaduais iniciadas nas regiões Sul e Sudeste e destinadas para os Estados do 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; 12% para as demais operações e 

prestações interestaduais; e 13% para as operações de exportação. 

 

No mais, para as operações interestaduais realizadas com mercadorias 

importadas do exterior, foi estabelecida alíquota de 4%, através da Resolução do 

Senado de nº 13/2012 e do Convênio ICMS nº 123/2012 firmado entre os Estados-

membros e Distrito Federal, tendo em vista a inexistência de regramento 

constitucional dispondo sobre o tema. 

 

2.5 SUJEIÇÃO ATIVA 

 

O artigo 119 do Código Tributário Nacional dispõe que o “sujeito ativo da 

obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir seu 

cumprimento”.   

 

Constitui sujeito ativo, desse modo, o ente político credor da obrigação 

tributária, que detém competência para instituição e cobrança dos tributos que lhe 

foram discriminados pela Constituição. 

 

Com efeito, a Constituição estipula um rígido sistema de distribuição de 

competências entre as pessoas jurídicas de direito público interno, delimitando os 

campos de tributação próprios da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.  

 

O poder de criar e arrecadar tributos é outorgado para cada ente estatal, 

sendo tal atribuição considerada indelegável e irrenunciável 15. 

 

A competência para instituição e arrecadação do ICMS, consoante se verifica 

do artigo 155, inciso II, da CF/88, foi atribuída aos Estados e Distrito Federal, sendo 

estes os entes públicos titulares do direito de cobrança do imposto em questão. 

 

 

                                            

15 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2015. p.107. 
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2.6 SUJEIÇÃO PASSIVA 

 

Compreende-se por sujeito passivo a pessoa, física ou jurídica, que é 

colocada no polo devedor da obrigação tributária, para realização do pagamento de 

um tributo ou de uma penalidade pecuniária. 

 

O Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 121, faz 

menção a duas categorias de sujeitos passivos tributários, classificando-os entre 

contribuintes e responsáveis, conforme a relação que mantém com o fato gerador do 

tributo.  Qualifica como contribuinte aquele que “tenha relação pessoal e direita com 

a situação que constitua o respectivo fato gerador”. Por outro lado, define o sujeito 

como responsável “quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei”. 

 

De forma geral, verifica-se que o sujeito passivo será sempre alguém que 

possua certa vinculação com o fato gerador da obrigação tributária. Se tal vínculo for 

de natureza direita e pessoal, será tido como contribuinte. Caso decorra de natureza 

diversa, será classificado como responsável tributário. 

 

 A determinação da sujeição passiva, tanto na modalidade de contribuinte ou 

de responsável, é matéria submetida à reserva legal, como estabelecem os artigos 

150, inciso I, da CF/88 e 97, inciso III, do CTN.  Tais dispositivos consubstanciam o 

denominado princípio da estrita legalidade tributária, impondo que todos aspectos das 

normas de incidência do tributo, incluindo os sujeitos passivos da obrigação 

tributárias, sejam legalmente estabelecidos, com objetivo de se garantir previsibilidade 

e segurança às relações jurídicas tributárias entre os indivíduos e o Estado 16.   

 

A imputação do dever de pagamento do ônus tributário contra quer quem que 

seja, portanto, decorre de expressa previsão de lei. Posto isto, não poderia o sujeito 

eximir-se de seus deveres tributários, transferindo-os para que terceiros os assuma, 

em razão de celebração de contrato. As convenções particulares, segundo consta do 

                                            

16 FUNARO, Hugo. Sujeição passiva indireta no direito tributário brasileiro: As hipóteses de 
responsabilidade pelo crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013. p. 82. 
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artigo 123 do CTN, possuem validade apenas entre as partes contratantes, não sendo 

oponíveis à Fazenda Pública, sem anuência de lei, para alterar a definição legal dos 

sujeitos passivos das obrigações tributárias, sejam estes contribuintes ou 

responsáveis tributários. 

 

2.6.1 Contribuinte  

 

Verificamos que o Código Tributário Nacional define contribuinte como sendo 

a pessoa que detém uma relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato 

gerador do tributo. 

 

Essa relação de natureza “direta e pessoal” se verifica diante da concretização 

do evento previsto em lei para surgimento da obrigação tributária. Está atrelada à ideia 

de autoria do fato imponível, conforme destaca Luciano Amaro: 

 
“Nessa pertinência lógica entre a situação e a pessoa, identificada pela 
associação do fato com o seu autor, ou seja, pela ligação entre a ação e o 
agente, é que estaria a “relação pessoal e direta” a que o Código Tributário 

Nacional se refere na identificação da figura do contribuinte.” 17 

 

Atribui-se a qualidade de contribuinte, nesse sentido, ao sujeito que pratica o 

fato estipulado na norma tributária para nascimento da obrigação tributária, ou seja, 

que participa ativamente da situação inserida na materialidade da hipótese de 

incidência do tributo. 

 

Cabe a lei especificar quem será contribuinte de cada tributo (artigos 150, 

inciso I, da CF/88 e artigo 97 do CTN), levando-se em consideração as hipóteses de 

incidência tributária contempladas pela Constituição Federal.    

 

Frisa-se que ao legislador cumpre apenas arrolar, como contribuintes, 

pessoas que estejam intimamente conectadas à realização do aspecto material de 

incidência do tributo delimitado pelo texto constitucional 18. Em se tratando de 

                                            

17  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 329. 
 
18 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 145. 
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impostos, será a concretização do fato imponível irá revelar, em tese, a pessoa que 

detém capacidade contributiva para arcar com o respectivo ônus tributário 19.  

  

No caso do ICMS, o conceito de contribuinte se encontra explicitado pelo 

artigo 4º, da Lei Complementar nº 87/96, abaixo transcrito:  

 

“Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 
circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior.    
 
Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 
mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: 
 
I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua 
finalidade;        
II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior; 
III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou 
abandonados;       
IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 
petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados 
à comercialização ou à industrialização.”   

 

Observa-se que a lei determina como contribuinte do ICMS a pessoa (física 

ou jurídica) que promova, em caráter de habitualidade, operações relativas à 

circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte intermunicipal e 

interestadual ou de comunicações, sendo tais fatos correspondentes às hipóteses 

delimitadas constitucionalmente para incidência do referido imposto. 

 

Também há ressalva legal para atribuição da qualidade de contribuinte do 

ICMS às pessoas que, mesmo sem habitualidade: importem mercadorias ou bens do 

exterior; sejam destinatárias de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior; adquiram em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou 

abandonados ou; adquiram lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados 

de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização. 

 

                                            

19 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 145. 



26 
 

Destaca-se que a incidência do ICMS sobre operações de importação, 

efetuadas por pessoas que não sejam habitualmente contribuintes do imposto, passou 

a ser prevista pela Constituição Federal, em seu artigo 155, §2º, inciso IX, alínea “a”, 

após da edição da Emenda Constitucional nº 33/2001. O próprio Supremo Tribunal 

Federal reconheceu, diante da vigência da aludida emenda, a constitucionalidade da 

incidência de ICMS sobre tais operações de importação, condicionando a 

possibilidade de exigência do imposto, nessa hipótese, à edição de lei estadual ou 

distrital que seja posterior à EC nº 33/2001 e à Lei Complementar nº 114/2002 20.  

 

Cumpre mencionar, outrossim, que a condição de contribuinte do ICMS se 

verifica mesmo em face da existência de eventuais limitações à capacidade civil ou 

comercial das pessoas envolvidas com o aspecto material de incidência do imposto.  

  

De fato, segundo dispõe o artigo 126 do Código Tributário Nacional, possuem 

capacidade tributária passiva as pessoas naturais tidas como juridicamente incapazes 

para prática de atos civis ou que sofram restrições quanto ao exercício de suas 

atividades comerciais, bem como as pessoas jurídicas que não estejam regularmente 

constituídas nos termos da legislação civil.  

 

Com isso, ainda que o sujeito seja menor de idade ou um comerciante que 

exerça ilegalmente suas atividades profissionais, pode ser qualificado como 

contribuinte do ICMS, caso realize o fato gerador do imposto, visto que tais condições 

particulares não afetam o nascimento da obrigação tributária. 

 

2.6.2 Responsável Tributário 

 

O responsável tributário, por sua vez, é definido pelo Código Tributário 

Nacional como o sujeito que, sem ter relação direta e pessoal com o fato gerador, 

assume o dever de pagamento tributário em razão de expressa determinação legal.  

                                            

20 Prevalecia no Supremo Tribunal Federal entendimento contrário à incidência do ICMS nas situações 
que envolvessem importação de bens por pessoas físicas ou jurídicas que não fossem contribuintes 
habituais do imposto, o qual foi inclusive objeto da súmula de nº 660. Esse posicionamento, todavia, 
restou modificado pela atual jurisprudência, tendo em vista a edição da emenda constitucional de nº 
33/2001. Nesse sentido, RE nº 439.796/ PR. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 06 nov.2013. 
Plenário. DJE: 14 mar.2014.  
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Trata-se de situação na qual o ônus tributário é imposto, mediante lei, à 

pessoa distinta daquela que praticou o evento jurídico tributável. 

 

Essa atribuição de responsabilidade não se presume, devendo ser 

determinada de forma pormenorizada em lei. Desse modo, além da existência de 

norma que estabeleça obrigação ao contribuinte, se faz necessária outra norma 

específica, a fim de que seja possível imputar responsabilidade pelo recolhimento 

tributário a um terceiro 21.   

 

 A eleição de terceiros, para compor o polo passivo da obrigação, consiste em 

sistemática criada para propiciar maior eficiência à arrecadação tributária. O 

responsável tributário atua como um colaborador do fisco, auxiliando no recolhimento 

tributário, geralmente em situações nas quais há a impossibilidade ou dificuldade de 

se cobrar diretamente do contribuinte o tributo devido.  

 

Como bem esclarece Hugo Funaro: 

 
“Razões de necessidade e conveniência justificam a eleição de terceiro como 
responsável pelo adimplemento da obrigação tributária. Em certas 
circunstâncias, há impossibilidade material de cobrar o tributo em face de 
quem seria o natural obrigado. É o que explica, por exemplo, a 
responsabilidade do sucessor em virtude do falecimento da pessoa natural 
ou da extinção da pessoa jurídica. Em outras situações, seria mais trabalhoso 
cobrar o tributo do contribuinte, optando-se pela responsabilização de quem 
pode ser mais facilmente fiscalizado e cobrado. Como por exemplo, cita-se a 
instituição financeira compelida a reter os tributos incidentes sobre as 
operações realizadas por seus clientes.” 22 

 

Embora decorra de previsão legal, a imputação de responsabilidade à 

terceiros não se realiza a livre arbítrio do legislador. Consoante estabelece o artigo 

128 do Código Tributário Nacional, somente é admissível atribuição de 

                                            

21  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a responsabilidade tributária pressupõe duas normas 
autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada 
uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios” (RE 562276/PR. Relator: Min. Ellen Gracie. 
Julgamento: 03. nov. 2010. Tribunal Pleno). 
 
22 FUNARO, Hugo. Sujeição passiva indireta no direito tributário brasileiro: As hipóteses de 
responsabilidade pelo crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013. p. 60. 
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responsabilidade, mediante lei, a quem tenha certa vinculação com o fato gerador da 

obrigação tributária.  

 

A exigência de que a atribuição de responsabilidade atinja tão somente 

pessoas que detenham relação com o evento jurídico tributável, seja por um vínculo 

de natureza jurídica ou econômica, fundamenta-se no princípio constitucional da 

capacidade contributiva 23. 

 

Paulo Roberto Coimbra Silva destaca que a capacidade contributiva a ser 

atingida pela norma tributária é a do protagonista do jurídico tributário e não do sujeito 

obrigado ao recolhimento do encargo tributário 24. Diante disso, a vinculação do 

responsável com as situações previstas na norma de incidência tributária seria 

necessária para possa ser assegurado eventual direito de ressarcimento, junto ao 

contribuinte, do ônus tributário pago em proveito deste:   

 

“Nos casos de responsabilidade tributária, a capacidade contributiva sob mira 
da norma tributária não é a do responsável, mas sim do sujeito diretamente 
relacionado com o fato jurídico tributário. Por isso, não deve o responsável 
arcar com o ônus econômico do tributo, mas sobre ele deve recair tão-
somente o dever jurídico de seu recolhimento, assegurando-se-lhe seu 
prévio, concomitante ou posterior reembolso.” 25 

 

Luciano Amaro, de igual forma, assevera que o vínculo jurídico indireto com o 

fato gerador deve permitir ao terceiro exigir do contribuinte o valor correspondente ao 

tributo que recolheu aos cofres públicos, para evitar oneração de seu próprio 

patrimônio. Somente a vinculação que assegure tal possibilidade de ressarcimento 

seria, nas palavras do autor, apta a ensejar responsabilidade tributária 26. 

 

A doutrina costuma classificar essa atribuição de responsabilidade pelo 

crédito tributário nas modalidades de “transferência” e “substituição”, a depender da 

forma com que ocorre o ingresso de terceiro no polo passivo da obrigação tributária. 

                                            

23 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 153. 
 
24 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 21 
 
25  Ibid., p. 22. 
 
26 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 342. 
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2.6.2.1 Responsabilidade por Transferência 

 

A responsabilidade por transferência se configura diante do deslocamento da 

obrigação tributária da pessoa do contribuinte para um terceiro.  

 

Nessa situação, o dever pelo pagamento tributário surge originalmente contra 

o contribuinte, mas é posteriormente atribuído a outrem, em face da ocorrência de 

eventos supervenientes ao nascimento da obrigação tributária, previamente descritos 

em lei.  Ocorre, com isso, inclusão de uma terceira pessoa à relação preexistente entre 

fisco e contribuinte, resultando em uma ampliação do polo passivo tributário.   

  

As hipóteses de transferência de responsabilidade tributária seriam, de acordo 

com a classificação adotada por Rubens Gomes de Souza, compostas de três 

espécies diferentes: solidariedade, sucessão e responsabilidade 27.  

 

O Código Tributário Nacional, ao disciplinar a matéria, dispôs sobre as 

situações passíveis de compor os casos de “solidariedade”, “responsabilidade dos 

sucessores” e “responsabilidade de terceiros”.   

 

A solidariedade se verifica diante de situações em que duas ou mais pessoas 

integram o polo passivo, sendo simultaneamente obrigadas ao pagamento tributário.  

 

De acordo com o previsto no artigo 124 do CTN, são considerados 

solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação tributária ou aquelas que sejam designadas 

expressamente por lei. Por não comportar benefício de ordem, a obrigação pode ser 

exigida, nesse caso, integralmente de qualquer um dos devedores solidários, sem 

necessidade de se obedecer a uma ordem predefinida para cobrança. Os efeitos 

dessa solidariedade são, nos termos do artigo 125 do CTN: a) o aproveitamento de 

todos os obrigados pelo pagamento efetuado por qualquer deles; b) exoneração de 

                                            

27 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. São Paulo: Póstuma, 1975. Apud 
MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 153-154. 
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todos pela isenção ou remissão do crédito tributário, salvo se concedida em caráter 

pessoal; c) a interrupção da prescrição a favor ou contra cada um dos coobrigados 

favorece ou prejudica os demais. 

 

Para parte da doutrina, contudo, não seria a solidariedade uma espécie de 

responsabilidade tributária, mas apenas um efeito desta, observada quando houvesse 

existência de dois ou mais indivíduos obrigados à realização do recolhimento integral 

do crédito tributário.  

 

Misabel Abreu Machado Derzi menciona que a solidariedade “não é forma de 

inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar 

a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõe o polo passivo” 28.   

 

Hugo Funaro, de igual modo, sustenta ser a solidariedade um instituto 

aplicável aos sujeitos de passivos de forma geral, podendo abranger tanto os 

contribuintes, quanto os responsáveis tributários 29.  

  

A sucessão, por sua vez, configura hipótese na qual o dever tributário é 

transferido para um terceiro, que sub-roga-se legalmente nos direitos e obrigações do 

contribuinte, a fim de assegurar a continuidade de suas relações jurídicas 30. 

 

O Código Tributário Nacional elenca diversas situações que acarretam 

transferência de responsabilidade por sucessão, dentre as quais: a) a alienação de 

bens imóveis (artigo 130) ou móveis (artigo 131, inciso I); b) a alienação ou extinção 

de um estabelecimento empresarial, bem como a realização de reorganizações 

                                            

28  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11.ed. atualizado por Misabel de Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 729. In: PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 8. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 209. 
 
29 FUNARO, Hugo. Sujeição passiva indireta no direito tributário brasileiro: As hipóteses de 
responsabilidade pelo crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013. p. 64. 
 
30 DENARI, Zelmo. Sujeitos Ativo e Passivo da Relação Jurídica Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 4 v. p. 202. 
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societárias, decorrentes de operações de fusão, transformação, incorporação ou cisão 

(artigos 132 e 133); c) o falecimento do contribuinte (artigo 131, incisos II e III);    

 

Ressalta-se que tal responsabilidade abrange todas as obrigações tributárias 

em curso de constituição ou definitivamente constituídas até́ a data do evento que 

implica a sucessão, bem como aquelas que venham a ser constituídas 

posteriormente, consoante determina o artigo 129 do CTN. Isso significa que o 

sucessor poderá responder, inclusive, por débitos fiscais lavrados em auto de infração 

contra o contribuinte após data do evento sucessório. 

 

Por fim, no que diz respeito à responsabilidade de terceiros, o artigo 134 do 

CTN arrola: a) os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores; b) os tutores e 

curadores, pelos tributos devidos pelos tutelados ou curatelados; c) os 

administradores de bens, pelos tributos devidos pelos administrados; d) o 

inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; e) o síndico ou comissário, pelos 

tributos devidos pela massa falida ou concordatário; f) os tabeliães, pelos tributos 

decorrentes de atos de ofício; g) os sócios, em liquidação de sociedade de pessoas.  

 

Trata-se de uma modalidade de responsabilidade de caráter subsidiário, uma 

vez que os sujeitos ali elencados passam a ser obrigados ao pagamento do crédito 

tributário diante da impossibilidade de seu cumprimento por aquele que deveria ser o 

contribuinte 31. 

 

Outros exemplos de terceiros responsáveis são destacados pelo artigo 135 

do CTN, como no caso dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 

detentores do poder de gestão, pelos créditos tributários resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou aos estatutos.  

 

Nessa hipótese, a responsabilidade pelo recolhimento tributário é considerada 

pessoal, sendo atribuída a terceiros em razão da prática de atos, em nome de outrem, 

                                            

31 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 356. 
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que sejam ilícitos ou destoem poderes de gestão que lhe forem concedidos para o 

exercício de uma determinada função 32. 

 

2.6.2.2 Responsabilidade por Substituição Tributária 

 

Já em relação à responsabilidade por substituição tributária, o dever de 

pagamento do tributo surge, desde logo, contra terceira pessoa vinculada 

indiretamente ao fato gerador. 

 

A pessoa eleita pelo legislador como substituto ocupa o lugar do contribuinte, 

a partir do nascimento da obrigação tributária, passando a assumir a responsabilidade 

exclusiva pelo respectivo recolhimento tributário, independentemente da verificação 

de qualquer situação fática superveniente. O contribuinte é, desse modo, excluído da 

relação jurídico tributária, sendo a carga econômica do tributo suportada unicamente 

pelo substituto, em virtude de determinação legal. 

 

Esse modelo de atribuição de responsabilidade costuma ser frequentemente 

utilizado no Brasil a fim de assegurar um controle de arrecadação mais efetivo e 

célere, em especial que concerne aos impostos incidentes sobre o consumo, como 

ocorre com o ICMS.  

 

Isso porque o regime de substituição tributária permite a concentração, em 

um único sujeito, do recolhimento do tributo que seria devido por inúmeros 

contribuintes dentro de determinada cadeia produtiva.  

 

Essa concentração da arrecadação, em fases da cadeia produtiva, simplifica 

o trabalho de fiscalização da Administração Fazendária, diminuindo chances de 

ocorrência de evasão fiscal  33. 

                                            

32 O mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não é suficiente para caracterizar 
a responsabilização do sócio-gerente, conforme entendimento já pacificado em súmula de nº 430 do 
Superior Tribunal de Justiça. A responsabilização, nesse caso, decorre da comprovação de que o 
crédito tributário resultou de atos praticados pelos sócios-gerentes com excesso de poderes ou infração 
à lei, contrato social ou aos estatutos.  
 
33  PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 211. 



33 
 

Ressalta-se que a lei pode atribuir ao agente eleito como substituto 

responsabilidade pelo recolhimento de tributos decorrentes de fatos geradores 

realizados em momentos pretéritos, presentes ou que ainda irão se realizar no futuro.  

 

Na primeira hipótese, tem-se a denominada substituição tributária “regressiva” 

ou “para trás”. Já na segunda, estamos diante da substituição tributária tida como 

“concomitante”. Por fim, a terceira e mais controvertida hipótese se refere a 

substituição tributária conhecida como “progressiva” ou “para frente”, objeto de 

frequentes questionamentos pela doutrina e jurisprudência, uma vez se baseia no 

estabelecimento de presunções para realização de cobranças antecipadas. 

 

A aplicação da técnica de arrecadação por substituição tributária, em especial 

no tange ao ICMS, será objeto de estudo em capítulo próprio, no qual serão 

examinadas detalhadamente suas diferentes modalidades de aplicação, bem como 

consequentes desdobramentos práticos. 

 

Antes de adentrar nesse tema, contudo, cumpre esclarecer os limites 

constitucionais aos quais esse instituto se submete. 

 

O mecanismo de substituição tributária, por ser uma técnica de arrecadação 

fiscal, deve observância aos preceitos consagrados pela Constituição Federal, que 

constituem um sistema de garantias fundamentais aos contribuintes frente ao poder 

de tributar dos entes políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INFORMADORES DA TRIBUTAÇÃO 

 

 A arrecadação tributária constitui uma das principais fontes de receitas para   

financiamento das atividades estatais. Todavia, o exercício do poder de tributar não 

se realiza de modo irrestrito pelas pessoas políticas, estando condicionado às 

limitações instituídas pela própria ordem constitucional. 

 

Localizada no topo da hierarquia do ordenamento jurídico, a Constituição 

Federal representa fundamento último de existência de todos os demais atos 

existentes no sistema normativo brasileiro, sendo nela elencadas as diretrizes 

essenciais que regulam a vida em sociedade e orientam a atuação dos órgãos 

encarregados do exercício das funções estatais 34. 

 

Por ocuparem uma posição de supremacia, os preceitos constitucionais se 

caracterizam pela imperatividade de seus comandos, devendo ser obedecidos de 

forma compulsória por todos, especialmente pelo Poder Público, sob pena de se 

tornarem sem efeito os atos por ele praticados. Para serem consideradas válidas, 

portanto, se mostra necessário que as demais normas jurídicas inferiores (leis, 

decretos, portarias, provimentos, etc.) sejam elaboradas e aplicadas em conformidade 

com os ditames definidos pela Constituição Federal 35.  

 

Dentre as normas que compõe o texto constitucional, se destacam os 

princípios jurídicos, enunciados abstratos que servem de parâmetro para o processo 

de criação e interpretação das manifestações normativas de forma geral. 

 

O termo “princípio” está relacionado, conforme expõe Roque Antonio 

Carrazza, à ideia de começo, ponto de partida, sendo considerado a “pedra angular 

de qualquer sistema” 36. Como aponta o autor, são os princípios que vinculam tanto 

do legislador e quanto do aplicador do direito no momento da interpretação do sentido 

                                            

34 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 38. 
 
35 Ibid., p. 43. 
 
36 Ibid., p. 47. 
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de uma norma, estabelecendo, assim, os denominados “pontos de apoio normativos 

para boa aplicação do Direito” 37.   

 

Os princípios possuem, desse modo, a importante função de condicionar o 

entendimento e aplicação dos demais atos normativos e institutos jurídicos, conferindo 

ao ordenamento estrutura e coesão.   

 

Podem ser compreendidos como o alicerce, a base das instituições jurídicas 

que compõe a estrutura do Estado, detendo forte conteúdo axiológico, uma vez que 

deles são extraídos os valores maiores construídos pela sociedade ao longo de sua 

evolução histórica, cultural, econômica e jurídica 38.   

 

Segundo bem menciona Geraldo Ataliba, os princípios constitucionais 

configuram as: 

 

“[...] linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema 
jurídico, que apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e 
obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo, tendo que ser 
prestigiados até suas últimas consequências.” 39 

 

 No que concerne ao sistema tributário nacional, a Constituição elencou um 

extenso rol de princípios que disciplinam o exercício da ação tributária dos entes 

políticos, servindo de paradigma na ocasião da instituição e cobrança dos tributos que 

lhe dizem respeito.  

 

Os princípios constitucionais que regem as relações tributárias representam 

verdadeiras limitações à atuação do Estado sobre o patrimônio dos contribuintes. 

Assumem a característica de garantias individuais conferidas aos cidadãos, 

protegendo-os contra eventuais abusos do poder de tributar estatal 40.  

                                            

37 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 52. 
 
38 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 9. 
 
39 Apud MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 158. 
 
40 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 32. 
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As limitações à atuação estatal, decorrentes dos princípios tributários, 

permitem aos contribuintes a obtenção de certeza acerca de seus direitos e deveres, 

proporcionando o estabelecimento de segurança nas relações jurídico tributárias. Tal 

é a importância dessas disposições, que alguns autores as denominam de “Estatuto 

do contribuinte”, sendo de observância obrigatória por todos. 

 

José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo esclarecem que: 

 

“Todas as limitações impostas ao legislador através dos princípios 
constitucionais tributários são garantias concedidas pelo Poder Constituinte 
Originário aos contribuintes; são “cláusulas pétreas”; funcionam para o 
atingimento da segurança jurídica daqueles, e como tal, impossíveis de 
serem suprimidas do Texto Magno, nos termos do que estabelece o art. 60, 
§4º, da CF.” 41 

 

Não constitui intuito do presente trabalho expor de forma exaustiva todos os 

princípios constitucionais incidentes sobre a ação tributária das pessoas políticas, mas 

apenas estabelecer uma abordagem dos mais relevantes princípios que 

circunscrevem o emprego das técnicas de arrecadação do ICMS, especialmente no 

que diz respeito ao instituto da substituição tributária. 

 

Dentre as principais limitações ao poder de tributar estipuladas pela 

Constituição, serão destacados os princípios gerais da legalidade tributária, isonomia, 

capacidade contributiva e não-confisco, assim como do princípio específico da não-

cumulatividade do ICMS.  

 

3.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

A legalidade constitui princípio basilar do direito brasileiro, expressamente 

previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.  

 

Trata-se de disposição constitucional inserida no capítulo dos direitos e 

garantias fundamentais dos indivíduos, a qual determina genericamente que “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

                                            

41 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 25. 
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Assim, por força do princípio da legalidade, impõe-se que eventuais 

intervenções estatais sobre a liberdade dos indivíduos somente poderão ser 

estabelecidas a partir de normas editadas pelo Poder Legislativo. As obrigações 

determinadas aos indivíduos, para serem validamente exigíveis, devem encontrar 

respaldo em lei, norma dotada de caráter genérico e abstrato, igualmente aplicável a 

todos que se encontrem em situação jurídica equivalente 42.  

 

O referido princípio, outrossim, representa diretriz fundamental que 

circunscreve a conduta dos agentes da Administração Pública. Há limitação das 

atividades praticadas pelo Poder Público ao conteúdo expresso nas normas legais 43. 

Essa sujeição da conduta estatal aos parâmetros determinados em leis configura uma 

forma de defesa dos indivíduos contra possíveis arbitrariedades estatais, o que 

decorre da própria noção de Estado de Direito. 

 

Além de encontrar previsão no artigo 5º, o princípio da legalidade foi 

reafirmado em capítulo próprio dedicado ao sistema tributário nacional, pelo artigo 

150, inciso I, da Constituição Federal, com a seguinte redação: 

 

“Art. 150.  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;” 

 

Estabelece o referido dispositivo que tanto a instituição como majoração de 

tributos pelas pessoas políticas têm como fundamento único e exclusivo a lei.   

 

Compreende-se, nesse sentido, que nenhum contribuinte pode ser compelido 

a pagar tributo ou dar cumprimento a um dever instrumental tributário sem que este 

esteja previsto em lei, editada pelo ente competente para tanto 44.   

 

                                            

42 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 279. 
 
43 Ibid., p. 415. 
 
44 Ibid., p. 283. 
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A cobrança ou aumento de tributos pelo Estado apenas pode ser realizada 

diante de edição de lei pelo Poder Legislativo, não detendo os demais atos normativos 

o condão de inovar no ordenamento jurídico para criar gravames aos contribuintes.  

 

O fato dos tributos no Brasil somente poderem ser criados ou majorados pelo 

Poder Legislativo constitui uma forma de trazer legitimidade à tributação, fazendo com 

que esta dependa do prévio consentimento dos contribuintes 45. Com efeito, pode-se 

dizer que as leis representam legítimos instrumentos jurídicos de expressão da 

vontade popular, visto que são elaboradas por parlamentares escolhidos pelo povo 46.   

 

 No campo tributário, o princípio da legalidade, além de implicar na 

necessidade de autorização de lei para instituição de tributos, impõe também o dever 

de serem definidos, abstratamente em lei, todos os elementos necessários ao 

nascimento da obrigação tributária, tais como sua hipótese de incidência, os 

destinatários da obrigação correspondente e os aspectos quantitativos, no tocante à 

base de cálculo e as alíquotas 47.  

 

O Código Tributário Nacional traz explicitações a legalidade tributária ao 

definir, em seu artigo 97, as matérias reservadas à lei, dentre as  quais se inclui os 

casos de: (a) instituição, extinção, majoração ou redução de tributos; (b) definição do 

fato gerador da obrigação tributária principal e de seu sujeito passivo; (c) fixação da 

alíquota do tributo e de sua base de cálculo; (d) cominação de penalidades e as 

hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou dispensa ou 

redução de penalidades.  Esclarece ainda, em seu §1º, que a majoração de um tributo 

se equipara a modificação de sua base de cálculo que o torne mais oneroso.    

 

Cumpre ao legislador, no momento da formulação da lei, descrever de forma 

precisa e taxativa todos os elementos que irão permitir a identificação da obrigação 

tributária devida em cada caso concreto, bem como os critérios para sua 

                                            

45 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 312. 
 
46 Ibid., p. 312. 
 
47 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 33.  
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quantificação. Essa determinação, no sentido que os pressupostos necessários à 

tributação sejam definidos em lei, revela outra conotação da legalidade tributária, 

denominada de tipicidade cerrada 48.  

  

Para que seja possível a exigência tributária, se mostra essencial a 

observância de todos os pressupostos da hipótese de incidência tributária descritos 

exaustivamente em lei. Assim sendo, não detém a autoridade administrativa 

discricionariedade de decidir, no caso concreto, se o tributo é ou não devido.  

 

A obrigação tributária decorre do preenchimento de todos os aspectos do tipo 

tributário previstos em lei, isto é, da completa subsunção do fato a hipótese de 

incidência estabelecida na norma, não possuindo o poder público autorização para 

atingir pela tributação evento que não corresponda à descrição material de sua 

hipótese de incidência prevista em lei.   

 

O próprio artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao trazer conceito de tributo, 

afirma que este consiste em “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 

lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

 

Verifica-se, portanto, que todos os elementos essenciais para configuração do 

tipo tributário devem conter previsão em lei, assim como os procedimentos a serem 

adotados pelo poder público para recolhimento tributário. É por essa razão que se diz 

que, em matéria tributária, vigora o que se denominou de “estrita legalidade”.  

 

Tal ideia vem acentuada por Roque Antonio Carrazza: 

 
“Estamos percebendo que a lei, no direito tributário brasileiro, assume uma 
importância ainda maior que noutras searas jurídicas. Em linhas gerais, só 
ela pode disciplinar questões que giram em torno da criação e extinção de 
tributos. É a fonte primária por excelência de normas tributárias, abaixo 
apenas da Constituição Federal.” 49  
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A estrita legalidade, no campo tributário, garante a existência de segurança 

jurídica nas relações envolvendo contribuintes e Estado 50, uma vez que proporciona 

o estabelecimento prévio dos critérios para atuação do Administração Pública, 

impedindo o emprego de discricionariedades ou analogias pelo fisco para a instituição 

ou majoração de tributos em prejuízo dos contribuintes. 

 

Ao assegurar previsibilidade da ação do Estado, permite que as pessoas 

tenham ciência de seus direitos e deveres no tocante à tributação e, assim, organizem 

suas atividades com a certeza de que não serão surpreendidas por comportamentos 

arbitrários do poder público 51. Esse ideal previsibilidade é corolário da segurança 

jurídica, consoante nos ensina Humberto Ávila: 

 

“Com efeito, a segurança jurídica é muitas vezes representativa de um estado 
ideal de certeza (absoluta) como possibilidade de o cidadão conseguir prever, 
com exatidão, o conteúdo das normas a que está e a que estará sujeito e as 
consequências exatas que serão atribuídas aos seus atos. Nessa acepção, 
segurança equivale à certeza conteudística da norma e à previsibilidade 
exata das consequências a serem atribuídas aos atos praticados, ilustrada 
pela expressão redundante ‘certeza absoluta’.” 52 

 

Em regra, as normas jurídicas tributárias são veiculadas por lei ordinária, 

elaborada pelo ente titular da competência tributária respectiva, havendo exigência de 

lei complementar somente nos casos expressamente determinados pela Constituição.  

 

Apenas em decorrência de especial previsão constitucional, é facultado ao 

poder Executivo, desde que atendidos aos  limites legais, alterar as alíquotas de 

determinados tributos dotados de função extrafiscal, dentre os quais se incluem: 

imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre  produtos 

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

valores mobiliários; bem como contribuição de intervenção sobre o domínio 

econômico sobre combustíveis e o ICMS sobre combustível. 
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Humberto Ávila assevera que a referida norma constitucional em nada viola o 

princípio da legalidade, visto que ao Executivo apenas é conferida possibilidade de 

alterar alíquotas dos citados tributos, dentro dos limites já pré-estabelecidos pelo 

constituinte: 

 

“Em cada caso, devem ser verificadas as condições, previstas em lei, para a 
alteração das alíquotas. Por exemplo, a lei do imposto de importação 
estabelece quais condições devem estar presentes para existir o poder de 
alterar as alíquotas. Quando essas condições legalmente previstas existirem, 
pode o Poder Executivo alterar as alíquotas do imposto de importação por meio 
de decreto. Por isso essa regra — a rigor — não é uma exceção à regra da 
legalidade, mas, apenas, uma especificação da mesma.” 53  

 

Incumbe à lei fixar os parâmetros para configuração dos tipos tributários, 

inclusive no tocante às condições para estabelecimento, por ato do Poder Executivo, 

das alíquotas dos tributos dotados de função extrafiscal.  

 

Não é permitida a delegação de poderes para que órgãos do Poder Executivo 

disponham sobre aspectos essenciais norma jurídica tributária. A competência para 

dispor sobre os vários tipos tributários é exclusiva do Poder Legislativo, isto é, do 

Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores e Câmara 

Legislativa, nas esferas, respectivamente, federal, estaduais, municipais ou distritais.  

 

3.2 PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

A Constituição Federal, no caput de seu artigo 5º, assegura a igualdade de 

todos perante a lei, determinando que não poderão ser estabelecidas distinções de 

qualquer natureza entre as pessoas. Do mesmo modo, garante a inviolabilidade do 

direito à vida, igualdade, segurança e liberdade tanto para brasileiros quanto para os 

estrangeiros. 

 

No que tange à tributação, o princípio da isonomia foi especificadamente 

abordado pelo artigo 150, inciso II, da Constituição. Tal dispositivo veda a instituição 

de “tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 
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por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 

títulos ou direitos”. 

 

A isonomia, no campo tributário, garante que seja conferido tratamento 

uniforme pela entidade tributante aos indivíduos que se encontrem em iguais 

condições, a fim de se atingir uma justa tributação. Situações jurídicas similares 

devem ser oneradas com a mesma intensidade, impedindo-se que determinadas 

pessoas venham a usufruir de vantagens tributárias, principalmente em função dos 

cargos que ocupam ou funções que exerçam.   

 

Ao abordar sobre a isonomia tributária, Luciano Amaro expõe que: 

 

“Esse princípio implica, em primeiro lugar, que, diante da lei “x”, toda e 
qualquer pessoa que se enquadre na hipótese legalmente descrita ficará 
sujeita ao mandamento legal. Não há pessoas ‘diferentes’ que possam, sob 
tal pretexto, escapar do comando legal, ou ser dele excluídas. Até aí, o 
princípio da igualdade está dirigido ao aplicador da lei, significando que este 
não pode diferenciar as pessoas, para efeito de ora submetê-las, ora não, ao 
comando legal (assim como não se lhe faculta diversificá-las, para o fim de 
ora reconhecer-lhes, ora não o benefício outorgado pela lei). Em resumo, 
todos são iguais perante a lei. 

 
Mas há um segundo aspecto a ser analisado, no qual o princípio se dirige ao 
próprio legislador e veda que ele dê tratamento diverso para situações iguais 
ou equivalentes. Ou seja, todos são iguais perante o legislador (= todos 
devem ser tratados com igualdade pelo legislador). Assim, nem pode o 
aplicador, diante da lei, discriminar, nem se autoriza o legislador, ao ditar a 
lei, a fazer discriminações. Visa o princípio à garantia do indivíduo evitando 
perseguições e favoritismos.” 54 

 

Essa imposição de igualdade na tributação, como esclarece Roque Antonio 

Carrazza, decorre da própria forma de governo republicana, que veda a concessão 

de privilégios em proveito de determinada categoria de pessoas ou mesmo 

perseguições de alguns setores da sociedade, determinado que todos os cidadãos 

possuam iguais direitos perante a lei, assim como que a atuação dos governantes seja 

pautada na busca do bem comum e não em interesses particulares. 

 

Acerca da relação existente entre o princípio republicano e a igualdade 

tributária, o mencionado doutrinador assevera que: 
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“[...] com a República, desaparecem os privilégios tributários de indivíduos, 
de classes ou de segmentos da sociedade. Todos devem ser alcançados pela 
tributação. Esta assertiva há de ser bem entendida. Significa, não que todos 
devem ser submetidos a todas as leis tributárias, podendo ser gravados com 
todos os tributos, mas, sim, que todos os que realizam a situação de fato a 
que a lei vincula o dever de pagar um dado tributo estão obrigados, sem 
discriminação arbitrária alguma, a fazê-lo. Assim, é fácil concluirmos que o 
princípio republicano leva ao princípio da generalidade da tributação, pelo 
qual a carga tributária, longe de ser imposta sem qualquer critério, alcança a 
todos com isonomia e justiça [...]”. 55 

 

Observa-se que em virtude do princípio da isonomia, deve a lei tributária 

dispensar igual tratamento jurídico aos sujeitos que se encontrem em idênticas 

situações. Não se objetiva, assim, que todas as pessoas sejam tributadas da mesma 

maneira, mas apenas aquelas que se encontrem em condições jurídicas similares. 

 

Como bem ressalta Luciano Amaro, o conceito de igualdade possui dupla 

conotação, devendo ser compreendido no sentido aristotélico de “tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade” 56.  

 

Existindo desigualdades naturais entre diferentes categorias de contribuintes, 

se mostra necessária a adoção de tratamentos diferenciados pela lei, adequados a 

cada condição, para promoção da denominada igualdade em seu aspecto material.  

  

O princípio da igualdade não se refere, portanto, à uma proibição absoluta de 

se proporcionar tratamento diferenciado aos contribuintes. Pelo contrário, diante de 

situações de fatos desiguais, se mostra essencial o estabelecimento de hipóteses 

discriminatórias a fim de minimizar tais distinções, desde que estas sejam pautadas 

em critérios razoáveis.  

 

A avaliação dos casos que irão ensejar tratamento discriminatório pressupõe 

o estabelecimento de critérios comparativos, que permitam identificar quem está ou 

não em enquadrado em situações equivalentes. Como afirma Humberto Ávila: 
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“Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a igualdade depende 
necessariamente de qual medida é empregada na comparação e de qual fim 
comparativo é utilizado na comparação. O problema da igualdade 
compreende, pois, necessariamente, os seguintes elementos: a) dois ou mais 
sujeitos ou situações de fato; b) medida e c) finalidade normativa. Sem esses 
elementos, a igualdade não pode ser descrita nem aplicada. Os efeitos do 
dever de tratamento igualitário para a tributação dependem, portanto, do 
termo de comparação”. 57 

 

Em se tratando de matéria tributária, prevalece entendimento acerca da 

possibilidade serem estabelecidas distinções entre os contribuintes a partir de suas 

condições econômicas, a fim de alcançar uma justa repartição da carga fiscal.  

 

Hugo de Brito Machado expõe, dessa forma, que “a igualdade consiste, no 

caso, na proporcionalidade da incidência à capacidade contributiva, em função da 

utilidade marginal da riqueza” 58.  

 

A viabilidade da cobrança tributária em percentuais distintos, a partir da 

riqueza manifestada pelos contribuintes, também é citada por Roque Antonio 

Carrazza. Nas palavras do doutrinador, “a lei deve tratar de modo igual os fatos 

econômicos que exprimem igual capacidade contributiva e, por oposição, de modo 

diferenciado os que exprimem capacidade contributiva diversa” 59.  

 

O exame da capacidade contributiva se destaca, nesse sentido, dentre os 

critérios materiais utilizados no âmbito do direito tributário para apuração das 

situações que irão ou não ensejar tratamento igualitário entre contribuintes. 

 

 

3.3 PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da capacidade 

contributiva em seu artigo 145, § 1º, dispondo que:  
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“sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” 

 

O princípio da capacidade contributiva preceitua que a tributação deve ser 

exercida em conformidade com as condições econômicas de cada contribuinte. Cabe 

ao contribuinte suportar a carga tributária na exata proporção de seus padrões de 

riqueza ou orçamentos disponíveis. Dessa forma, impõe-se que aquele que detém 

maior a renda ou riqueza deve pagar valores de impostos mais elevados do que 

aquele que possui menos condições financeiras. 

 

A partir dessa diretriz, busca-se uma repartição mais equitativa da carga 

tributária 60, com o estabelecimento de dois limites à atividade do legislador: que a 

tributação seja acima do mínimo vital – valores indispensáveis à subsistência digna 

do contribuinte; assim como não se torne excessivamente onerosa, a ponto de o 

tributo adquirir efeito confiscatório 61.   

 

 A capacidade contributiva se mostra como instrumento utilizado pelo direito 

tributário para concretização da isonomia diante de condições socialmente distintas.  

Através de sua aplicação, são determinados deveres tributários mais leves para 

aqueles economicamente vulneráveis e encargos mais pesados aos que possuem 

maior capacidade econômica. 

 

Por meio de seu emprego, o Estado objetiva minimizar as diferenças 

econômicas e sociais existentes entre as pessoas, propiciando a construção de uma 

sociedade mais justa e solidária, que se apresentam como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil estipulados pela Constituição (artigo 3º, incisos I e III), 

bem como princípios basilares da ordem econômica (artigo 170, caput e inciso VII) e 

da ordem social (artigo 193) 62. 
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Ressalta-se que a capacidade contributiva à qual alude o texto constitucional 

é auferida a partir manifestações objetivas de riquezas, exteriorizadas pela prática de 

eventos definidos pela lei para o nascimento da obrigação tributária 63. Trata-se da 

aptidão abstrata do contribuinte de suportar ou ser destinatário do encargo financeira, 

verificada diante dos fatos-signos presuntivos de riqueza previstos nas hipóteses de 

incidência de cada imposto.  

 

Paulo Victor Vieira da Rocha, nesse sentido, expõe que:  

 

“O uso da capacidade contributiva como critério de graduação é o objeto 
protegido pelo direito fundamental. Isso quer dizer que cada indivíduo, ao 
pagar tributo cujo fato gerador seja índice de riqueza, tem um direito prima 
facie de pagar conforme a capacidade contributiva objetivamente 
manifestada por aquele fato que compõe a hipótese de incidência como 
aspecto material, tenha ele traços de personalidade ou não.” 64  

 

A diretriz constitucional da capacidade contributiva é dirigida ao legislador 

ordinário, determinado que este, no momento da elaboração de normas tributárias, 

eleja fatos que exteriorizem alguma espécie de capital acima de um mínimo 

indispensável a satisfação das necessidades básicas das pessoas, ou seja, que façam 

presumir que quem os pratica, ou por ele é alcançado, possui recursos financeiros 

para adimplir a obrigação tributária 65.    

 

Deverá o legislador, na ocasião de instituição dos impostos, eleger situações 

suscetíveis de valoração econômica como fatos geradores das obrigações tributárias, 

isto é, que revelem uma riqueza apta a ser atingida pela tributação, tais como renda, 

patrimônio, lucro, consumo, dentre outros 66. 
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Paulo Roberto Coimbra destaca que essa riqueza manifestada pela realização 

do fato imponível serve de parâmetro inicial e limite máximo ao legislador para 

mensuração da base de cálculo da obrigação tributária 67.  

 

A capacidade contributiva, portanto, não serve apenas como fundamento para 

a escolha dos fatos passíveis de tributação, mas também como limite ao legislador, 

quando da eleição da base de cálculo das obrigações tributárias. 

 

Nos impostos incidentes sobre o consumo, como o caso do ICMS e IPI, tem-

se que a tributação recai sobre a renda gasta no consumo, sendo que a capacidade 

contributiva a ser atingida é a do consumidor final, uma vez que a ele cabe arcar, de 

fato, com a carga econômica do tributo. Os agentes econômicos intermediários da 

cadeia produtiva são obrigados a recolher o tributo, mas não suportam seu ônus 

econômico, repassando o encargo, no preço da mercadoria ou serviço 

comercializados, até o consumidor final, denominado contribuinte de fato 68. 

 

3.4 PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO 

 

 O artigo 150, inciso IV, da Constituição, estipula ser vetado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 

 

Trata-se o confisco de uma apreensão abusiva da propriedade privada pelo 

Estado. Tal situação se configura, em âmbito tributário, na medida que são instituídos 

tributos excessivamente onerosos para os contribuintes, capazes de afetar de maneira 

irrazoável seus patrimônios ou rendimentos. 

 

Conforme anota Roque Antonio Carrazza, tributo confiscatório é aquele que 

“esgota a riqueza tributável das pessoas, isto é, que passa ao largo de suas 
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capacidades contributivas, impondo-lhes ônus que vão além do que se entende por 

razoável” 69. 

 

Acerca dessa questão, Zelmo Denari igualmente esclarece que: 

 
 “Quando a incidência de tributos sobre as riquezas lastradoras das receitas 
públicas – como o patrimônio, renda, esforço produtivo ou distributivo da 
empresa industrial ou agrícola, comercial ou profissional – revela-se 
excessiva a ponto de inviabilizar a fruição ou o exercício da respectiva 
atividade, costuma-se dizer que os índices de capacidade contributiva 
ultrapassaram o ponto de inflexão que designamos limite do confisco, ou seja, 
do que é suportável em termos de carga tributária, para evitar o perecimento 
das referidas bases econômicas de imposição.” 70  

 

 Entende-se por confiscatória, desse modo, a tributação realizada a partir de 

valores que ultrapassam as possibilidades econômicas dos contribuintes, a ponto de 

consumir recursos necessários para seu sustento e desenvolvimento ou mesmo 

inviabilizar a liberdade de exercício de suas atividades econômicas lícitas 71.  

 

A proibição ao confisco representa uma forma proteção ao direito de 

propriedade privada, previsto constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXII, contra 

eventuais excessos do Poder Público. 

 

Objetiva-se impedir que o Estado, por meio da tributação, anule a propriedade 

privada dos contribuintes.  A intervenção do Estado não pode ser tão gravosa a ponto 

de fazê-la desaparecer, prejudicando o sustento dos contribuintes ou o exercício de 

suas atividades econômicas 72. 
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A imposição de tributações excessivamente onerosas afeta os sujeitos 

responsáveis por seu recolhimento, bem como também exerce efeitos negativos sobre 

diversos campos da vida em sociedade, comprometendo o dinamismo do setor 

produtivo, bem como conduzindo ao empobrecimento das massas, à recessão 

econômica e ao desemprego 73. 

 

Discorrendo sobre os motivos que levaram a estipulação do princípio do não-

confisco, Paulo Roberto Coimbra expõe que: 

 

“Eis a razão de ser da vedação ao confisco que serve não como uma mera 
garantia formal, mas tutela o direito de propriedade inclusive em seu conteúdo 
econômico e útil, garantindo que não sejam frustradas as expectativas lógicas 
e razoáveis da propriedade privada, assegurando-lhe a viabilidade para a 
geração de novas riquezas e conservando o estímulo à livre iniciativa, um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito.” 74 

 

Assim sendo, o princípio do não confisco impõe que haja moderação e 

equilíbrio na quantificação dos tributos pelo legislador, devendo a tributação deve ser 

dosada com razoabilidade.  Isso significa que o gravame tributário não pode exceder 

as possibilidades econômicas daquele que o suporta, bem como deve ser 

proporcional ao fim arrecadatório que se pretende alcançar. 

 

Inexiste na Constituição, contudo, prévia definição de percentuais 

quantitativos que estabeleçam os limites máximos para que uma cobrança tributária 

seja ou não confiscatória pelo Estado em determinada situação. 

 

O alcance e contornos práticos de uma imposição tributária dependem da 

análise das circunstâncias de cada caso concreto, a partir da realização de um juízo 

de ponderação, que leve em consideração princípios como o da isonomia, capacidade 

contributiva, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana 75.  

 

                                            

73 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p 106. 
 
74 Ibid., p. 108. 
 
75 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 125. 
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3.5 PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE 

 

A não-cumulatividade se refere a um princípio constitucional específico que 

atinge determinados impostos no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Seu ingresso no sistema normativo nacional ocorreu em 1958, com a edição 

da Lei nº 3.520, incidindo inicialmente sobre o IPI - Imposto sobre Produtos 

Industrializados. A partir da emenda constitucional nº 18/65, passou a ser previsto, 

pela Constituição de 1946, tanto para o IPI como para o antigo ICM - Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias -, perdurando tal previsão no decorrer da evolução 

histórica do texto constitucional. 

 

Atualmente, tal princípio se encontra assegurado ao ICMS por força do artigo 

155, § 2º, inciso I, da CF/88 , o qual estabelece que o mencionado imposto “será não 

cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação 

de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo 

mesmo ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal”. 

 

A sistemática da não-cumulatividade permite ao contribuinte do ICMS abater 

o imposto incidente sobre cada operação, de circulação de mercadorias ou prestação 

de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicações, com o 

montante do imposto já recolhido nas operações ou prestações anteriores.  

 

Por meio de tal técnica, os agentes econômicos podem computar o montante 

de ICMS incidente sobre as entradas e saídas de mercadorias e serviços de seus 

estabelecimentos, no decorrer de um determinado período, compensando-se ambos, 

a fim de calcular o valor diferencial do imposto que será devido ao Fisco 76.  

 

Acerca desse método contábil de compensação de créditos e débitos, André 

Luiz Carvalho Estrella explicita que: 

 

                                            

76 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 116.  
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“[...] como regra geral, a cada “entrada” de mercadoria em seu 
estabelecimento (operação anterior) gera um crédito contábil e a cada “saída” 
de mercadoria de seu estabelecimento gera um débito contábil (operação 
posterior), excepcionando-se os casos de isenção e não-incidência previstos 
no art. 155, § 2º, II, da CF/88. Ao final de cada período de apuração, 
confrontam-se os débitos com os créditos, por meio de uma operação 
matemática dentro da contabilidade da empresa. Após essa operação o 
tributo será apurado na conta corrente do ICMS, conta de resultado. O 
imposto é apurado pelo valor incidente sobre as vendas (saídas), deduzido 
do imposto sobre as compras (entradas). Se houver mais débitos (saídas ou 
vendas) do que créditos (entradas ou compras), implicará na existência de 
saldo devedor. Esse é o valor efetivamente a ser pago pelo contribuinte. Já 
se houver mais créditos (entradas ou compras) do que débitos (saídas ou 
vendas), implicará na existência de saldo credor, indicando créditos 
acumulados, direito do contribuinte, que poderão ser levados para o próximo 

período de apuração.”  77 

 

Desse modo, em decorrência da regra da não-cumulatividade, verifica-se que 

o valor do ICMS efetivamente a ser recolhido pelo contribuinte será correspondente 

apenas ao saldo devedor do imposto, resultante do confronto entre os créditos 

oriundos das operações anteriores (bens que ingressaram em seu estabelecimento 

ou dos serviços contratados) e débitos das incidências atuais (operações de saídas 

de mercadorias ou prestação de serviços), apurados ao final de um determinado 

período estipulado pela lei. 

 

José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo ressaltam que não há 

exigências constitucionais para que as aquisições de mercadorias ou serviços que 

gerem crédito de ICMS ao contribuinte sejam correspondentes as mesmas operações 

de saídas de bens ou serviços que posteriormente serão tributadas 78.  

 

Segundo os autores, a origem dos créditos de ICMS se mostra irrelevante, 

sendo que “o confronto do imposto correspondente às entradas com às saídas se faz 

aleatoriamente; basta apenas que seja registrado dentro de um mesmo período de 

apuração” 79.   

 

                                            

77 ESTRELLA, André Luiz Carvalho. O crédito financeiro do ICMS. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São Paulo:  
Revista dos Tribunais, 2014. 4 v. p.172. 
 
78 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 138. 
 
79 Ibid. p. 136. 
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O princípio da não cumulatividade, como também menciona Roque Antonio 

Carrazza, “não vincula os créditos relativos a etapas anteriores aos débitos gerados 

por operações ou serviços da mesma natureza” 80.  

 

Para obtenção do direito à compensação de créditos de ICMS, se faz 

necessário apenas que o contribuinte adquira mercadoria ou contrate serviço 

onerados pelo imposto, independentemente da existência de eventual 

correspondência destes com as operações de saídas praticadas em seu 

estabelecimento comercial. 

 

Esse direito de abatimento do ICMS entre operações escrituradas de créditos 

e débitos, faz com que o imposto incida apenas sobre o valor acrescido 

periodicamente a cada etapa do ciclo econômico, atingindo tão somente a circulação 

mercantil líquida de cada agente intermediário 81. Evita-se, com isso, o denominado 

“efeito cascata”, ou seja, a sobreposição de incidências do ICMS sobre uma mesma 

base de cálculo 82.  

 

Por meio de um sistema não cumulativo de tributação, busca-se prevenir 

ocorrência de um aumento excessivo na composição dos preços de produtos e 

serviços comercializados ao consumidor final, que seriam decorrentes de tributações 

sucessivas do ICMS em cada etapa do ciclo econômico.   

 

Independentemente do número de operações praticadas, é assegurado que 

o ônus do imposto a ser recolhido pelo Estado ao final da cadeia seja sempre o 

resultante da aplicação da alíquota sobre o valor da última operação de venda ou 

prestação de serviços 83.  Não há, dessa forma, qualquer influência da tributação na 

formação dos preços de mercado, garantindo-se a denominada neutralidade fiscal.  

                                            

80 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 425.  
 
81 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p.112. 
  
82 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 115. 
 
83 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1999. p.158. 
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Ao possibilitar uma distribuição uniforme da carga tributária durante todo ciclo 

de produção ou prestação de serviços, contribui para a formação de um sistema 

tributário isonômico, impedindo que alguns agentes econômicos sejam beneficiados 

em detrimento de outros 84, o que favorece a manutenção de um ambiente de livre 

concorrência e a competitividade empresarial. 

 

Ademais, por preservar o valor real dos bens e serviços, evitando a excessiva 

oneração do processo econômico, a incidência não cumulativa proporciona que o 

consumidor final tenha sua capacidade contributiva respeitada, visto que sobre ele 

quem recai, em definitivo, a carga econômica do ICMS 85. 

 

A operacionalização do regime de compensação de créditos e débitos do 

ICMS está disciplinada pela Lei Complementar nº 87/96.  

 

Registra-se que o regime de compensação regulamentado por lei 

complementar abrange tão somente a fixação de parâmetros para aplicação do 

princípio da não-cumulatividade, tais como, os períodos de apuração do imposto e os 

procedimentos de constituição, utilização, transferência ou devolução dos créditos 

acumulados 86. 

 

Tendo em vista que a regra da não-cumulatividade encontra suporte de 

validade diretamente na Constituição, seu alcance não pode ser suprido ou restringido 

por leis infraconstitucionais 87. Cabe a elas apenas explicitar a operacionalização do 

princípio em consonância com o preceituado pela lei maior e não criar obstáculo a 

implementação do mecanismo de apropriação dos créditos. 

 

                                            

84 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 211.  
 
85 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 400. 
 
86 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 119. 
 
87 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 123. 
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O direito do contribuinte de se creditar do imposto incidente nas operações 

anteriores, abatendo-o do imposto incidente sobre as operações que realizar, somente 

não se impõe nos casos de isenção e não incidência, a teor do previsto no artigo 155, 

§2º, inciso II, da Constituição Federal. Essas duas exceções constitucionais ao 

princípio da não-cumulatividade devem ser interpretadas restritivamente, não 

podendo ser ampliadas pelo legislador 88.  

 

Nesse sentido, assevera Ives Gandra da Silva Martins:  

 

“Não há inovação constitucional possível nas leis complementares ou 
ordinárias, pois todas elas, sem exceção, devem exteriorizar os princípios 
constitucionais. Se não o fizerem, serão inconstitucionais, não hospedadas 

pelo sistema, nulas de pleno direito desde seu nascimento” 89. 

 

 A sistemática da compensação preconizada pelo princípio da não-

cumulatividade se refere a um comando cogente trazido pelo texto constitucional 90.  

 

Assim, deve ser observada por todos os que realizem operações de 

circulações de mercadorias ou prestem serviços de transportes interestaduais e 

intermunicipais e de comunicações, bem como pelos próprios agentes da 

Administração Pública, que não podem opor restrições ou vedações arbitrárias ao 

direito de abatimento de créditos levado a efeito pelo contribuinte 91.  

 

Nesse sentido, Roque Antonio Carrazza sustenta que: 

 

“Sempre por força do princípio da não cumulatividade, o contribuinte tem 
direito de utilizar tal crédito para compensar os débitos de ICMS. O Fisco 
Estadual (ou do Distrito Federal), de seu turno, tem o dever inafastável de 
respeitar e zelar para que o crédito de ICMS (saldo credor) seja efetivamente 
utilizado para compensação com os débitos do mesmo imposto. 
 

                                            

88 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 450. 
 
89 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da não-cumulatividade na Constituição Federal: 
Impossibilidade de seu afastamento por legislação infraconstitucional. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 4 v. p. 68 
 
90 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 123. 
 
91 Ibid., p. 135. 
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Desdobrando a ideia, o Fisco, ao efetuar o lançamento (de ofício) do tributo, 
deve obrigatoriamente considerar, sob pena de locupletamento 
(enriquecimento ilícito), os créditos de ICMS existentes em favor do 
contribuinte, ainda que conste em sua escritura fiscal alguma irregularidade 

formal.” 92 

 

O mecanismo de deduções da não- cumulatividade é considerado, em face 

de determinação constitucional, um dos traços característicos para configuração do 

ICMS, não podendo ser suprimido ou limitado pela Administração Pública.  

 

Nas palavras de Clésio Chiesa, “a diretriz da não-cumulatividade integra a 

própria estrutura do ICMS, de tal sorte que ICMS cumulativo não é ICMS; poderá até 

ser outro imposto qualquer, mas não será ICMS” 93. 

 

Posto isto, observa-se que, em decorrência do princípio da não 

cumulatividade, o direito de abatimento do ICMS resultantes de operações anteriores 

se revela como uma prerrogativa do contribuinte.   

 

Deve nortear, desse modo, qualquer técnica de tributação, inclusive no que 

diz respeito à substituição tributária, instituto que será estudado detalhadamente no 

capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

92 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 434. 
 
93 CHIESA, Clésio. ICMS: a denominada substituição tributária “para frente”. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 4 v. p. 390. 
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4 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 

 

Realizada a análise dos mais importantes princípios constitucionais que 

norteiam a tributação, cumpre agora, nesta terceira parte do trabalho, examinar o 

instituto da substituição tributária, a fim de elucidar o alcance desse regime de 

arrecadação, bem como os contornos de sua abrangência. 

 

Pode-se definir substituição tributária como uma forma de atribuição de 

responsabilidade pelo pagamento de tributo, decorrente de expressa disposição legal, 

à pessoa distinta daquela que pratica o fato gerador, mas que a este se vincule de 

algum modo. 

 

Por meio de tal técnica, a obrigação tributária surge desde logo contra um 

terceiro - designado substituto -, que passa a ocupar o polo passivo da relação jurídico 

tributária no lugar daquele que deveria ser o contribuinte originário.  

 

Assim ensina Roque Antonio Carrazza:  

 
“Neste fenômeno, o substituto, embora não tenha realizado o fato imponível, 
é posto pela lei na posição de verdadeiro sujeito passivo da obrigação 
tributária, respondendo integralmente não só pelo adimplemento do débito 
tributário como também pelo cumprimento das obrigações assessórias 
(deveres instrumentais tributários) do contribuinte.” 94 

 

Importante ressaltar que o instituto da substituição tributária, em razão de 

suas peculiaridades, não se confunde com as demais hipóteses de responsabilidade 

tributária previstas no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Em se tratando de substituição, a obrigação já nasce, por determinação legal, 

contra pessoa diferente daquela que realiza o fato gerador, independentemente da 

verificação de qualquer situação fática superveniente, resultando no imediato 

afastamento da responsabilidade do contribuinte e sua consequente exclusão do polo 

passivo da obrigação tributária.  

                                            

94 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 372. 
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 Uma vez que o contribuinte deixa de integrar o vínculo jurídico tributário com 

Administração Pública, o pagamento do tributo passa a ser realizado inteiramente pelo 

sujeito a quem a lei estipula ser o substituto. 

 

O substituto assume, portanto, a totalidade do débito de terceiro, bem como 

de seus deveres instrumentais correlatos. Diante disso, Paulo Roberto Coimbra 

menciona que “nas hipóteses de substituição tributária, não há o pagamento de dívida 

alheia, mas, ao contrário, há pagamento de dívida própria, embora decorrente de fato 

gerador de terceiro” 95.  

 

No mesmo sentido, afirma José Eduardo Soares de Melo:  

 
“Na substituição – num plano pré-jurídico – o legislador afasta, por completo, 
o verdadeiro contribuinte, que realiza o fato imponível, prevendo a lei -desde 
logo- o encargo da obrigação a uma outra pessoa (substituto), que fica 
compelida a pagar a dívida própria, eis que a norma não contempla dívida de 
terceiro (substituído)” 96.  
 

Por ocupar com exclusividade o polo passivo, verifica-se ainda que o 

substituto também passa a incorporar em seu patrimônio jurídico todos os direitos 

advindos do nascimento da obrigação tributária, podendo, a partir de então, defender 

suas prerrogativas tanto no âmbito administrativo quanto judicialmente 97. 

 
Situação diversa ocorre nas demais espécies de responsabilidade, uma vez 

que nelas o dever jurídico de pagar o tributo é apenas transferido ou estendido, 

migrando total ou parcialmente do contribuinte ao responsável. Nesses casos, já há 

uma relação jurídica preexistente envolvendo o contribuinte do tributo e o Fisco, sendo 

apenas determinada, por lei, a inclusão de uma terceira pessoa, que sub-roga-se, 

subsidiariamente ou solidariamente, em tal obrigação 98. Tem-se, diante disso, apenas 

uma ampliação do polo passivo da sujeição tributária.  

                                            

95 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 29. 
 
96 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003 p. 155. 
 
97 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 237. 
 
98 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. op.cit. p. 28. 
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A sistemática da substituição tributária foi introduzida em nosso ordenamento 

com o claro objetivo de assegurar maior eficiência à arrecadação tributária, bem como 

de propiciar a redução dos casos de sonegação fiscal.  

 

Em virtude de uma crescente multiplicidade das relações socioeconômicas e 

consequente aumento do número de contribuintes, houve uma maior dificuldade ou 

mesmo inviabilidade dos órgãos administrativos realizarem a tarefa de fiscalização em 

relação a cada indivíduo que pratique o fato gerador da obrigação tributária, 

principalmente no que concerne aos impostos incidentes sobre o consumo.    

 

Nesse contexto, a substituição tributária surgiu como um mecanismo que 

permitiu ao Estado centralizar a atividade de fiscalizatória em um único sujeito 

passivo, imputando-o o dever jurídico de efetuar a retenção e recolhimento da carga 

tributária sobre fatos geradores praticados por terceiros, que com ele se relacionam 

nas diversas etapas de uma determinada cadeia econômica.   

 

De fato, por meio da técnica da substituição, direciona-se a obrigação àquele 

que tem melhores condições de proceder seu cumprimento, acarretando considerável 

redução do número de responsáveis pelo pagamento do tributo e, por conseguinte, 

da quantidade de relações jurídico tributárias sujeitas à fiscalização.  

 

Constitui, assim, uma ferramenta utilizada pelo Estado para proporcionar 

maior praticabilidade à arrecadação, como bem menciona Zelmo Denari: 

 
 

“É cada vez mais frequente — em todos os Estados da Federação — a 
instituição desse modelo de sujeição passiva, em nome da modernidade do 
sistema impositivo, pois é muito mais cômodo e econômico, para a 
Administração Pública concentrar a fiscalização num só́ sujeito passivo, 
lançando e cobrando o tributo do substituto tributário. De resto, trata-se de 
um esquema impositivo que consulta mais de perto ao critério da 
conveniência administrativa: é mais conveniente para a fiscalização excluir 
do cenário impositivo os comerciantes não inscritos, sem estabelecimento 
fixo (ambulantes) ou que desempenham atividades marginais.” 99 
 

 

                                            

99 DENARI, Zelmo. Sujeitos Ativo e Passivo da Relação Jurídica Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva (Org.). Curso de Direito Tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 209. 
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Se mostra corriqueira a utilização do mecanismo de substituição tributária 

pelos Estados em relação a cobranças de ICMS, com a imputação à certos agentes 

econômicos para que procedam o recolhimento do imposto que seria devido nas 

várias etapas que integram uma determinada cadeia de circulação de bens ou 

prestação de serviços, a fim de se proporcionar uma simplificação da tributação. 

 

O substituto tributário, nesses casos, se apresenta como duplo sujeito passivo 

da obrigação, pois a ele é imposto  o dever de recolhimento dos tributos referentes à 

prática de suas próprias operações, bem como das operações substituídas 100.  

 

Essa eleição do substituto tributário, todavia, não se realiza de forma aleatória 

pelo legislador. Se faz necessária verificar a existência de certa vinculação, ainda que 

indireta, com o fato jurídico gerador da obrigação protagonizado pelo substituído, 

consoante determinação trazida pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional: 

 

“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-a a este em caráter supletivo 
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. 

 

Desse modo, ao estabelecer os casos de responsabilidade por substituição, 

deve o legislador se atentar aos limites impostos pelo artigo 128 do CTN, quais sejam: 

(a) previsão expressa por meio de lei; (b) atribuição da responsabilidade a pessoas 

que possuam algum tipo de ligação com o fato jurídico praticado pelo substituído. 

 

A exigência desse vínculo, entre a pessoa escolhida como substituto e o fato 

gerador sobre o qual irá incidir a cobrança, representa, de certo modo, uma restrição 

ao poder de tributar, que atende ao princípio constitucional da capacidade contributiva, 

garantindo que não seja atribuído o dever pelo pagamento do tributo a quem não tenha 

condições de suportá-lo.  

 

Acerca desse assunto, Ruy Barbosa Nogueira anota que:  

 

                                            

100 CARDOSO, Alessandro Mendes. A responsabilidade do substituto tributário e os limites à 
praticidade. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 4, n. 23, set. 2006. p. 112. 
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“Se pensarmos no aspecto econômico da tributação, é fácil compreendermos 
a razão da necessidade desta vinculação do contribuinte ou responsável ao 
fato econômico tributado, não só porque a vantagem ou resultado dele 
decorrente é que vai possibilitar o pagamento do tributo ao fisco, mas ainda 
porque assim a lei atenderá ao princípio fundamental da justiça tributária, 
segundo o qual se deve atingir a capacidade econômica do contribuinte – 
capacidade contributiva.” 101   

 

No momento da tributação, a capacidade contributiva a ser observada é a do 

sujeito que participa diretamente do fato gerador originário da obrigação tributária, 

razão pela qual sobre ele é que deve recair o gravame econômico.   

 

Tendo isso em vista, para que a substituição tributária seja instituída 

validamente, devem ser estipulados meios que permitam a repercussão do tributo 

junto ao contribuinte substituído, pois a ele cabe o proveito econômico do fato jurídico 

imponível 102. Trata-se do direito do substituto de obter, na esfera privada, reembolso 

do valor tributo pago em razão da substituição 103.   

 

No que concerne à arrecadação dos impostos plurifásicos, incidentes sobre 

várias etapas de uma cadeia de consumo, como ocorre com o ICMS, Paulo Roberto 

Coimbra esclarece que a capacidade contributiva a ser atingida pelo encargo tributário 

é a do denominado contribuinte de fato, ou seja, consumidor final do produto, 

mercadoria ou serviço prestados: 

 

“Nesses casos, a capacidade contributiva a ser atingida é a do consumidor 
final, não se podendo onerar o agente intermediário obrigado a recolher o 
tributo, seja ele contribuinte de jure ou responsável. O industrial, o 
comerciante e o prestador de serviços, juridicamente obrigados a recolhê-
los, não suportam o seu ônus econômico, mas se esquivam de seu encargo 

financeiro, repassando-o ao consumidor – contribuinte de facto” 104. 
 

Afirma o autor que, nesses casos, deve haver a repercussão do encargo 

tributário ao consumidor final, de maneira embutida no preço da mercadoria ou 

                                            

101 Apud CARDOSO, Alessandro Mendes. A responsabilidade do substituto tributário e os limites à 
praticidade. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 4, n. 23, set. 2006. p. 111. 
 
102 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 22. 
 
103 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 114. 
 
104 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. op.cit., p. 23. 
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serviços comercializados, a fim de que o ônus tributário não recai sobre o substituto, 

visto que este apenas atua como facilitador da arrecadação tributária 105. 

 

Cabe consignar que a mencionada sistemática da substituição tributária 

costuma ser subdividida pela doutrina em duas modalidades, denominadas de 

regressiva (“para trás”) ou progressiva (“para frente”), a depender do momento em 

que a lei determina o recolhimento do tributo em relação à ocorrência de seu 

respectivo fato gerador. 

 

4.1 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGRESSIVA 
 

Consiste a substituição tributária regressiva no diferimento da exigência 

tributária para momento posterior à ocorrência do fato gerador originário da obrigação.  

 

Em tal hipótese, substitui-se o agente localizado no estágio inicial do ciclo 

econômico, sendo atribuído o dever de recolhimento do tributo, no tocante aos fatos 

geradores já concretizados, à pessoa que ocupa a posição subsequente da cadeia 

econômica. 

 

No que se refere ao ICMS, a carga econômica tributária será suportada pelo 

sujeito que adquire um serviço ou uma determinada mercadoria para posterior 

revenda, recaindo sobre ele a responsabilidade pelos tributos devidos na própria 

operação mercantil realizada, bem como daquelas operações que o antecederam.   

 

Esse adiamento do pagamento de tributos ocorre muitas vezes em face da 

dificuldade do Estado de fiscalizar as operações realizadas por empresas de pequeno 

porte ou contribuintes que, situados no início do ciclo econômico de distribuição de 

mercadorias ou prestação de serviços, não possuem condições de manter uma 

escrituração fiscal devidamente organizada. 

 

A fim de ilustrar essa situação, Zelmo Denari expõe que: 

 

                                            

105 CARDOSO, Alessandro Mendes. A responsabilidade do substituto tributário e os limites à 
praticidade. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 4, n. 23, p.112.  
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“Um dos casos mais típicos de substituição entre nós ocorre com nas 
sucessivas saídas de gado em pé, em que o ICMS, em vez de ser recolhido 
pelo produtor (pecuarista), em nosso Estado, é recolhido pelo frigorífero 
abatedor, no dia seguinte ao abate, pelo valor fixado em pauta fiscal. O 
contribuinte, titular do fato gerador, seria o produtor, mas o legislador 
desonerou-o da obrigação tributária, atribuindo-a em caráter exclusivo ao 
abatedor, que lhe faz as vezes como substituto.” 106 

 

Outro exemplo frequente de postergação do pagamento do ICMS ocorre com 

relação às vendas de leite 107. Neste cenário, o fisco atribui aos grandes laticínios, na 

qualidade de substitutos, o dever de recolher o imposto das operações realizadas 

junto aos pequenos produtores. Essa concentração da arrecadação tem como 

fundamento a praticidade fiscal, em razão destes possuírem melhor infraestrutura 

organizacional para proceder o recolhimento tributário. 

 

Não se costuma haver questionamentos acerca da juridicidade desse instituto, 

uma vez que a substituição regressiva alcança tributação de fatos imponíveis 

pretéritos, sendo a base de cálculo correspondente efetivamente ao valor das 

operações já realizadas. 

 
 

4.2 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA 
 

O modelo de substituição tributária progressiva, por sua vez, caracteriza-se 

por uma antecipação da cobrança tributária sobre fatos gerados ainda não 

concretizados, diante da presunção de que estes eventualmente irão ocorrer no futuro. 

 

Essa modalidade de substituição encontra previsão expressa no artigo 150, § 

7º, da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

 
 

“§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição 
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição 
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. 

 

                                            

106 DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 239. 
 
107 No Estado de São Paulo, a aplicação da substituição tributária regressiva para as saídas de produtos 
agropecuários encontra previsão no artigo 8º, inciso VIII, da Lei nº 6.374/89.  
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Tornou-se prática comum dos Estados a utilização do modelo de substituição 

tributária progressiva como ferramenta de simplificação do recolhimento de ICMS. 

 

Através desse regime, permite-se que a lei concentre em um único agente o 

dever pelo recolhimento do tributo, que possivelmente será devido nas etapas 

subsequentes da cadeia econômica da qual integra. 

 

Assim, há a eleição de um dos agentes econômicos posicionados no início do 

ciclo produtivo-distributivo para ser o responsável pelo pagamento do ICMS incidente 

sobre as todas as demais operações que supostamente irão ocorrer durante o 

processo de circulação de mercadorias. 

 

O dever de recolhimento do referido imposto, dessa forma, passa a ser 

concentrado nas indústrias de grande porte, atacadistas ou distribuidores que, 

situados no começo da cadeia econômica e por possuírem melhores condições de 

adimplir a obrigação tributária, atuarão como substitutos de um enorme número de 

varejistas, contribuintes localizados no final do processo mercantil.  

 

Essa exigência tributária em razão de fatos futuros acarreta na cobrança do 

ICMS antes mesmo da ocorrência concreta de sua hipótese de incidência delimitada 

pelo Constituição Federal, qual seja, a efetiva circulação de mercadorias ou prestação 

de serviços de transporte intermunicipal e interestadual ou de comunicações. 

 

É o que ocorre, por exemplo, no caso do ICMS incidente sobre veículos novos. 

Ao realizar entrega do automóvel para a concessionária, a indústria está obrigada ao 

recolhimento do imposto relativo à própria operação realizada, bem como ao imposto 

que será devido, em momento ulterior, à futura operação de venda daquele veículo 

pela concessionária ao consumidor final. 

 

Também se observa a aplicação desse instituto em operações envolvendo 

outras espécies de mercadorias, tais como combustíveis, energia elétrica, 

refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarros e sorvetes.  
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Ao possibilitar a cobrança tributária antes mesmo da realização do fato 

gerador, que poderá ou não ser efetivado no futuro, o modelo de substituição tributária 

progressiva resulta em uma inversão da ordem cronológica de constituição do crédito 

tributário, ocasionado o surgimento de uma obrigação fundamentada em mera 

suposição, bem como mensurável a partir de uma base de cálculo igualmente ficta. 

 

Com efeito, para seja possível a exigibilidade de um crédito tributário em 

momento anterior à ocorrência do fato imponível, se faz preciso uma estimativa tanto 

acerca do fato gerador quando da base de cálculo, estabelecendo-se suposições 

sobre o valor que poderá incidir nas operações subsequentes. 

 

Em virtude dessa dupla presunção – no tocante ao fato gerador das operações 

subsequentes e à fixação do valor de sua base de cálculo - o mecanismo de 

arrecadação antecipada se tornou alvo de críticas por grande parte dos doutrinadores, 

que fazem menção às diversas incertezas operacionais causadas aos contribuintes. 

 

Muitos são os questionamentos suscitadas no tocante à constitucionalidade 

dessa modalidade de cobrança antecipada, especialmente no que concerne ao ICMS, 

diante das alterações que ocasiona nos aspectos de incidência material e quantitativa 

do imposto em questão.  

 

As discussões envolvendo o regime de substituição tributária progressiva não 

são recentes, tendo surgido desde o momento em que houve a implementação desde 

regime de arrecadação no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

4.2.1 Histórico Legislativo 
 

A primeira menção ao instituto da substituição progressiva no Brasil ocorreu  

com o advento do Código Tributário Nacional de 1966, o qual dispunha, em seu artigo 

58, § 2º, inciso II, acerca da possibilidade de a lei atribuir ao industrial ou comerciante 

atacadista a condição de responsável quanto ao pagamento do ICM devido pelo 

comerciante varejista, mediante acréscimo ao preço da mercadoria a ele remetida, de 

porcentagem não excedente a 30% do que a lei estadual fixar.  
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Em 1967, diante do Ato Complementar 34, houve alteração na redação do 

mencionado dispositivo, passando a ser previsto que a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto seria mediante acréscimo referente à “margem de lucro 

atribuída ao revendedor, no caso de mercadoria com preço máximo de venda no 

varejo marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente”. 

 

Com a instituição do Decreto-Lei nº 406 de 1968, o referido dispositivo foi 

expressamente revogado, tendo sido a substituição tributária progressiva 

reintroduzida no ordenamento jurídico somente no ano de 1983, por intermédio da Lei 

Complementar nº 44. 

 

Promulgada a Constituição Federal de 1988, esta não trouxe em seu texto 

original nenhum dispositivo que fizesse referência específica acerca do regime de 

substituição tributária progressiva. Conforme determinação contida em seu artigo 155, 

§ 2, inciso XII, alínea “b”, apenas foi estipulada, de forma genérica, a possibilidade de 

utilização do instituto da substituição tributária no que concerne ao ICMS, sendo 

delegada à Lei Complementar competência para dispor sobre essa matéria. 

 

Enquanto não editada tal lei, os Estados e Distritos Federais fixaram, com 

fundamento no art. 34, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

normas gerais a fim de regulamentar provisoriamente a cobrança tributária antecipada 

do ICMS por substituição. Celebrou-se, desse modo, o Convênio ICM nº 66/88, que 

passou a definir a condição de substituto tributário com a seguinte redação: 

 

“Art. 25 - A lei poderá atribuir a condição de substituto tributário a: 
 
I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento 
do imposto devido na operação ou operações anteriores; 
II - produtor, extrator, gerador, inclusive de energia, industrial, distribuidor, 
comerciante ou transportador, pelo pagamento do imposto devido nas 
operações subseqüentes; 
III - depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por 
contribuinte; 
IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
 
Parágrafo único. Caso o responsável e o contribuinte estejam situados em 
Estados diversos, a substituição dependerá de acordo entre estes”. 
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O regime de substituição tributária progressiva, insculpido nesse convênio, foi 

objeto de inúmeras demandas judiciais, que questionavam a constitucionalidade de 

sua aplicação.  

 

Tal debate esteve centrado em torno de dois pontos principais: (a) 

possibilidade ou não de aplicação do instituto, tendo em vista que exigia o imposto 

antes da ocorrência do fato gerador, (b) da legalidade do regime, uma vez que ausente 

lei complementar dispondo sobre o assunto.   

 

A fim de neutralizar as críticas e conferir legitimidade ao instituto, os governos 

estaduais interviram junto ao Congresso Nacional, o que resultou na aprovação da 

Emenda Constitucional nº 03/93. Esta emenda acrescentou o §7º ao artigo 150 da 

Constituição, autorizando expressamente a realização do recolhimento de tributos 

antes da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. 

 

  Posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 87 de 1996, ora 

vigente, passou-se a disciplinar definitivamente o instituto da substituição tributária no 

que concerne ao ICMS. 

 

 O artigo 6º, § 1º, da supracitada lei, dispõe que poderá haver atribuição de 

responsabilidade por substituição à um dos agentes participantes da cadeia de 

circulação de mercadorias, pelo pagamento do tributo devido em razão de operações 

realizadas por outros integrantes do processo, sejam elas anteriores, concomitantes 

ou subsequentes à operação por ele próprio praticada: 

 

“Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário 
a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que 
assumirá a condição de substituto tributário.   
 

 § 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente 
sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, 
concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença 
entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que 
seja contribuinte do imposto”. 

 

Assim, observar-se que foram estabelecidas, pela LC nº 87/96, três tipos de 

substituição aplicáveis ao ICMS, com base no momento de ocorrência do fato gerador.  
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Atribui-se a denominada substituição regressiva no que concerne às 

operações antecedentes, em que a imputação do dever de recolhimento do imposto 

recai sobre fatos geradores já concretizados.  

 

Outra hipótese de substituição tributária se refere às operações 

concomitantes, nas quais se determina a realização do pagamento do tributo no 

mesmo instante em que o fato gerador é realizado.  

 

Por sua vez, a terceira hipótese, mais polêmica e debatida pelos estudiosos, 

trata-se justamente da substituição tributária progressiva, na qual é determinada a 

antecipação da exigência tributária em face de fatos geradores futuros e presumidos. 

 

4.2.2 Críticas doutrinárias à cobrança antecipada 

 

A atribuição de responsabilidade por fatos geradores presumidos tem sido, 

desde sua introdução no sistema jurídico brasileiro, objeto de contestação por 

diversos estudiosos, que destacam a afronta desse mecanismo frente aos postulados 

constitucionais orientadores da tributação. 

 

Um dos principais argumentos apresentados, em oposição ao 

estabelecimento de presunções para cobranças antecipada, diz respeito ao fato de tal 

sistemática ser contrária ao fenômeno do nascimento das relações jurídico tributárias. 

 

 José Eduardo Soares de Melo afirma que não ser possível a realização de 

lançamentos tributários pautados apenas em suposições, uma vez que o surgimento 

da obrigação estaria condicionado a ocorrência do fato gerador do tributo previsto em 

sua respectiva norma de incidência, sendo essa uma determinação trazida pelos 

princípios constitucionais da legalidade e tipicidade 108.  

 

Conforme expõe o jurista, o patrimônio do contribuinte somente poderia ser 

desfalcado por fatos efetivamente realizados e não em razão de meras presunções:  

                                            

108 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003. p. 139. 
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 “A presunção é o resultado de um processo lógico, mediante o qual do fato 
conhecido, cujo existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, 
cuja existência é provável [...]. Supor que um fato tenha acontecido ou que a 
materialidade tenha sido efetivada, não é o mesmo que tornar concreta sua 
existência, de modo a conferir legitimidade à exigência tributária.” 109  

 

Corroborando com tal entendimento, Alcides Jorge da Costa aduz que os 

tributos apenas poderiam ser validamente exigidos diante da realização efetiva dos 

pressupostos fáticos ao qual a lei vincula o nascimento da obrigação tributária: 

 

“Tanto esses fatos presumidos não são geradores de nada, que sua 
ocorrência não faz nascer obrigação tributária nenhuma. A obrigação 
tributária surge com o fato que a gera e é extinta com o pagamento do tributo 
embora tal extinção talvez seja condicionada à ocorrência das operações 
seguintes.” 110 

 

Para Roque Antonio Carrazza, a cobrança tributária sobre fatos 

concretamente realizados consiste em um direito fundamental dos contribuintes, 

previsto constitucionalmente como cláusula pétrea, não sendo passível de mitigação 

para atender os interesses fazendários 111. Defende o autor, nesse sentido, que a 

instituição de exigências tributárias somente poderia ocorrer a partir da ocorrência dos 

fatos e pressupostos indicados na regra-matriz de incidência dos tributos, predefinida 

pela Constituição Federal 112, sendo defeso ao ente tributante o alargamento dos tipos 

tributários por meio de presunções, ficções ou meros indícios 113. 

 

Hugo de Brito Machado, a seu turno, igualmente sustenta que “o direito de 

somente se submeter aos efeitos da incidência de qualquer regra jurídica depois que 

tal incidência acontece, é um direito fundamental do contribuinte, o primeiro, e de 

todas as pessoas, o segundo, mais abrangente” 114. 

                                            

109 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003, p.139-140. 
 
110 COSTA, Alcides Jorge da. ICMS e substituição tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, 
São Paulo, v. 2, nov. 1995. p. 89. 
 
111 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 59. 
 
112  Id. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 122. 
 
113 Ibid., p. 546. 
 
114 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1999. p.118. 
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Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Ives Gandra da Silva Martins alude 

à inconstitucionalidade da Emenda nº 03/93.  Argumenta o doutrinador que esta não 

poderia ter autorizado a criação de exigências tributárias antes da completa 

subsunção de fato à hipótese de incidência prevista em lei: 

 

“[...] não há como, pois, compaginar tal situação com o princípio da estrita 
legalidade tributária que exige para cada obrigação tributária um fato gerador 
real, concreto, tactável, presente. Sendo tal princípio um direito e uma 
garantia individuais, à evidência, o § 7º do artigo 150 sequer poderia ter sido 
objeto de emenda constitucional [...].” 115  

  

Não obstante as objeções doutrinárias apresentadas, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a constitucionalidade do instituto da substituição tributária 

progressiva, firmando tese no sentido de que tal regime de arrecadação antecipada, 

como medida de política fiscal, sempre fora compatível com o texto constitucional, 

inclusive antes da edição da EC nº 03/93 116. 

 

Uma vez pacificada pelo STF a questão do uso de fatos geradores 

presumidos, um segundo ponto passou a ser ressaltado por muitos tributaristas contra 

a legitimidade da substituição tributária progressiva, no que se refere à fixação de uma 

base de cálculo estimada para fins de exigência antecipada. 

                                            

115 MARTINS, Ives Gandra da Silva. ICMS e substituição tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, v. 2, p. 92. 
 
116 “TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS. ART. 155, 
§ 2º, XII, B, DA CF/88. CONVÊNIOS ICM Nº 66/88 (ART. 25) E ICMS Nº 107/89. ART. 8º, INC. XIII E 
§ 4º, DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89. O regime de substituição tributária, referente ao ICM, já se achava 
previsto no Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art. 6º, §§ 3º e 4º, do mencionado decreto-lei), 
normas recebidas pela Carta de 1988, (não se podendo falar, nesse ponto, em omissão legislativa 
capaz de autorizar o exercício, pelos Estados, por meio do Convênio ICM nº 66/88, da competência 
prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88. Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, 
relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei paulista nº 6.374/89 (dispositivos indicados) e 
pelo Convênio ICMS nº 107/89, destinado não a suprir omissão legislativa, mas a atender à exigência 
prevista no art. 6º, § 4º, do referido Decreto-Lei nº 406/68, em face da diversidade de estados aos quais 
o referido regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bens. A responsabilidade, como 
substituto, no caso, foi imposta, por lei, como medida de política fiscal, autorizada pela Constituição, 
não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador. Acórdão que se afastou 
desse entendimento. Recurso conhecido e provido.” (STF, RE nº 213.396/SP. Relator: Min. Ilmar 
Galvão. Plenário. Data de Julgamento: 02. ago.1999. DJE: 01 dez. 2000.) 
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Isso porque, diante de uma antecipação do recolhimento tributário, não é 

possível ter certeza de que o valor previamente estimado para compor base de cálculo 

irá condizer, necessariamente, com o real montante devido no momento de realização 

do fato imponível futuro. 

 

José Eduardo Soares de Melo e Leandro Paulsen apontam que, na 

substituição tributária progressiva, a imprevisibilidade em relação à ocorrência dos 

fatos geradores dos tributos, e consequentemente, do valor de suas respectivas bases 

de cálculo, põe em risco a segurança das relações jurídicas estabelecidas entre o 

Estado e os contribuintes 117. 

 

A base de cálculo de um tributo, como assevera Roque Antonio Carrazza, 

deve manter uma correlação lógica com o aspecto material de incidência do mesmo, 

a fim de se garantir que a arrecadação recaia efetivamente sobre a realidade 

econômica do contribuinte, e não meramente sobre valores estimados pelo Fisco 118.   

 

Clélio Chiesa destaca que a imposição de que o contribuinte recolha tributos, 

em especial impostos, com base exatamente na riqueza que irá ser manifestada pela 

prática do fato gerador previsto na norma tributária, e não apenas em meras 

presunções, decorre do próprio princípio constitucional da capacidade contributiva: 

 

“A tributação por meio de impostos é informada pelo princípio da capacidade 
contributiva, segundo o qual cada pessoa somente poderá vir a ser compelida 
a pagar impostos na medida de suas forças econômicas, visando a proteger 
os hipossuficientes e assegurar o direito de propriedade, considerado pela 
ordem jurídica como direito individual fundamental. Tal aferição somente 
poderá ser levada a efeito mediante a mensuração das reais proporções do 
fato tributado, quando ocorrido efetivamente no mundo fenomênico, não com  

espeque em presunção” 119. 
 

                                            

117 MELO, José Eduardo Soares de; PAULSEN, Leandro. IMPOSTOS: Federais, Estaduais e 
Municipais. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 280. 
 
118 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 97. 
 
119 CHIESA, Clélio. ICMS: a denominada substituição tributária "para frente". In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 4 v. p.392. 
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Entende a doutrina, desse modo, que não seria admissível utilização de uma 

base de cálculo presumida dissociada da realidade do fato jurídico tributável.  

 

Uma aplicação constitucional do regime de substituição tributária progressiva 

estaria condicionada, conforme defendem os estudiosos, a utilização de base de 

cálculo que reflita, obrigatoriamente, a grandeza do fato gerador a ser praticado.    

 
 
4.2.3 A base de cálculo estimada do ICMS 

 

O regime de estimativa da base de cálculo do ICMS constitui um dos temas 

que costumam ser objeto de frequentes discussões na seara tributária quando nos 

defrontamos com o instituto da substituição tributária progressiva. 

 

Com efeito, diante de uma cobrança antecipada de um crédito tributário, o fato 

gerador da obrigação ainda não se concretizou, impossibilitando se auferir com 

exatidão a importância que nele seria efetivamente manifestada. 

 

Caberá à pessoa eleita pelo legislador como substituto, portanto, o dever de 

prever as quantias das futuras operações da cadeia econômica da qual integra, uma 

vez que não há como identificar com certeza os reais valores dessas operações, os 

quais somente serão conhecidos posteriormente, com a eventual prática do fato 

imponível pelos agentes substituídos. 

 

A elaboração dessa estimativa de valores pelos substitutos tributários é 

realizada com base em parâmetros previamente estabelecidos. No caso do ICMS, 

estes se encontram estipulados pela Lei Complementar nº 87/96, a qual, em seu artigo 

8º, inciso II e parágrafos, assim dispõe sobre a matéria: 

 

“Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 
 
 II -em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo 
somatório das parcelas seguintes: 
 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário 
ou pelo substituído intermediário; 
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados 
ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 
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c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 
prestações subseqüentes. 
 
 § 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, 
único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo 
do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele 
estabelecido. 
  
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou 
importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. 
 
§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será 
estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado 
considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou 
através de informações e outros elementos fornecidos por entidades 
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos 
preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. 
 
§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II 
do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da 
alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de 
destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela 
operação ou prestação própria do substituto. 
  
§ 6o Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em 
relação às operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a 
consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, 
relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre 
concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 
4o deste artigo.” 

 

Pela análise do mencionado dispositivo legal, verifica-se desde logo a 

existência de três critérios utilizados como referenciais para o recolhimento antecipado 

do imposto sobre futuras operações mercantis.  

 

Primeiramente, a lei prevê que deve ser considerado o preço único ou máximo 

estipulado por órgão ou entidade competente da Administração Pública para as 

vendas de mercadorias ao consumidor final.  

 

Esse controle de preços pelo Estado nada mais é que em uma modalidade de 

intervenção normativo-disciplinadora, que visa regular a condutas dos agentes 

econômicos privados, em hipóteses que demandem intervenção sobre os valores 

praticados no mercado 120. 

                                            

120 MOREIRA, André Mendes; DERZI, Misabel Abreu Machado. Presunções e Ficções na Tributação: 
Limites entre a Substituição Tributária Progressiva e as Pautas Fiscais. In: PARISI, Fernanda 
Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELO, José Eduardo Soares de (Coord). Estudos de Direito 
Tributário: em homenagem ao professor Roque Antonio Carrazza. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 310. 
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Na falta dessa fixação de valores pelo Estado, estipula-se que a base de 

cálculo poderá ser apurada em razão do preço máximo sugerido pelo fabricante ou 

importador do produto. 

 

No mais, havendo inexistência de tabelamento de preços ou mesmo de 

recomendações pelo fabricante ou importador, é determinado que a base de cálculo 

estimada corresponderá ao valor da operação praticada pelo substituto, acrescida dos 

encargos transferíveis ao adquirente da mercadoria (frete, carreto, seguro, etc...), bem 

como de uma margem de valor agregado relativa às operações ou prestações 

subsequentes.  

  

A margem de valor de agregado equivale à um percentual fixado pelo Estado, 

no intuito de quantificar o presumível aumento do valor da mercadoria no decorrer da 

cadeia econômica. Em que pese os critérios para determinação desse percentual 

dependerem de previsão legal em cada Estado, o art. 8º, § 4ª da LC nº 87/96,  traz 

um regramento mínimo, impondo que a mensuração seja realizada a partir de uma 

média ponderada dos preços usualmente praticados no mercado, coletados através 

de levantamentos por amostragem ou mesmo por meio de informações e outros 

elementos fornecidos por entidades representativas dos setores econômicos 

específicos. Trata-se, assim, de uma forma de padronização, baseada no valor médio 

das operações de mercado. 

 

Por fim, em conformidade com determinação trazida pelo § 5º do 

supracitado dispositivo legal, estipula-se que o valor total a ser recolhido será 

correspondente à diferença entre o ICMS devido pelo próprio substituto tributário e 

o valor do imposto estimado para a futura operação de comercialização, apurado 

conforme as regras descritas acima. De fato, uma vez que o substituto está obrigado 

a calcular não só o ICMS dos contribuintes substituídos, mas também o imposto 

devido na operação que vier a praticar, deverá subtrair o próprio ICMS do valor a 

ser recolhido a título de substituição, para que não haja bitributação sobre a mesma 

operação econômica. 

 

A fixação de parâmetros para cômputo da base de cálculo presumida, como 

“preços usualmente praticados pelo mercado”, “levantamentos por amostragens”, 
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“preço sugerido pelo fabricante ou importador”, revela a preocupação do legislador 

em tornar o modelo de substituição tributária progressiva próximo da realidade do 

fato imponível a ser concretizado. 

 

Entretanto, o que se observa na prática é que tais critérios muitas vezes 

não oferecem a segurança necessária para uma apuração precisa dos valores que 

verdadeiramente irão incidir sobre a base de cálculo do imposto, quando da 

ocorrência do fato gerador. 

 

Tendo em vista que se trata de fato gerador presumido, este pode deixar 

de ser praticado pelo substituído em razão das mais diversas situações, como em 

casos de perda, extravio ou perecimento das mercadorias estocadas. 

 

Outrossim, considerando as naturais instabilidades do mercado, regido 

pelos livre iniciativa e concorrência, se mostra possível que as operações de vendas 

de mercadorias ou prestações de serviços ao consumidor final sejam realizadas 

com valores diferentes daqueles recolhidos à época da antecipação tributária.  

 

Não são raras as situações nas quais os substituídos, em geral varejistas, 

alteram o preço das mercadorias revendidas aos consumidores finais, diante das 

oscilações da realidade econômica que vivenciam. Em tempos de recessão, por 

exemplo, é comum que sejam ofertados descontos a fim de impulsionar o comércio, 

o que acaba por ocasionar em uma venda da mercadoria por valor inferior à quantia 

recolhida antecipadamente. 

 

Posto isso, no modelo de substituição tributária progressiva, vê-se logo que 

a base de cálculo presumida poderá não coincidir, obrigatoriamente, com efetivo 

valor da operação mercantil realizada posteriormente pelo contribuinte substituído. 

 

Essa falta de consonância entre base de cálculo estimada e o valor real das 

operações mercantis praticadas acaba por acarretar em uma cobrança de ICMS sobre 

grandezas estranhas a própria materialidade da hipótese de incidência do imposto, o 

que é repudiado por grande parte da doutrina, por violar o princípio constitucional da 

legalidade tributária. 
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Do mesmo modo, a ausência de coincidência da base de cálculo estimada 

com o preço de venda final das mercadorias resulta em uma tributação que se 

distancia das reais condições econômicas do substituído, sendo ofensiva ao princípio 

da capacidade contributiva. Por certo, se faz necessário observar a riqueza 

manifestada no momento da ocorrência do fato gerador para a devida quantificação 

da obrigação tributária, dado que tal fato revela a capacidade contributiva a ser 

tributada 121. 

 

Uma vez que a ocorrência do fato gerador do ICMS nem sempre coincide com 

os valores antecipadamente estipulados pelo legislador, Roque Antonio Carrazza 

afirma que, no regime de substituição progressiva, a base de cálculo do ICMS acaba 

por se tornar próxima de uma ficção, por levar em consideração uma verdade jurídica 

diferente da verdade real, ou seja,  por adotar como parâmetro uma realidade criada 

pelo direito que ultrapassa a realidade social e confere aquele fato características que 

não lhe são próprias 122.   

 

André Mendes Moreira e Misabel Abreu Machado Derzi igualmente 

consideram que, em razão da existência de considerável diferença entre a base de 

cálculo estimada e aquela efetivamente verificada na venda final de uma mercadoria, 

o regime de arrecadação instituído pela substituição progressiva seria pautado em 

valores fictícios ao invés de presumidos. Desse modo, sustentam que: 

 

“[...] presunções que não guardem correspondência com a realidade e que 
desnaturem o fato gerador são, ainda que instituídas em lei, inconstitucionais, 
por violarem o princípio da razoabilidade – e deixam de ser verdadeiras 
presunções, tornando-se reais ficções, portanto descompassadas com os 

fatos efetivamente existentes” 123. 

 

                                            

121 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 95. 
 
122 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 551. 
 
123 MOREIRA, André Mendes; DERZI, Misabel Abreu Machado. Presunções e Ficções na Tributação: 
Limites entre a Substituição Tributária Progressiva e as Pautas Fiscais. In: PARISI, Fernanda 
Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELO, José Eduardo Soares de (Coord). Estudos de Direito 
Tributário: em homenagem ao professor Roque Antonio Carrazza. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 298. 
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 Corroborando com esse entendimento, Hugo de Brito Machado expõe que: 

 

“O imposto só deve ser cobrado depois de ocorrida, e conhecida, a realidade 
econômica que lhe serve de suporte. Admitir a cobrança antecipada do 
imposto incidente sobre vendas futuras implica admitir o arbitramento do valor 
de tais operações, e toda possibilidade de arbitramento deve ser vista com 
cautela.” 124 

 

Parte da doutrina destaca ainda que, nos casos em que a base de cálculo 

para recolhimento antecipado do ICMS é estimada em valores superiores à riqueza 

manifestada com a posterior realização das operações mercantis, o substituído 

suportar um agravamento indevido de seu ônus tributário.  

 

Isso porque, realizada venda de uma mercadoria ou prestação de serviços por 

preço inferior ao presumido, o substituído fica impossibilitado de repassar ao 

consumidor final a integralidade dos valores que foram calculados e cobrados 

anteriormente pelo substituto a título de imposto 125. 

 

Tal impedimento de compensação do que foi realmente devido em cada 

operação de circulação de mercadorias com o montante recolhido anteriormente, 

violaria, dessa forma, o princípio da não-cumulatividade do imposto, não havendo 

correta atribuição de carga ideal do ICMS a cada contribuinte promovente da 

operação por ele alcançada 126.  

 

Como visto anteriormente, o ICMS, por se tratar de imposto não-cumulativo, 

não deve onerar os agentes intermediários do processo de circulação de 

mercadorias, os quais apenas serão responsáveis pelo recolhimento antecipado do 

imposto 127. O encargo financeiro deve ser sempre repassado ao adquirente da 

mercadoria até chegar ao consumidor final, cuja capacidade contributiva é que se 

objetiva atingir. 

                                            

124 MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1999. pg. 114. 
 
125 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 103.   
 
126 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 389. 
 
127 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. op.cit. p. 97. 
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Considerando a necessidade de se estipular uma base de cálculo do ICMS 

correspondente ao real valor da operação mercantil realizada, o professor Sacha 

Calmon Navarro Coêlho afirma que: 

 

“Em razão do exposto, é de se concluir que o valor do ICMS da última 
operação ao consumidor final nunca poderá ser superior ao valor REAL da 
operação mercantil que lhe der causa. Noutras palavras, a base de cálculo 
estimada pelo Fisco não poderá ser superior ao preço efetivamente praticado, 

sob pena de quebra do princípio da não cumulatividade do ICMS” 128. 

 

A imposição de padrões médios para estimativa de uma base de cálculo que 

extrapolem os valores ao final praticados nas futuras operações mercantis, além de 

ferir não-cumulatividade do ICMS, acaba por provocar efeitos negativos no livre 

exercício da atividade comercial, uma vez que uma mesma venda mercantil realizada 

com preço inferior e com menor margem de lucro sofrerá a mesma carga tributária 

que outra realizada por preço maior e com maior margem de lucro 129.  

 

Por não levar em consideração as diferentes realidades econômicas 

enfrentadas pelos contribuintes de um determinado setor de mercado, tem-se que a 

fixação de critérios para presunção definitiva quanto à base de cálculo, na substituição 

tributária progressiva, pode ensejar indevido benefício para alguns e imerecidos 

prejuízos para outros 130, em clara afronta ao princípio da isonomia. 

 

Acerca das desigualdades ocasionadas pela adoção de padrões para 

presunção da base de cálculo, que ignoram as realidades econômicas das operações 

praticadas pelos substituídos, Paulo Roberto Coimbra menciona que: 

 

“Presumindo-se, v.g., por sugestão do fabricante, a revenda ao consumidor 
final de determinado produto por R$ 100,00, arcando os substitutos, desde 
sua aquisição com R$ 18,00 embutidos no seu preço e supostamente devidos 
ao Estado e, posteriormente, efetivada pelos substituídos A e B, 
respectivamente por R$ 110,00 e R$ 90,00, fácil perceber haver suportado a 

                                            

128 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 623. 
 
129 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 396-397. 
 
130 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 102. 
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operação de A uma alíquota de 16,36% (110,00 x 16,36% = 18,00), enquanto 
sobre a operação de B incide alíquota de 20 % (90,00 x 20% = 18,00), 
configurando inadmissível violação do princípio da isonomia fiscal. ” 131 

 

Outrossim, conforme enfatiza o autor, nas situações em que a base de 

cálculo presumida ultrapassa o valor da riqueza manifestada pela posterior 

ocorrência do fato gerador tributário, o Estado arrecada, ao final da cadeia, 

montante superior ao correspondente à aplicação da alíquota sobre o preço de 

venda ao consumidor final 132. Nesses casos, estaria sendo retirada parcela 

indevida do patrimônio do contribuinte, tributando-se além do razoável. 

 

Essa parcela do imposto exigida a mais em decorrência da superestimação 

da base de cálculo, segundo Roque Antonio Carrazza, corresponderia a uma nova 

espécie de empréstimo compulsório, de efeito confiscatório, sem base 

constitucional 133, configurando uma apropriação indevida, pelo Estado, de parte do 

patrimônio do cidadão.  

 

Manifestando-se contrariamente ao recebimento pelo Estado de valores à 

título de ICMS acima das bases de cálculo reais, o aludido doutrinador expõe que: 

 

“[...] as razões de praticidade não têm primazia sobre a segurança e a certeza 
da tributação, postulados constitucionais que exigem que os contribuintes 
recolham, à título de tributo, exatamente o que devem, nunca, mais. Do 
contrário haverá, parte da pessoa tributante, enriquecimento sem causa, que 
a Teoria Geral do direito repele e o senso comum inadmite.” 134  

 

As mencionadas distorções causadas pela fixação de uma base de cálculo 

presumida seriam atenuadas, todavia, a partir de própria determinação constitucional, 

que, ao dispor sobre a aplicação do instituto da substituição tributária progressiva, 

também ressalvou ao contribuinte o direito à imediata e preferencial restituição das 

parcelas que indevidamente forem recolhidas a maior. 

                                            

131 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 103. 
 
132 Ibid., p. 120. 
 
133 CARRAZZA, Roque Antonio, ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 398. 
 
134  Ibid., p. 394. 
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Paulo Roberto Coimbra afirma que a garantia constitucional de restituição dos 

tributos, que porventura vierem a ser pagos a maior no regime de substituição 

tributária progressiva, se apresenta como uma forma de conferir legitimidade à técnica 

de arrecadação por fatos geradores futuros, buscando adequá-la aos preceitos 

constitucionais que regem o sistema tributário nacional: 

 

“Não obstante as inconstitucionalidades denunciadas com veemência pela 
maior parte da doutrina, acredita-se ser a substituição tributária progressiva 
juridicamente sustentável e economicamente tolerável, desde que se adapte, 
formal e materialmente, aos inarredáveis princípios constitucionais tributários, 
extraindo-se da cláusula de imediata e preferencial restituição os antídotos 

aos venenos que sua atabalhoada utilização pode ensejar.”  135 

 

Adotando idêntico posicionamento, Paulo de Barros Carvalho expõe que, no 

âmbito da substituição tributária progressiva, a pronta disponibilidade de mecanismos 

que permitam o ressarcimento de excessos cobrados constitui medida imprescindível 

para evitar ocorrência de prejuízos indevidos sobre o patrimônio do contribuinte: 

 

“[...] na chamada substituição para frente, nutrida pela suposição de que 
determinado sucesso tributário haverá de realizar-se no futuro, o que 
justificaria uma exigência presente, as dificuldades jurídicas se multiplicam 
em várias direções, atropelando importantes valores constitucionais. Para 
atenuar os efeitos aleatórios dessa concepção de incidência, acena-se com 
um expediente compensatório ágil, que possa a qualquer momento ser 
acionado para recompor a integridade econômico-financeira da pessoa 
atingida [...].” 136  

 

Observa-se, portanto, que a previsão de medidas que permitam a restituição 

dos valores eventualmente recolhidos em excesso por antecipação, acima da real 

base de cálculo manifestada pela prática do fato gerador, é apontada como um 

possível meio de proporcionar a compatibilização da técnica de arrecadação por 

substituição tributária progressiva com os princípios expressamente previsto pela 

Constituição Federal, visando impedir que a cobrança tributária recai indevidamente 

sobre o patrimônio do contribuinte substituído. 

 

                                            

135 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 122.  
 
136 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 239. 
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5 O DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NO ÂMBITO DA 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA 

 

5.1.  REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS   

 

Eventuais valores de tributos pagos indevidamente ou a mais que o devido 

aos cofres públicos são considerados indébitos tributários, sendo sua restituição 

assegurada, de forma geral, aos sujeitos passivos das obrigações tributárias, 

independentemente de prévio protesto, nos termos do artigo 165, inciso I, do Código 

Tributário Nacional. 

 

A garantia de restituição objetiva impedir a configuração de um 

enriquecimento ilícito dos entes tributantes, quando comprovado que o valor recolhido 

a título de tributo está em desconformidade com a legislação aplicável ao caso, sem 

existência de justa causa para a arrecadação. 

 

Essa recuperação das quantias pagas indevidamente pode ser pleiteada tanto 

na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, nesse último caso, por meio da 

denominada ação de repetição de indébitos.  

 

O prazo para apresentação desse pedido é, em regra, de cinco anos contados 

da data do pagamento do tributo, conforme estabelece o artigo 168 do CTN. Tendo o 

contribuinte ingressado com pedido administrativo de restituição e este lhe for inferido, 

contará, ainda, com o prazo de dois anos para ajuizamento de ação anulatória da 

decisão administrativa, a fim de obter restituição, de acordo com o que determina o 

artigo 169 do CTN.   

 

Em se tratando de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 

encargo financeiro, como no caso do ICMS, a legitimidade para requerer a restituição 

será do sujeito que demonstrar ter assumido o referido encargo, ou, que no caso de  

tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a receber tal 

restituição, consoante consta do artigo 166, do CTN. 
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Nas operações de ICMS sujeitas a substituição tributária progressiva, 

verificamos que quem suporta efetivamente o encargo financeiro é contribuinte 

substituído, uma vez que o substituto apenas recolhe o tributo antecipadamente em 

seu nome, na qualidade de responsável tributário.  

 

É permitido ao contribuinte substituído, desse modo, requer à restituição dos 

valores que por ventura lhe forem cobrados indevidamente em razão do recolhimento 

por antecipação, visto que sobre ele recai o respectivo ônus tributário. 

 

No que concerne ao regime substituição tributária progressiva, o direito de 

restituição de valores pagos indevidamente ao Poder Público encontra fundamento 

específico no próprio texto constitucional, em seu artigo 150, § 7º, como será 

analisado a seguir. 

 

5.2 PREVISÃO DO ARTIGO 150, §7º, DA CF/88  

 

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que autoriza a instituição do 

regime de substituição tributária progressiva, estabelece condições ao seu exercício, 

dispondo, na parte final de seu artigo 150, § 7º, acerca da necessidade de criação de 

mecanismos que assegurem “a imediata e preferencial restituição da quantia paga, 

caso não se realize o fato gerador presumido”. 

 

De acordo com o referido dispositivo constitucional, o dever de pagamento 

tributário na substituição tributária progressiva está intimamente vinculado à 

ocorrência futura do fato gerador presumido. Não havendo realização desse fato, é 

previsto, expressamente, o direito à imediata e preferencial restituição dos valores que 

foram recolhidos por antecipação. 

 

Conforme menciona Clélio Chiesa, a referida disposição constitucional que 

assegura a restituição é diretriz que integra a própria estrutura da tributação 

antecipada, sendo de observância obrigatória para admissibilidade do referido regime 

de arrecadação no ordenamento jurídico brasileiro: 
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“A faculdade criada pelo art. 150, § 7º, da CF/1998, para instituir a figura do 
substituído tributário referente a fatos jurídicos tributários a serem realizados 
pelo substituído, há que ser examinada de forma indissociável da cláusula 
‘assegurada a imediata e preferencial restituição’. Vale dizer, como não há 
um ICMS cumulativo na Constituição Federal, de igual modo não há 
autorização para tributação de ‘fatos geradores presumidos’ sem que seja 
assegurada a imediata e preferencial restituição de valores pagos a maior” 
137.   

 

Pode-se considerar a cláusula da “imediata e preferencial restituição”, assim, 

uma forma de limitação constitucional ao poder de tributar, que condiciona a validade 

da arrecadação por fatos geradores futuros.  

 

Embora o artigo 150,§ 7º, da CF/88, apenas faça menção à garantia de 

restituição de valores nos casos de inocorrência do fato gerador presumido, foram 

suscitadas discussões acerca da possibilidade de uma interpretação extensiva do 

referido dispositivo constitucional, reconhecendo o direito de restituição também para 

as hipóteses nas quais o fato gerador presumido se realiza em valor inferior ao 

estimado no momento da cobrança antecipada. 

 

 Sustenta a doutrina majoritária, nesse sentido, que os contribuintes 

substituídos teriam o direito de reaver quaisquer quantias que porventura lhe vierem 

a ser cobradas a maior por antecipação, seja em virtude da não realização do fato 

gerador, ou nos casos deste ter se realizado, posteriormente, em valor menor do que 

àquele presumido para a base de cálculo. 

 

Parte-se do argumento que a substituição tributária progressiva, como mera 

técnica de antecipação de arrecadação, não poderia resultar em agravamentos 

injustificados do ônus tributário, ocasionando o enriquecimento sem causa do Estado.   

 

Aroldo Gomes de Mattos, ao fazer uma análise ao artigo 150, § 7º, da CF/88, 

afirma que este dispositivo teria por fundamento garantir que Fazenda Pública 

providencie a pronta devolução de todos os excessos tributários que porventura forem 

exigidos por antecipação dos contribuintes substituídos, a fim de protegê-los de 

                                            

137 CHIESA, Clélio. ICMS: a denominada substituição tributária "para frente". In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 4 v. p. 392. 
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suportar uma carga tributária além da devida, tanto nas hipóteses de inocorrência do 

fato gerador presumido quanto em sua realização por valor diverso do presumido 138.  

        

Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi, corroborando 

com tal entendimento, igualmente defendem uma ampla aplicação da referida cláusula 

constitucional de restituição, para todas as situações em que se verifiquem cobranças 

tributárias excessivas dos contribuintes substituídos, não se restringindo somente às 

hipóteses de inocorrência do fato gerador. Afirmam os autores que: 

 

 “O princípio democrático da proibição do excesso está na base do art. 150, 
§ 7º da Constituição. Seria pedestre a interpretação que reconhecesse 
aplicabilidade ao dispositivo constitucional somente nas hipóteses em que 
não ocorresse o fato gerador (casos de perda da mercadoria – res peret 
dominus – ou furto ou outra causa qualquer). Claro está que a Constituição 
não diria tanto para tão pouco. Não se trata de nenhum minus dixit”. 139 

 

Eduardo Maneira também ressalta, ao abordar sobre o instituto da 

substituição tributária progressiva, que a utilização de presunções para cobrança 

antecipada de tributos, ainda que atenda a razões de praticabilidade fiscal, não 

poderia implicar em abusos de tributação por parte do Estado, ocasionando cobranças 

excessivas aos contribuintes.  

 

Para o referido jurista, “a praticidade só se legitima, se for instrumento que 

possibilite a aplicação da lei para todos, a fim de evitar evasão fiscal, jamais como 

instrumento de perpetuação de irrealidades confiscatórias” 140.   

 

Com efeito, observa-se que o instituto da substituição tributária progressiva 

foi criado com a finalidade de propiciar uma simplificação da arrecadação tributária, 

tornando-a mais célere e eficiente, inexistindo permissão constitucional para que a 

                                            

138 MATTOS, Aroldo Gomes de. Restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária 
e as decisões da Suprema Corte. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 66, mar. 2001. 
p. 19. 
 
139 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. O direito do sujeito passivo do 
ICMS de compensar o imposto pago a maior, em razão da técnica da substituição tributária 
progressiva. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 101, fev. 2004. p. 120. 
 
140 MANEIRA, Eduardo. Da substituição tributária “para a frente” no ICMS. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, v. 95, p. 56-64, ago. 2003. p. 64. 
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antecipação do recolhimento tributário funcione como instrumento de exigência 

ilegítima de valores por parte da autoridade fiscal, conduzindo a um aumento 

indiscriminado da tributação. 

 

O legislador de cada ente político, como expõe Paulo Roberto Coimbra, não 

é livre para fixar como valor da carga tributária a grandeza que bem lhe couber, 

devendo respeitar um certo nexo de coerência entre a base de cálculo do tributo e a 

realidade econômica efetivamente posta em evidência pela prática do fato previsto na 

norma de incidência tributária 141.  

 

Afirma o referido doutrinador que “uma vez ocorrido o fato imponível, nele 

revela-se uma riqueza apreciável, e esta riqueza manifesta, economicamente 

dimensível, constitui parâmetro inicial de mensuração da obrigação tributária” 142. 

 

Em se tratando de ICMS, se mostra necessário que a base de cálculo reflita 

o valor da operação relativa à circulação de mercadorias ou da prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicações praticadas, tendo em 

vista que tais fatos constituem a matriz de incidência do imposto.  

 

Não poderia a base de cálculo do imposto recair sobre grandezas estranhas 

a dimensão econômica posta em evidência pela prática de seu respectivo fato gerador 

imponível, sob pena de que a tributação atingisse fato alheio a competência impositiva 

delimitada pela Constituição, consoante esclarece Marco Aurélio Greco: 

 

“ Se, porventura, a pretexto de definir a base de cálculo de um imposto, for 
escolhido um critério de dimensionamento que não se vincule ao fato descrito 
constitucionalmente, a conclusão que se extrai é a de que aquela lei não está 
mais tributando o fato previsto na Constituição, mas sim um outro fato, o que 
implica sua inconstitucionalidade se este outro fato não se inserir no âmbito 
material da competência tributária.” 143  

 

                                            

141 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos 
e não-cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 63. 
 
142  Ibid., p. 62.  
 
143 GRECO, Marco Aurélio. ICMS: Base de Cálculo. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, 
Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Tributário: Impostos Estaduais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. 4 v. p. 833.  
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Assim, a eventual atribuição de uma base de cálculo do ICMS, que não se 

preste a medir o real preço da operação de circulação de mercadorias ou prestação 

de serviços, estaria por desnaturar o perfil de incidência do imposto, resultando na 

cobrança de uma quantia diversa da autorizada pelas normas constitucionais. 

 

Para que o contribuinte possa ser devidamente tributado nos termos da 

Constituição, portanto, se mostra essencial o estabelecimento de uma relação de 

adequação e pertinência entre a base de cálculo do tributo e seu respectivo aspecto 

material de incidência, inclusive nos casos de substituição tributária progressiva. 

  

Discorrendo sobre emprego da substituição tributária progressiva no ICMS, 

Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi expõe que tal técnica 

de arrecadação “se submete à verdade material, de forma que constatado o valor real 

da operação, deve ser assegurado ao sujeito passivo o direito ao reembolso ou 

compensação do excesso decorrente do valor presumido” 144. 

 

José Eduardo Soares de Melo destaca que impedir essa devolução de valores 

recolhidos excessivamente por antecipação, quando verificada dissonância entre a 

base de cálculo presumida e o real valor da operação praticada, se assemelharia à 

uma majoração inadequada da carga tributária, acarretando tanto a violação da 

capacidade contributiva do sujeito que irá suportar a exação, quanto caracterização 

do efeito confiscatório do tributo: 

 

“Na medida em que se nega a restituição parcial dos valores 
antecipadamente recolhidos (a maior) estará violando o princípio da 
capacidade contributiva, uma vez que a presumida riqueza do contribuinte 
(substituído) não veio a ocorrer concretamente. Negada a restituição, o 
contribuinte estará arcando com tributo maior do que o efetivamente devido, 
porque o referido valor não integrara seu patrimônio, acarretando efeito 
confiscatório” 145.  

 

 Com intuito de evitar que a substituição tributária progressiva seja utilizada 

como instrumento de tributação fictícia, dissociada da realidade dos fatos, seria 

                                            

144 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. O direito do sujeito passivo do 
ICMS de compensar o imposto pago a maior, em razão da técnica da substituição tributária 
progressiva. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 101, p.115-135, fev. 2004. p. 120.  
 
145 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2003.p. 172. 
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necessário a realização de reajustes entre os valores pagos antecipadamente e a 

efetivamente riqueza manifestada a partir da ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária. 

 

Muitos tributaristas afirmam, desse modo, que as presunções quanto à base 

de cálculo deveriam ser tidas como relativas, permitindo-se o questionamento caso 

não correspondam a realidade dos fatos imponíveis, bem como mecanismos de 

pronto ressarcimento das parcelas que comprovadamente forem recolhidas 

excessivamente às custas do substituído. 

 

O ajuste de contas e eventual devolução as quantias cobradas a maior, 

quando comprovada diferenças entre a base de cálculo presumida e o valor 

manifestado pela prática do fato gerador, é apontado pela doutrina como meio de 

garantir a proporcionalidade e razoabilidade da tributação, bem como observância a 

princípios constitucionais, tais como o da vedação ao confisco e o da capacidade 

contributiva do sujeito substituído na relação tributária. 

 

Outrossim, é mencionado como forma de se preservar a não-cumulatividade 

do ICMS e neutralidade fiscal do imposto em questão, no âmbito da substituição 

tributária progressiva.  

 

Como salienta Aroldo Gomes de Mattos: 

 

“[...] o valor da base de cálculo estimada na substituição tributária progressiva 
jamais poderá ser superior àquele que vier a ser efetivamente praticado, sob 
pena de quebra do princípio da não-cumulatividade do tributo, salvo, 
evidentemente, se o excedente cobrado em razão dessa superioridade for 
restituído ao contribuinte substituído. A cláusula, pois, ‘da imediata e 
preferencial restituição´ é ontologicamente corolário do princípio da não-
cumulatividade do tributo”. 146   

 

Negar essa possibilidade de adequação da base de cálculo presumida à 

realidade manifestada pela prática do fato gerador, segundo mencionam Sacha 

Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi, acabaria por fazer com que 

                                            

146 MATTOS, Aroldo Gomes de. ICMS: Substituição Tributária Para Frente e a Lei Complementar nº 
87/96, art. 10. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Org.). ICMS e a LC 87/96. São Paulo: Dialética, 1997. 
p.13. 
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os excessos se tornassem uma regra nas relações jurídicas entre fisco e contribuinte, 

ferindo os valores da certeza e segurança da tributação 147. 

 

Eduardo Maneira, de igual modo, menciona que tornar definitiva as 

presunções quanto à base de cálculo, inviabilizando posteriores reajustes quando 

ocorrido o fato gerador presumido, acabaria por perpetuar cobranças desarrazoadas, 

confiscatórias, em clara violação de diversos valores basilares do direito tributário 

consagrados pela Constituição Federal: 

 

“A definitividade quanto a uma base de cálculo irreal representa total 
submissão dos princípios da capacidade contributiva, não-confisco, 
razoabilidade e proporcionalidade à praticidade tributária, numa total 
subversão dos valores consagrados pelo Sistema Tributário.”  148 

 

Portanto, apesar de inexistir regramento específico quanto ao direito de 

restituição diante de divergências entre base de cálculo presumida e a base de cálculo 

efetivamente praticada pelo substituído na relação tributária, foram levantadas 

discussões acerca da aplicação de uma interpretação abrangente à essa hipótese, 

justamente para que sejam preservados preceitos constitucionais fundamentais, que 

protegem cidadãos contra abusos de poder de tributar do Estado. 

 

5.3 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Conforme verificamos, o artigo 150, § 7º, da CF/88, ao dispor sobre o instituto 

da substituição tributária progressiva, trouxe previsão expressa quanto à garantia de 

restituição dos valores pagos a maior nos casos de inocorrência do fato gerador 

presumido, restando omisso, contudo, em relação à devolução de eventual excesso 

cobrado na hipótese do fato gerador ter se realizado por valor inferior ao presumido. 

 

Essa situação ensejou questionamentos acerca do real sentido e alcance a 

ser conferido à referida cláusula constitucional que assegura a restituição nos casos 

                                            

147 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. O direito do sujeito passivo do 
ICMS de compensar o imposto pago a maior, em razão da técnica da substituição tributária 
progressiva. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 101, p.115-135, fev. 2004. p. 121. 
 
148 MANEIRA, Eduardo. Da substituição tributária “para a frente” no ICMS. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, v. 95, p. 56-64, ago. 2003. p. 64. 
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de pagamento antecipado por substituição tributária: se caberia uma interpretação 

extensiva do referido preceito constitucional, nos casos de diferenças entre base de 

cálculo presumida e a real, ou meramente uma interpretação restritiva dessa garantia 

para a hipótese de inocorrência do fato gerador.  

 

A referida temática foi levada para apreciação do Supremo Tribunal Federal, 

que se manifestou acerca dessa questão quando do julgamento da Ação Direita de 

Inconstitucionalidade nº 1851-4-AL, no ano de 2002, e do Recurso Extraordinário nº 

593.849 -MG, no ano de 2016. 

 

Nessas duas ocasiões, buscou o STF elucidar o conteúdo semântico do artigo 

150, § 7º, da CF/88, a fim de determinar se o contribuinte teria direito ou não a 

devolução de valores do ICMS recolhidos a maior, na hipótese de divergências entre 

a base de cálculo presumida por antecipação e a base de cálculo efetivamente 

manifestado pela ocorrência do fato gerador do imposto. 

 

Cabe analisar o posicionamento adotado pela Suprema Corte em cada um 

desses julgados, bem como os argumentos apresentados pelos Ministros para 

fundamentar seus votos.  

 

5.3.1  ADI nº 1.851-4/AL 

 

Após edição da Emenda Constitucional 03/93, vários Estados da federação 

149 celebraram o Convênio nº 13/97, com o intuito de uniformizar procedimento a ser 

adotado para a restituição do ICMS no regime de substituição tributária progressiva. 

 

Esse convênio, partindo de uma interpretação literal do artigo 150, § 7º, da 

CF/88, trouxe previsão de que a devolução do imposto cobrado antecipadamente por 

substituição somente seria admissível na hipótese de não ocorrência da operação 

subsequente, ou quando esta fosse realizada sob regime de isenção, dispensando 

                                            

149 Participaram da elaboração do Convênio ICMS nº 13/97 os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Sergipe, Tocantins e do Distrito Federal. 
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expressamente, em sua cláusula segunda, a possibilidade de restituição ou cobrança 

complementar do imposto quando a operação ou prestação subsequente se 

realizasse por valor inferior ou superior ao da base de cálculo presumida. 

 

Diante disso, a Confederação Nacional do Comércio ajuizou, em junho de 

1988, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.851-4, discutindo a proibição 

estabelecida pela cláusula segunda do mencionado convênio, no tocante à restituição 

de diferenças do ICMS pago a maior pela realização do fato gerador em valor inferior 

ao presumido.  

 

Argumentou a requerente, em síntese, que o direito à restituição do imposto 

deveria ser aplicado tanto nos casos de inocorrência do fato gerador, como nas 

hipóteses deste não se realizar no valor previsto previamente para recolhimento 

antecipado, sob risco do contribuinte ter que se sujeitar ao pagamento do imposto 

acima do devido e de se tornar inócua a garantia constitucional de restituição do 

excesso. Alegou, ainda, que a substituição tributária do ICMS seria um instituto 

voltado apenas para proporcionar simplificação da ação fiscalizatória, não podendo 

resultar em uma tributação confiscatória. 

 

Em 2002, ao apreciar o mérito da ação, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 

contudo, pela improcedência da demanda proposta pela Confederação Nacional do 

Comércio, reconhecendo, por maioria dos votos, a constitucionalidade da vedação da 

restituição do ICMS, nos casos de diferenças entre a base de cálculo presumida e o 

valor real da operação praticada pelo contribuinte substituído. 

 

Naquela oportunidade, o Ministro relator Ilmar Galvão sustentou que as 

presunções quanto à base de cálculo do ICMS, no regime de substituição tributária 

progressiva, deveriam ser consideradas como definitivas e não provisórias, 

inexistindo, com isso, interesse jurídico em se verificar posterior direito de restituição 

ou compensação do imposto pago a maior ou a menor, a exceção dos casos de 

inocorrência do fato gerador presumido. 

 

Destacou, no mais, que a devolução de diferenças entre base de cálculo 

presumida e o real valor da operação praticada não seria cabível, uma vez 
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inviabilizaria o próprio instituto da substituição tributária progressiva, impedindo-o de 

atingir seus objetivos primordiais de simplificação da arrecadação e fiscalização 

fazendária, bem como de evitar casos de sonegação fiscal. 

 

Conforme expôs em seu voto: 

 

“O fato gerador do ICMS e a respectiva base de cálculo, em regime de 
substituição tributária, de outra parte, conquanto presumidos não se revestem 
de caráter de provisoriedade, sendo de ser considerados definitivos, salvo se, 
eventualmente, não vier a realizar-se o fato gerador presumido. Assim, não 
há falar em tributo pago a maior, ou a menor, em face do preço pago pelo 
consumidor final do produto ou do serviço, para fim de compensação ou 
ressarcimento, quer de parte do Fisco, quer de parte do contribuinte 
substituído. Se a base de cálculo é previamente definida em lei, não resta 
nenhum interesse jurídico em apurar se correspondeu ela à realidade. 
Por isso mesmo, a salvaguarda estabelecida na Constituição em favor deste 
último, representada pela imediata e preferencial restituição do valor do 
imposto pago (o qual, na conformidade do art. 10, § 1.°, da LC 87/96, deverá 
ocorrer em noventa dias, sob pena de creditamento do respectivo valor, 
devidamente atualizado, em sua escrita fiscal) é restrita à hipótese de não vir 
a ocorrer o fato gerador presumido.  
Admitir o contrário valeria pela inviabilização do próprio instituto da 
substituição tributária progressiva, visto que implicaria, no que concerne ao 
ICMS, o retorno ao regime de apuração mensal do tributo e, 
consequentemente, o abandono de um instrumento de caráter 
eminentemente prático, porque capaz de viabilizar a tributação de setores de 

difícil fiscalização e arrecadação.” 150 
 

O Ministro Sydney Sanches, acompanhando o relator, igualmente asseverou 

que a eventual devolução de valores do ICMS, na hipótese de divergências entre o 

valor presumido e o das operações praticadas pelo substituído, aniquilaria as 

vantagens de praticidade fiscal que pautam a criação da substituição tributária, 

ocasionando em um esvaziamento de tal instituto: 

 

“[...] bem ou mal, o §7º do art. 150 da C. F. constitucionalizou a substituição 
tributária, que a antiga legislação infraconstitucional permitia e que nunca foi 
declarada inconstitucional por esta Corte. E o fez de modo a só assegurar a 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.  
Chegou a essa solução, pela praticidade que a substituição viabiliza, no que 
concerne à arrecadação.  
Se se entender que, tanto a complementação quanto a restituição, decorrente 
do valor da operação subsequente, devem ser contempladas, então estará 
esvaziado o próprio instituto da substituição, em seus razoáveis objetivos.  

                                            

150 STF, ADI nº 1851-4/AL. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 02.mai.2002. Tribunal Pleno. DJE: 
22 nov.2002. p. 170-171. 
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E não se deve interpretar qualquer norma jurídica, sobretudo de índole 

constitucional, que a esvazie ou a torne inócua”. 151 

 

O Ministro Moreira Alves, do mesmo modo, se mostrou contrário à restituição 

das diferenças de valores do tributo, mencionando que tal medida colocaria em risco 

os benefícios arrecadatórios propiciados pela sistemática da substituição tributária 

progressiva, consoante se depreende do trecho de seu voto abaixo transcrito: 

 

“Sr. Presidente esse sistema foi criado justamente para permitir que não 
houvesse sonegação, afastando-se a dificuldade, praticamente 
intransponível, de fiscalização nesses casos.  
Por que o Poder Constituinte Derivado, que estabeleceu que o fato gerador 
seria presumido mas admitiu que a presunção cederia diante da realidade, 
na hipótese de o fato presumido não se realizar, e, nesse caso, determinou 
que houvesse a restituição da quantia paga, não foi além e não declarou 
também, se o valor recolhido com base na presunção, fosse, na realidade, 
maior ou menor, que deveria haver ou a complementação dele ou a 
restituição do pago a maior? Essa distinção se explica, a meu ver, porque, ou 
o sistema é assim, ou, se ele deixar de ser dessa maneira, o texto 
constitucional será inócuo, e isso em razão de que se essa questão fica a 
depender da fiscalização, não haveria explicação para fazer-se, a respeito, 
uma Emenda Constitucional, pela falta de finalidade de instituto dessa 

natureza.” 152  

 

Também votaram pela impossibilidade de restituição de diferenças de ICMS, 

corroborando com os argumentos supracitados, os Ministros Maurício Corrêa, 

Sepúlveda Pertence e Ellen Gracie. 

 

Restaram vencidos, por outro lado, os Ministros Carlos Velloso, Celso de 

Mello e Marco, que defendiam o direito do contribuinte em reaver quantias do imposto 

quando constatado que o valor da operação subsequente fosse inferior à base de 

cálculo presumida. 

 

Os Ministros que tiveram seus votos vencidos alegavam que base de cálculo 

do ICMS, como expressão valorativa do fato gerador do imposto, deveria 

corresponder ao real valor da operação ou prestação praticada pelo contribuinte. 

Afirmavam que o direito de restituição trazida pelo artigo 151, §7º, da CF/88, como 

                                            

151 STF, ADI nº 1851-4/AL. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 02.mai.2002. Tribunal Pleno. DJE: 
22 nov.2002. p. 183. 
 
152 STF, ADI nº 1851-4/AL. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 02.mai.2002. Tribunal Pleno. DJE: 
22 nov.2002. p. 184. 
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garantia constitucional ao contribuinte, deveria ser interpretada de modo a assegurar 

a sua máxima eficácia, permitindo-se a devolução de todo excesso cobrado 

indevidamente. Mencionavam, por fim, que a falta de devolução desse excesso 

resultaria em enriquecimento sem causa do Estado, não autorizado pela Constituição.  

 

Na ocasião do julgamento, o Ministro Carlos Veloso assim se manifestou: 

 

“[...] Sr. Presidente, o valor da operação ou prestação de serviço é dado 
básico, fundamental da base de cálculo, que constitui o aspecto material do 
fato gerador, ou do fato imponível, a sua expressão valorativa. [...] 
Vimos de ver que, no §7º, do art. 150, da Constituição Federal, com a E.C. nº 
03, de 1993, na substituição tributária "para frente", é "assegurada a imediata 
e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido". Este parágrafo 7º está incluído no que o eminente Ministro Celso 
de Mello costuma proclamar, ou seja, no "Estatuto dos Contribuintes", ou nas 
limitações constitucionais do poder de tributar. Não se trata, pois, de uma 
norma qualquer. Ela se inscreve no rol de direitos e garantias dos 
contribuintes, que está Corte Suprema entendeu ser intangível à mão do 
constituinte derivado [...]. 
Ninguém ensina nada a ninguém nesta Casa, mas é bom que se rememorem 
certos princípios. Recomendam os estudiosos de hermenêutica 
constitucional que os direitos e garantias inscritos na Constituição devem ser 
interpretados de modo a emprestar-se a esses direitos e garantias a máxima 
eficácia. [...]  
Vejam, Srs. Ministros, a que ponto pode-se chegar, se não for declarada a 
inconstitucional idade da clausula 2ª do Convênio I.C.M.S. 13/97, que nega o 
direito à restituição do excesso de ICMS recolhido: o Fisco poderá fixar, na 
pauta de valores, para o fim de ser recolhido o I.C.M.S., valor superior ao de 
mercado, valor superior ao preço pelo qual será o bem vendido. Não obtido, 
depois, o preço da pauta de valores, terá o poder público se locupletado 
ilicitamente, terá havido enriquecimento ilícito, o que a teoria geral do direito 

repele, o que o senso comum dos homens não admite. [...]” 153 

 

O Ministro Marco Aurélio, por seu turno, se pronunciou do seguinte modo: 

 

“[...] recuso-me a ceder à interpretação literal, gramatical, verbal, a qual 
realmente seduz, no que se tem a clausula segundo a qual fica "assegurada 
a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o 
fato gerador presumido." Será que esta previsão, voltada à proteção do 
contribuinte, à preservação do figurino do tributo, autoriza a cobrança a maior, 
autoriza o Estado a ficar, a título de um tributo, com balizas rígidas, com 
quantia que não diz respeito ao tributo? A resposta, para mim, é 
desenganadamente negativa.  
O que está no §7º do artigo 150 viabiliza não o enriquecimento sem causa 
pelo Estado, não a vantagem indevida do Estado, não a majoração do tributo, 

mas encerra, apenas, uma técnica que vede a sonegação. [...].” 154  

                                            

153 STF, ADI nº 1851-4/AL. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 02.mai.2002. Tribunal Pleno. DJE: 
22 nov.2002. p. 177-180. 
 
154 STF, ADI nº 1851-4/AL. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 02.mai.2002. Tribunal Pleno. DJE: 
22 nov.2002. p. 186-187. 
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Em que pese os argumentos divergentes apresentados pelos Ministros, o 

STF, por unanimidade, se manifestou no sentido de que a base de cálculo presumida 

do ICMS  se reveste de caráter definitivo, inexistindo o dever de devolução de valores 

pagos a maior, no regime de substituição tributária progressiva, quando da ocorrência 

do fato gerador do tributo em montante inferior ao estimado. 

 

Tal decisão limitou o direito de restituição, previsto no artigo 150, §7º, da 

CF/88, somente aos casos de inocorrência do fato gerador presumido, em prol da 

praticidade fiscal, visando conservar as vantagens de celeridade e eficiência na 

arrecadação tributária proporcionadas pela sistemática da substituição tributária.  

 

O enfrentamento do tema no Supremo Tribunal Federal, todavia, não se 

encerrou com o julgamento da ADI nº 1.851-4/AL. 

 

A questão voltou a ser debatida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 

2.777 e nº 2.675, respectivamente propostas pelos Estados de São Paulo e 

Pernambuco,  em face de dispositivos contidos em suas próprias leis estaduais (Art. 

66-B, inciso II, da Lei Paulista nº 6.374/89 e Art. 19, inciso II, da Lei Pernambucana nº 

11.408/96),  que permitiam a possibilidade de restituição de valores de ICMS  na 

hipótese da base de cálculo presumida para substituição ser superior ao valor da 

efetiva operação praticada pelo contribuinte. 

 

Uma vez que não eram signatários do Convênio ICMS nº 13/97, tais Estados 

não puderam se beneficiar diretamente da decisão proferida nos autos ADI nº 1.851-

4/AL, motivo pela qual ingressaram com ações próprias, discutindo a previsão de 

restituição disposta em suas legislações específicas.  

 

Ambas as demandas tiveram julgamento sobrestado pelo STF, para análise 

em conjunto com o Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, cuja repercussão geral foi 

reconhecida pelo tribunal no tocante à matéria em pauta.  
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5.3.2 RE nº 593.849/MG 

 

O Recurso Extraordinário nº 593.849 foi interposto pela empresa “Parati 

Petróleo LTDA” em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, que havia negado a possibilidade de restituição de valores de ICMS pagos a 

maior no regime de substituição tributária progressiva, quando verificada diferenças 

entre base de cálculo presumida e a base de cálculo efetiva manifestada pela prática 

do fato gerador, conforme emenda transcrita a seguir: 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – DIFERENÇA APURADA ENTRE A BASE 
DE CÁLCULO PRESUMIDA E A BASE DE CÁLCULO DO REAL VALOR DE 
VENDA DO PRODUTO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS – 
POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DO FATO GERADOR NÃO SE 
REALIZAR. Só é devida a restituição ou complementação do imposto pago 
na hipótese de não realização do fato gerador, no caso de substituição 
tributária progressiva, possuindo a base de cálculo do ICMS caráter definitivo, 
não sendo devida quando apurada diferença entre a base de cálculo 
presumida e a base de cálculo do real valor de venda do produto ao 
consumidor final” 155. 

 

Insurgindo-se contra decisão acima mencionada, a empresa recorrente 

alegou que a garantia constitucional de restituição deveria ser interpretada de forma 

ampla, não se restringindo somente à hipótese de inocorrência do fato gerador. 

Aduziu, no mais, que, em razão doo ICMS ser um imposto não-cumulativo, não 

poderia a Fazenda Estadual fixar base de cálculo presumida acima do preço da 

operação praticada, sob risco de configuração de situação de confisco.  

 

A referida demanda foi objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, no ano de 2016, sob sistemática de repercussão geral. 

 

No julgamento desse recurso, a Suprema Corte decidiu, por maioria dos 

votos, alterar posicionamento anteriormente firmado na ADI nº 1.851-4, passando 

então a permitir a restituição do ICMS recolhido a maior no regime substituição 

tributária progressiva também nos casos em que a base de cálculo efetiva da 

operação for comprovadamente inferior à presumida: 

                                            

155 TJ MG. Apelação Cível nº 1.0024.05.773736-3/001. Relatora: Des. Teresa Cristina da Cunha 
Peixoto. 8ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 01. mar.2007. Data de Publicação: 18. mai. 2007. 
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“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU 
PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE 
CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA 
DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851.  
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: 
“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição 
tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à 
presumida”. 
 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição 
tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas 
hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições.  
3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de 
violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios 
da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a 
arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS.  
4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à 
narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a 
transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta.  
5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a 
cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam 
a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize 
empiricamente da forma como antecipadamente tributado.  
6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do 
Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo 
entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes 
submetidos à sistemática da repercussão geral.  
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 
6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, 
e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, 
§11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso 
extraordinário a que se dá provimento.” 156 

 

Votaram pelo provimento do recurso, reconhecendo o direito de restituição de 

diferenças do ICMS recolhido a maior, os Ministros Edson Fachin, Luís Roberto 

Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio, Cármen Lúcia e Ricardo 

Lewandowski. 

 

O Ministro Edson Fachin, que atuou como relator naquela ocasião, argumentou 

que a aplicação de uma interpretação restritiva ao artigo 150, §7º, da CF/88, 

impedindo a restituição do excesso tributário, resultaria em uma situação de injustiça 

fiscal inaceitável em um Estado Democrático de Direito. Destacou que a Constituição 

não autoriza cobrança a maior de tributos, e que a restituição excesso seria medida 

                                            

156 STF. Recurso Extraordinário nº 593.849. Relator: Min. Edson Fachin. Data de Julgamento: 19.out. 
2016. Tribunal Pleno. DJE: 31.mar. 2017.  
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necessária para atender ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Se 

mostrou contrário, assim, a tese de definitividade da base de cálculo presumida 

adotada na ADI nº 1.851-4, afirmando em seu voto que “a tributação não poderia 

transformar uma ficção jurídica em uma presunção juris et de jure, tal como ocorreria 

se o fato gerador presumido tivesse caráter definitivo, logo alheio à narrativa extraída 

da realidade do processo econômico”.  

 

O Ministro Luís Roberto Barroso, acompanhando o voto do relator, enfatizou 

que os Estados estariam preparados para realizar a apuração do real valor da 

operação praticada pelo contribuinte substituído graças a evolução dos recursos e 

técnicas de fiscalização, não havendo, desse modo, justificativa para se tributar a 

maior. Afirmou, ainda, que impedir a confrontação da base de cálculo presumida com 

a realidade estaria por violar o princípio constitucional da capacidade contributiva, bem 

como razoabilidade da tributação.  Consoante manifestou em seu voto: 

 
 

“[...] recursos de fiscalização, técnica de fiscalização evolui muito nos últimos 
doze, quinze anos de lá para cá. Portanto, já não é mais tão árduo assim 
verificar a operação real. Tanto não é que diversos estados da federação já 
passaram a prever a restituição do imposto pago a maior na hipótese da 
operação subsequente ter dimensão econômica inferior. Os dois casos que 
estão na pauta, que a Presidente vai apregoar logo adiante, envolvem leis do 
Estado de São Paulo e do Estado de Pernambuco que exatamente fazem 
isso. Portanto, se a lei estadual prevê essa possibilidade, é porque não é 
impossível ou impraticável essa determinação.  
De modo que eu penso que violaria o princípio constitucional da capacidade 
contributiva, em primeiro lugar, tributar-se a maior, quando é perfeitamente 
possível utilizar a base de cálculo do valor efetivo da operação. Portanto, uma 
coisa é você não poder fazer diferente, que foi a lógica de 2003, outra é você, 
por comodidade ou voracidade, cobrar a mais do que a operação real.   
E, além de violar o princípio da capacidade contributiva na sua dimensão 
objetiva, acho que há igualmente um problema da violação da razoabilidade 
na sua dimensão de congruência. Quer dizer, as normas são concebidas em 
função de determinadas realidades materiais e destinadas a realizar 
determinados fins. Se a realidade material prevista na norma não ocorre ou 
não é efetiva, você viola a razoabilidade porque você está aplicando a uma 
realidade diferente uma lógica que foi concebida para a situação diversa. 
Portanto, a ideia de congruência significa que você não aplica uma norma em 
dissonância com a realidade fática sobre a qual ela deve incidir. Ou, para 
dizer de uma forma um pouco mais sofisticada, a congruência impõe uma 
relação harmônica entre a norma e as condições externas da sua 

aplicação.”157 
 
 

                                            

157 STF. Recurso Extraordinário nº 593.849. Relator: Min. Edson Fachin. Data de Julgamento: 19.out. 
2016. Tribunal Pleno. DJE: 31.mar. 2017. p. 40-41. 
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A Ministra Cármen Lúcia, de igual modo, ressaltou que as Receitas Federal e 

Estaduais atualmente já seriam dotadas de estrutura e mecanismos aptos a assegurar 

restituição das quantias pagas a maior, em face de divergências entre o valor da 

operação praticada e o inicialmente presumido para a antecipação do recolhimento: 

 

 
“[...] com as vênias da divergência, levei em consideração, para acompanhar 
o Ministro-Relator, a circunstância de que, 14 anos após aquele voto, a 
Receita Federal e as Receitas estaduais, de uma forma geral, já têm estrutura 
e possibilidade de verificação efetiva do que se dá, até mesmo de uma 
maneira bem objetiva e bem facilitada pelos mecanismos que hoje nós temos, 
para que então se possa assegurar que aquilo que foi pago foi, inicialmente, 
presumido, mas depois demonstrado que não se tinha realizado em 
detrimento de alguém. [...] 
Por essa razão, com as vênias da divergência, considerando que são 
relevantes e que há uma mudança de jurisprudência neste redirecionamento 
no sentido do que foi proposto, também voto no sentido de prover o 
recurso.”158 

 
 

O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, enfatizou que a base de cálculo 

presumida não se revestiria de caráter definitivo e que negar a restituição do ICMS 

pago a maior seria viabilizar o enriquecimento sem causa dos Estados: 

 

“Então, no que encerra o § 7º do artigo 150 referido, tem-se um tributo 
fechado, definitivo? A resposta é negativa, Presidente. Tem-se técnica, 
simples técnica de arrecadação, que visa, até certo ponto, coibir a sonegação 
fiscal. Não se trata aqui de tributo completo na definição constitucional 
porque, a preceder esse recolhimento pelo substituto, não há ainda presente 
o fato gerador a definir os parâmetros do débito tributário. Procede-se, 
segundo o texto, por estimativa. Não se pode cogitar, nesse estágio de 
substituição para frente, progressiva, de tributo definitivamente constituído. 
[...] Não posso dissociar recolhimento de tributo de fato gerador, de relação 
jurídica que norteie esse mesmo recolhimento. Não posso potencializar, a 
mais não poder, uma ficção jurídica, para, a pretexto de atender a uma técnica 
de arrecadação, consagrar e placitar um verdadeiro enriquecimento ilícito, no 
que recebida a quantia indevida por aquele que está compelido a dar o 
exemplo. [...] ” 159 

  
 

Já o Ministro Luiz Fux, em sua decisão, observou que a obrigação de 

restituição do excesso estaria relacionada aos princípios constitucionais da igualdade, 

                                            

158 STF. Recurso Extraordinário nº 593.849. Relator: Min. Edson Fachin. Data de Julgamento: 19.out. 
2016. Tribunal Pleno. DJE: 31.mar. 2017. p.86-87.  
 
159 STF. Recurso Extraordinário nº 593.849. Relator: Min. Edson Fachin. Data de Julgamento: 19.out. 
2016. Tribunal Pleno. DJE: 31.mar. 2017. p. 79.  
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capacidade contributiva, vedação do confisco e da própria arquitetura de neutralidade 

fiscal do ICMS: 

    

“O primeiro destaque que eu faria é que, efetivamente - e isso é inegável, 
todos abordaram o mesmo aspecto -, a Substituição Tributária é uma medida 
de caráter prático sob o ângulo tributário; ela visa a praticidade da cobrança 
antecipada para otimizar a fiscalização.  
E, então, trago aqui, Senhora Presidente, uma passagem doutrinária de dois 
tributaristas alemães, que são os melhores, Klaus Tipke e Joachim Lang, os 
quais foram traduzidos pelo professor Luiz Dória Furquim, Steuerrecht, Direito 
Tributário, da Editora Fabris.  
Eles dizem o seguinte: "[...] Mas o lucro da praticabilidade não pode ser obtido 
através da perda considerável em Justiça do caso concreto". Quer dizer, a 
praticabilidade não pode superar a Justiça do caso concreto. [...]  
E trago também o escólio do Ministro Celso de Mello quando, na ADI 2.675, 
ele alerta para o seguinte:  
"[...] Impõe-se ao Estado o dever de restituir excesso por ele cobrado, sob 
pena de o legislador transgredir cláusulas constitucionais de caráter 
fundamental, como aquelas que consagram: a) capacidade econômica do 
contribuinte; b) a vedação do enriquecimento ilícito por parte do Estado; c) a 
legalidade estrita; e d) a neutralidade do ICMS como imposto plurifásico e não 

cumulativo [...] " 160  
 
 

Por fim, o Ministro Ricardo Lewandowski evidenciou também, em seu voto, 

que não seria possível adotar uma interpretação literal do artigo 150, § 7º, da CF/88, 

proibindo a restituição, tendo em vista os princípios constitucionais que protegem os 

contribuintes contra abusos do poder de tributar: 

 
“Com efeito, a impossibilidade de restituição do valor cobrado a maior, por 
força da incidência do regime de substituição tributária para frente, não se 
sustenta quando submetida a uma exegese mais abrangente, que leva em 
conta os princípios gerais do direito, dentre os quais se encontra a regra que 
estabelece ser lícito ou exigível o menos, quando o texto autoriza o mais. [...]  
Não se argumente, portanto, que a restituição imediata e preferencial do 
tributo somente é possível na hipótese de inocorrência integral do fato 
gerador, visto que, se o texto constitucional garantiu ao contribuinte um plus, 
não se admite, como querem alguns, uma interpretação restritiva para afastar 
o direito de reembolso, caso se verifique um minus, quer dizer, se ocorrer a 
realização apenas parcial daquele pressuposto. [...] 
A proibição de restituição do imposto pago a maior igualmente não se 
coaduna com os princípios constitucionais de natureza tributária aplicáveis à 
espécie. Em outras palavras, se o ICMS recolhido pelo contribuinte substituto 
apenas se torna efetivamente devido com a ocorrência do fato gerador, a 
inocorrência, total ou parcial deste, impõe que se faça a devida adequação 
da regra ao fato, sob pena de afronta aos princípios da moralidade, da 
legalidade e do não-confisco. [...] 
Penso que a interpretação do texto constitucional que autoriza a restituição 
de parte do tributo na hipótese de pagamento a maior mostrasse coerente 

                                            

160 STF. Recurso Extraordinário nº 593.849. Relator: Min. Edson Fachin. Data de Julgamento: 19.out. 
2016. Tribunal Pleno. DJE: 31.mar. 2017. 64-65. 
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com as garantias que protegem o contribuinte e os limites que balizam o 

poder de tributar, não configurando benefício fiscal. [...]” 161 

 

 

Apenas os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli e Gilmar Mendes 

apresentaram voto divergente, defendendo a manutenção do precedente firmado na 

ADI nº 1.851-4, por considerarem a base de cálculo presumida como definitiva e não 

provisória. Manifestaram somente argumentos de cunha prático, apontando que a 

compensação de excessos acabaria por inviabilizar os objetivos do instituto da 

substituição tributária, de propiciar celeridade e eficiência na arrecadação tributária.  

 

Considerando a unanimidade dos votos, o Supremo Tribunal Federal fixou 

então, no caso em tela,  tese jurídica ao tema 201 da sistemática de repercussão 

geral, no sentido de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição 

tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 

 

Os efeitos desse julgamento foram modulados pelo Tribunal, que restringiu 

sua aplicação somente para os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática 

da repercussão geral e as ações futuras oriundos de antecipação do pagamento, em 

face da necessidade de realinhamento funcional e decisório da Administração 

Tributária e do Poder Judiciário.  

 

As situações passadas que transitaram em julgado ou que nem haviam sido 

ajuizadas à época não foram, desse modo, afetadas pela decisão, sob justificativa de 

preservação do interesse social e da segurança jurídica. 

 

Cumpre realçar  que, logo após o julgamento do RE 593.849, o Pleno do STF 

analisou também o mérito da ADIs nº 2.777/SP e 2.675/PE, declarando, por maioria, 

a constitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam a restituição do ICMS 

cobrado a maior no regime de substituição tributária progressiva, na hipótese em que 

a operação final foi realizada em valores inferiores aos presumidos por antecipação. 

                                            

161 STF. Recurso Extraordinário nº 593.849. Relator: Min. Edson Fachin. Data de Julgamento: 19.out. 
2016. Tribunal Pleno. DJE: 31.mar. 2017. p. 93-95. 
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Verifica-se, diante do exposto, que a decisão proferida no Recurso 

Extraordinário nº 593.849 representou uma importante mudança no entendimento do 

STF, que deixou de considerar a base de cálculo presumida como definitiva e passou 

a atribuir uma interpretação extensiva ao direito de restituição previsto no artigo 150, 

§ 7º, CF/88, a partir de uma análise fundamentada em diversos princípios 

constitucionais que norteiam a tributação, como o da igualdade, legalidade, 

capacidade contributiva, não-cumulatividade e da vedação do confisco e da proibição 

do enriquecimento ilícito.  

 

Tal decisão foi, assim, ao encontro do entendimento doutrinário majoritário, 

no sentido de que a praticidade fiscal, como fundamento de existência do instituto da 

substituição tributária progressiva, não poderia perpetuar tributações excessivas, 

sobrepondo-se aos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes.  

 

Com o reconhecimento da ampla garantia de restituição de valores tributários 

de ICMS pagos a maior, buscou a Suprema Corte estabelecer compatibilização entre 

as vantagens arrecadatórias da técnica de substituição tributária e os limites fixados 

pela Constituição para exercício do poder de tributar, mantendo-se, dessa forma, a 

coerência e a razoabilidade das normas que regem o sistema tributário nacional. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A substituição tributária consiste em uma forma de atribuição de 

responsabilidade pelo pagamento de um tributo, por expressa determinação legal, à 

pessoa diversa daquela que praticou o fato jurídico gerador da obrigação tributária. 

 

O sujeito eleito pelo legislador para ser substituto passa a assumir, desde o 

nascimento da obrigação, a totalidade do débito tributário, bem como de seus deveres 

instrumentais correlatos, no lugar daquele que deveria ser o contribuinte originário. 

Há, desse modo, consequente afastamento da responsabilidade do contribuinte e sua 

exclusão do polo passivo da relação tributária.   

 

Tanto é assim que o artigo 2º da Lei 8.137/90 determina que os casos de 

inadimplemento de obrigações principais relativas ao ICMS pelo substituto extrapolam 

a esfera tributária e constituem crime de apropriação indébita, por deixar de efetuar o 

repasse de valores que não lhe pertenciam, mas que, por força de lei, está obrigado 

a adimplir. 

 

A referida sistemática foi implementada no ordenamento jurídico brasileiro 

com intuito de simplificar o processo de cobrança tributária, tornando-o mais célere e 

eficiente, principalmente no que diz respeito aos impostos incidentes sobre o 

consumo, como ocorre com o ICMS. 

  

Por meio dessa técnica de arrecadação, é possível a concentração, em um 

único sujeito, do recolhimento da carga tributária que seria devida por inúmeros 

contribuintes que com ele se relacionam dentro de uma determinada cadeia produtiva.  

Com isso, tem-se uma considerável redução do número de agentes sujeitos a 

fiscalização, diminuindo chances de ocorrência de evasão fiscal e proporcionando 

maiores chances de recebimento do crédito tributário pelo Estado.  

 

Costuma-se dividir a substituição tributária em três modalidades: regressiva, 

concomitante e progressiva, a depender do momento estipulado em lei para a 

realização do recolhimento tributário. 
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A substituição tributária progressiva compreende uma antecipação da 

exigência tributária sobre fatos geradores futuros, de provável ocorrência. Este regime 

encontra-se autorizado expressamente pelo artigo 150, §7º da Constituição Federal e 

regulamentado, no que concerne ao ICMS, pela Lei Complementar nº 87/96. 

 

Se mostra corriqueira a utilização do modelo de substituição tributária 

progressiva pelos Estados  como meio de conferir maior praticabilidade às cobranças 

de ICMS, com a imputação à certos agentes econômicos, posicionados no início do 

ciclo produtivo-distributivo, do dever de pagamento do imposto incidente sobre todas 

as demais operações subsequentes que, supostamente, irão ocorrer durante o 

processo de circulação de mercadorias.  

 

Em face da aplicação desse regime de substituição, o dever de recolhimento 

do ICMS passa a ser centralizado nas indústrias de grande porte, atacadistas ou 

distribuidores que, situados no começo da cadeia econômica, atuarão como 

substitutos de um enorme número de varejistas, contribuintes localizados no final do 

processo mercantil.  

 

Para que haja o recolhimento de créditos tributários por antecipação, são 

estabelecidas de presunções tanto acerca do fato gerador, como da respectiva base 

de cálculo do tributo, com a fixação de estimativas acerca da dimensão econômica 

que será manifestada pela ocorrência dos fatos imponíveis futuros. 

 

A apuração da base de cálculo por estimativa do ICMS é realizada por meio 

de parâmetros previamente estabelecidos em lei, tais como preços estipulados pela 

Administração Pública, preços sugeridos pela fabricante ou importador dos produtos 

ou pela aplicação de uma margem de valor agregado. 

 

Essa utilização de presunções quanto à base de cálculo na substituição 

progressiva configura tema de frequentes discussões na seara tributária, uma vez que 

pode resultar em cobranças que não coincidem, necessariamente, com o real valor 

do tributo que seria efetivamente devido quando da realização do fato imponível pelo 

contribuinte substituído. 
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Por se tratar de uma arrecadação por fatos geradores futuros, estes fatos 

poderão não ser realizados, ou mesmo de ser praticados por valores inferiores aos 

presumidos à época da antecipação tributária, diante das naturais oscilações do 

mercado, regido pela livre iniciativa e concorrência. 

 

A eventual ausência de correspondência entre base de cálculo presumida e a 

realidade do fato gerador acaba por ensejar em um recolhimento indevido de valores 

pelos entes tributantes, em contrariedade a diversos princípios tributários 

consagrados pela Constituição Federal. 

 

Sendo a base de cálculo uma expressão econômica das normas de incidência 

tributária, é essencial que guarde uma relação de adequação e pertinência com às 

situações previamente definidas para compor a materialidade dos tributos. A real 

proporção do fato jurídico tributável é que delimita a quantia devida a título de tributo. 

 

No caso do ICMS, a base de cálculo deve refletir o efetivo valor da operação 

de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transportes interestaduais 

e intermunicipais ou de comunicação, por corresponderem tais fatos às hipóteses 

elencadas pela Constituição para incidência desse imposto. 

 

Uma fixação de base de cálculo estimada do ICMS distinta dos valores das 

operações mercantis praticadas acaba por resultar em uma cobrança sobre 

grandezas estranhas a própria materialidade do imposto, além da competência 

delimitada pela Constituição, em clara violação do princípio da legalidade tributária. 

 

Da mesma forma, implica em uma tributação que se distancia das reais 

condições econômicas do contribuinte substituído, sendo ofensiva ao princípio da 

capacidade contributiva. 

 

Na hipótese da base de cálculo presumida para recolhimento do ICMS ser 

superestimada, em valores acima dos preços das operações mercantis realizadas, 

haveria uma espécie de majoração injustificada do encargo tributário, afrontando 
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ainda os princípios da vedação ao confisco, isonomia tributária e não-cumulatividade 

do imposto. 

 

Uma possível solução para impedir tais distorções causadas pela fixação de 

base de cálculo presumida dissociada da realidade, compreende a realização de 

posteriores ajustes entre os valores recolhidos antecipadamente por estimativa e os 

efetivamente manifestados pela prática dos fatos geradores, assegurando-se aos 

contribuintes substituídos o direito de restituição das quantias que forem recolhidas 

indevidamente a maior em seu nome pelo substituto tributário. 

 

O sujeito eleito como substituto tributário não é onerado em seu patrimônio, 

atua apenas como um colaborador do fisco, repassando o imposto pela qual a lei 

obriga a pagar por antecipação ao agente substituído, de maneira embutida no preço 

das mercadorias ou serviços comercializados. Os contribuintes substituídos, desse 

modo, é que detém legitimidade para pleitear a aludida restituição, visto que são eles 

que arcam efetivamente com o respectivo ônus tributário recolhido a maior por 

antecipação, não conseguindo transferi-lo ao consumidor final.  

 

A Constituição Federal, na parte final de seu artigo 150, § 7º, prevê a garantia 

à imediata e preferencial restituição de valores pagos a maior como condição 

fundamental para a validade do regime de substituição tributária progressiva, fazendo 

menção expressa à devolução de excesso valores para os casos de inocorrência do 

fato gerador presumido. 

 

Em virtude da ausência de regramento específico, em relação a devolução de 

eventual excesso diante de divergências entre a base de cálculo presumida e a base 

de cálculo efetiva, surgiram debates na doutrina e jurisprudência questionando o real 

alcance a ser conferido a cláusula constitucional que assegura a restituição. 

 

Entende a doutrina que deveria ser conferida uma interpretação extensiva ao 

artigo 150, §7º da CF/88, com o reconhecimento do direito de devolução ao 

contribuinte substituído de quaisquer valores recolhidos a maior pelo Poder Público 

em razão da substituição progressiva, seja diante da não ocorrência do fato gerador 

ou de sua ocorrência em valor diverso da base de cálculo estimada por antecipação. 
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Sustenta-se, nesse sentido, que a antecipação do recolhimento por 

substituição teria sido autorizada pela Constituição apenas como meio de facilitar a 

arrecadação e fiscalização dos tributos, inexistindo permissão para instituição de 

cobranças acima dos valores devidos pela prática do fato gerador.  

 

A questão foi levada para apreciação do Supremo Tribunal Federal, que se 

manifestou acerca dessa problemática, em um primeiro momento, quando do 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1851-4/AL, no ano de 2002.  

 

Naquela ocasião, conferiu o STF interpretação literal ao artigo 150, § 7º, da 

CF/88, firmando tese no sentido de que as presunções quanto à base de cálculo no 

regime de substituição progressiva seriam absolutas, sem possibilidade de reajustes, 

de modo que o contribuinte substituído somente teria direito ao ressarcimento de 

valores pagos a maior de ICMS diante da inocorrência do fato gerador presumido. 

 

A decisão acerca da definitividade da base de presumida e impossibilidade de 

restituição de excesso foi fundamentada unicamente em face do princípio da 

praticidade da arrecadação, priorizando-se as vantagens de comodidade, eficiência e 

celeridade fiscal conferidas pelo instituto da substituição progressiva, em detrimento 

dos demais princípios constitucionais que regem a tributação. 

 

Esse posicionamento chegou a ser revisto, no ano 2016,  diante do julgamento 

do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, oportunidade na qual a Suprema Corte, em 

sede repercussão geral, deixou de considerar a tese da definitividade da base de 

cálculo presumida e passou a reconhecer o direito de ressarcimento de parcelas do 

ICMS  pago a maior também para as hipóteses nas quais a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida por antecipação. 

 

Tal mudança no entendimento jurisprudencial decorreu de interpretação 

teleológica do artigo 150, § 7º, CF/88, que buscou compatibilizar o instituto da 

substituição tributária progressiva com os princípios constitucionais norteadores da 

tributação,  que configuram garantias fundamentais dos contribuintes contra abusos 

fiscais do Estado,  dentre eles o da capacidade contributiva, vedação ao confisco, 

isonomia, não-cumulatividade do ICMS e proibição do enriquecimento sem causa. 
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O recente entendimento adotado pelo Supremo, ao conferir amplitude ao 

direito de restituição de valores cobrados a maior por antecipação, se mostrou como 

medida mais coerente e harmônica ao sistema tributário nacional, propiciando um 

adequado equilíbrio entre as vantagens arrecadatórias propiciadas pelo emprego da  

técnica de substituição progressiva e as limitações estabelecidas constitucionalmente 

ao poder de tributar dos entes políticos. 

 

É inegável que o instituto da substituição tributária, como instrumento de 

simplificação da arrecadação tributária, proporciona consideráveis benefícios a ação 

de tributar. No entanto, não se poderia admitir que tal instituto fosse aplicado de forma 

a anular direitos e garantias dos contribuinte, perpetuando incrementos arrecadatórios 

injustificados ao Estado, em quantias acima do que seriam efetivamente devidas pelo 

regime normal de tributação, sem que houvesse a respectiva restituição dessas 

quantias cobradas a maior. 

 

A praticidade tributária objetivada pelo mencionada técnica de arrecadação, 

não é um fim em si mesma, estando sujeita a limites. Somente se legitima em nosso 

ordenamento jurídico se exercida em conformidade com os diversos princípios 

constitucionais que regem a tributação, não podendo prevalecer sobre eles, retirando-

lhes a eficácia. Essa observância dos princípios constitucionais como um todo é 

essencial para o alcance da tão almejada segurança jurídica nas relações tributárias 

entre Poder Público e os contribuintes. 

 

Uma aplicação do mecanismo de cobrança antecipada por substituição 

tributária progressiva, em atenção aos preceitos constitucionais da ordem tributária e 

em garantia dos contribuintes, se concretiza justamente a partir de uma utilização 

ponderada das presunções quanto a base de cálculo, com atribuição do caráter de 

provisoriedade e do reconhecimento do direito de devolução dos valores que forem 

cobrados excessivamente por antecipação dos contribuintes substituídos, para evitar 

uma apropriação indevida e abusiva de quantias por parte do Estado, o que 

claramente condiz com a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

acerca dessa temática. 
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