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1. INTRODUÇÃO

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e de comunicação (ICMS) foi 

instituído pela Constituição Federal de 1988, figurando no inciso II de seu artigo 

155, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03, de 17.03.03. Não se 

trata, porém, de um tributo completamente novo, posto que impostos semelhan-

tes já estavam previstos nos ordenamentos jurídicos precedentes. Em atenção 

ao disposto no inciso III do artigo 146 da Carta Magna, o ICMS teve suas nor-

mas gerais definidas pela Lei Complementar nº 87, de 13.09.96. É um imposto 

de competência dos Estados e do Distrito Federal e, portanto, cada um destes 

entes possui sua legislação própria, que deve sempre observar as diretrizes da 

lei complementar acima referida.

Em se tratando de circulação de mercadorias, o fato gerador mais comum 

é, sem dúvida, a saída da mesma do estabelecimento do contribuinte, saída esta 

que não precisa se dar necessariamente pela venda; doação, troca, consigna-

ção, bonificação, brinde, entre outros, também são considerados. Acrescenta-se 

ainda que nenhuma ocorrência posterior (sinistro, devolução, entre outras) invali-

da a ocorrência do fato gerador.

Entretanto, esta forma de incidência revela-se, em muitos casos, suscetível 

a fraudes e sonegações, dado o elevadíssimo número de contribuintes e à difi-

culdade na fiscalização, por diversos motivos. Pode-se exemplificar com a ca-

deia de distribuição de refrigerantes, na qual é praticamente impossível efetuar-

se um efetivo controle dos inúmeros pontos de venda existentes. Nesse contex-

to, é interessante que seja utilizada uma outra sistemática de cobrança do ICMS, 

a qual, ao mesmo tempo em que respeite as principais características do impos-

to (em especial a não cumulatividade), promova uma maior facilidade e praticida-

de na fiscalização.

Surge então a substituição tributária, em suas duas modalidades: regressi-

va, ou “para trás” e progressiva, ou “para frente”. Na primeira o pagamento do 

ICMS é postergado para uma etapa seguinte na cadeia de circulação da merca-

doria, o que não gera maiores discussões, posto que o fato gerador ocorre antes 

do pagamento do imposto. Já a segunda forma de substituição é causadora de 

grande controvérsia e alvo de severas críticas, inclusive por parte de respeitados 

doutrinadores, posto que o pagamento do imposto ocorre antes da efetiva circu-

lação da mercadoria, o que, como já comentado, caracteriza a ocorrência do fato 



gerador.

Há de se ressaltar que a substituição tributária, em suas duas modalida-

des, não são figuras recentes na legislação brasileira. Como será visto, tais insti-

tutos estão inseridos há longa data no ordenamento jurídico pátrio, bem antes da 

promulgação a atual Carta.

O objetivo do presente estudo é apresentar a substituição tributária pro-

gressiva no ICMS e mostrar sua importância dentro da sistemática de arrecada-

ção. Para tanto, será feita uma breve análise do ICMS e suas principais caracte-

rísticas,  para depois  adentrar-se efetivamente no tema proposto.  Pretende-se 

discutir as principais características da substituição tributária progressiva, expon-

do diferentes visões da doutrina e recentes decisões dos tribunais superiores 

concernentes ao tema.   
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2. O ICMS – CONCEITO E FINALIDADE

O ICMS figura entre os impostos incidentes sobre a produção e a circula-

ção. Nas palavras de Pedro Diniz (2007), “este imposto, principalmente para os 

Estados mais desenvolvidos, é o principal  sustentáculo da autonomia política 

inerente ao Regime Federativo, já que responde por mais de 80% das suas re-

ceitas totais”. Estima-se que o ICMS corresponda a cerca de 25% de toda a re-

ceita tributária brasileira, considerando-se todos os tributos e as três esferas de 

competência (União, Estados e Municípios).

O âmbito de incidência do ICMS é a circulação de mercadorias e a presta-

ção de determinados serviços, estes quando ultrapassam os limites municipais. 

Há de se destacar a existência do Imposto Sobre Serviços (ISS), de competên-

cia dos municípios, incidente sobre prestações de serviços ocorridas em seus 

territórios.

Carrazza (2006) defende que o ICMS, possui, no mínimo, cinco núcleos 

distintos de incidência diferentes, posto que as hipóteses de incidência e/ou bas-

es de cálculo são diversas. O autor subdivide o imposto nas seguintes catego-

rias:

a) o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação 

de mercadorias), que, de algum modo, compreende o que nasce da entrada de 

mercadorias importadas do exterior; 

b) o imposto sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal; 

c) o imposto sobre serviços de comunicação;

d) o imposto sobre produção, impostação, circulação, distribuição ou con-

sumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica; 

e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou consumo de mi-

nerais.

Como será visto adiante, o ICMS é de competência dos Estados e do Dis-

trito Federal, tendo, no entanto, parte de sua arrecadação repassada aos municí-

pios, conforme mandamento do inciso IV do artigo 158 da Constituição Federal.

2.1 Breve histórico

O primeiro tributo a incidir sobre as operações de circulação de mercado-

rias foi o Imposto de Vendas Mercantis (IVM), de competência da União, que vi-

gorou entre 1922 e 1934. Foi sucedido pelo Imposto sobre Vendas e Consigna-

ções 
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(IVC), de competência dos Estados e do Distrito Federal, o qual foi substituído, 

em 1966, pelo Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias (ICM). 

Essa última transformação representou uma profunda modificação nas ca-

racterísticas da incidência sobre a circulação de bens e mercadorias. A institui-

ção do ICM, em sintonia com o que acontecia na Europa à época, rompeu com a 

principal característica dos impostos antecessores, que era a incidência sobre o 

total da operação em todas as fases. 

Nessa nova sistemática, a tributação passou a não mais recair somente 

sobre as operações mercantis, mas sim a incidir sobre todas as movimentações 

da mercadoria; o fato gerador ocorre sempre que há circulação da mesma.

O ICM, apesar de também ser um imposto multifásico, como seus anteces-

sores, inaugurou o que posteriormente viria a ser conhecido como princípio da 

não cumulatividade. Com a instituição desse imposto, passou a ser permitido 

que o contribuinte se compensasse dos valores pagos nas etapas anteriores da 

cadeia de circulação. Essa característica eliminou uma das principais desvanta-

gens dos impostos anteriores, que era a cobrança cumulativa ou “tributação em 

cascata”.

Foi criado um modelo de compensação do imposto pago, com base em 

créditos escriturais. Tal sistemática faz com que cada elo da cadeia de circulação 

arque somente com o imposto decorrente do valor por ele agregado ao produto.

A Constituição Federal de 1988 transformou o ICM em ICMS, que passou 

a incidir sobre energia elétrica, minerais, combustíveis, transporte e comunica-

ção, que antes eram taxados por outros tributos de competência da União. As-

sim, mais hipóteses de incidência passaram para o campo da não cumulativida-

de.

Pedro Diniz  (2007) define o ICMS como sendo um imposto moderno e 

compatível com o atual quadro econômico mundial:

A complexidade da hipótese de incidência, a técnica da não cumulatividade e a 
competência compartilhada entre as unidades federadas são elementos que ga-
rantem, respectivamente, a ampliação da carga tributária para os Estados e o DF, 
a “neutralidade” econômico-financeira do imposto e a autonomia da federação. O 
ICMS é um imposto moderno, implantado na vertente dos Impostos sobre o Valor 
Adicionado (instituídos em mais de 150 países atualmente), que são considerados 
como os mais adequados ao mundo economicamente globalizado.

2.2 Legislação aplicável

O ICMS foi instituído pelo inciso II do artigo 155 da CF/88, que atribuiu aos 
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Estados e ao Distrito Federal a competência para criar imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transpor-

te interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

As regras atinentes ao imposto são minuciosamente detalhadas já em ní-

vel constitucional, posto que são tratadas nos §§ 2º a 5º do artigo 155 da CF/88. 

Conforme preconiza o artigo 146 da Carta Magna, cabe à Lei Complementar, en-

tre outros, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, espe-

cialmente no que concerne à definição de tributos e suas espécies. No caso es-

pecífico dos impostos, somente esta categoria de lei pode versar sobre fatos ge-

radores, bases de cálculo e contribuintes.

Nesse contexto, o ICMS foi regulamentado pela Lei Complementar nº 87, 

de 13 de setembro de 1996. No Estado do Rio de Janeiro, o imposto foi instituí-

do pela Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentado pelo Decreto 

nº 27.427, de 17 de novembro de 2000 (Regulamento do ICMS).

2.3. Características

A seguir, serão resumidas as principais características do ICMS:

Indireto, já que a pessoa responsável pelo seu recolhimento (contribuinte 

em termos jurídicos) repassa o ônus de seu pagamento a terceiro (contribuinte 

de fato), mecanismo esse denominado repercussão do imposto;

Real, pois incide sobre fatos econômicos, não importando a condição das 

pessoas que praticam o fato gerador;

Proporcional, uma vez que seu montante é definido como uma parte do va-

lor das operações ou prestações sobre o qual incide;

Não progressivo, isto é, não há aumento de alíquota em virtude de altera-

ção do montante da base de cálculo;

Multifásico, posto que incide em cada uma das etapas da circulação;

Não cumulativo, pois permite o creditamento do valor recolhido em etapas 

anteriores.

Por fim, o lançamento do ICMS pode ocorrer por homologação, que é a re-

gra geral, ou de ofício, por iniciativa da autoridade fiscal, quando a fiscalização 

constatar inexatidão nas informações prestadas pelo contribuinte.

2.4. Princípios constitucionais aplicáveis

Os princípios gerais aplicáveis aos ICMS são aqueles expressos nos arti-
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gos 150 a 152 da CF/88, “Das Limitações do Poder de Tributar”:

Reserva legal (inciso I do artigo 150) – o ICMS só pode se exigido ou au-

mentado mediante lei, ou seja, é imprescindível a atuação do Podre Legislativo;

Isonomia Fiscal (inciso II do artigo 150) – não é admitido que seja dispen-

sado tratamento desigual a contribuintes em situação idêntica;

Não surpresa ou anterioridade (alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 150) 

– é vedada a cobrança de tributos referente a fatos geradores ocorridos antes da 

vigência da lei, bem como a cobrança no mesmo exercício financeiro em que te-

nha sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou;

Noventena (alínea “c”do inciso III do artigo 150) – não é permitido cobrar 

tributo antes de decorridos 90 dias a publicação da lei que o instituiu ou aumen-

tou;

Não confisco (inciso IV do artigo 150) – veda que a cobrança de tributos 

venha a ter caráter confiscatório para a renda do contribuinte, sendo um princí-

pio de difícil mensuração, como será visto adiante;

Liberdade de circulação (inciso V do artigo 150) – o ICMS não pode ser uti-

lizado de forma que possa restringir a circulação intermunicipal ou interestadual 

de bens ou pessoas;

Capacidade contributiva  (§ 1º  do artigo  145)  – dispõe que a tributação 

deve graduada, observando-se a capacidade econômica do contribuinte. Como 

será visto adiante, é de difícil aplicação no âmbito do ICMS.

Neutralidade de origem (artigo 152) – não é permitido que sejam estabele-

cidas diferenças na tributação em razão da origem do produto.

2.5. Princípios específicos

Além dos princípios gerais, que devem se observados pelo legislador na 

instituição  de  todos  os  tributos,  existem  princípios  específicos  aplicáveis  ao 

ICMS.

2.5.1. Não cumulatividade

Este princípio está previsto no inciso I do § 2º do artigo 155 da CF/88 e 

constitui a característica mais marcante do ICMS. O contribuinte tem o direito de 

compensar o imposto devido em cada etapa com os valores pagos nas etapas 

anteriores. 
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2.5.2. Seletividade

Previsto no inciso III do § 2º do artigo 155 da CF/88, permite que o ICMS 

tenha  alíquotas  diferenciadas  em  função  da  essencialidade  do  produto.  Por 

exemplo, gêneros alimentícios da cesta básica possuem alíquotas menores, en-

quanto bebidas alcoólicas e cigarros são taxados com alíquotas mais elevadas.

2.6. Base de cálculo

Ângelo Braga Netto Rodrigues de Melo (2008) apresenta a seguinte defini-

ção para base de cálculo:

A base de cálculo é a grandeza destinada, primordialmente, a dimensionar o ele-
mento material da hipótese de incidência, para, combinando-se à alíquota, permiti-
ra a fixação do valor da prestação pecuniária, além de ter a virtude de confirmar, 
infirmar ou afirmar esse respectivo elemento material.

Citando  Paulo de Barros Carvalho (2004), prossegue o autor ensinando 

que a base de cálculo desempenha três funções:

1) mensuradora, no sentido de que a base de cálculo deve medir as proporções 
reais do fato, pois o legislador, possuindo competência para criar tributos sobre de-
terminados eventos (ser proprietário, promover a circulação de mercadoria, auferir 
renda, etc.), deve, ao mesmo tempo, fixar os atributos valorativos do evento inseri-
do na hipótese normativa para que seja possível mensurá-lo em termos quantitati-
vos (valor venal, valor da mercadoria, peso, altura, etc.) de forma que, com a con-
jugação da alíquota, possa-se determinar o conteúdo econômico do dever jurídico 
a ser cumprido pelo sujeito passivo; 2) objetiva, já que a base de cálculo compõe a 
específica determinação da dívida, porquanto a simples escolha da perspectiva di-
mensível não bastaria para especificar o valor do tributo, sendo também ela (base 
de cálculo), juntamente com a alíquota, elemento integrante da operação matemá-
tica de determinação da quantia devida, seja como multiplicando, ou como multipli-
cador; 3)  comparativa, pois a base de cálculo irá confirmar, afirmar ou infirmar o 
verdadeiro critério  material  da hipótese normativa.  Confirmando quando houver 
correspondência entre o padrão de mensuração e o fato-núcleo da hipótese. Afir-
mando quando for omisso o texto, prevalecendo assim o fato indicado na hipótese 
(critério material) como objeto de avaliação. Infirmando quando houver desacordo 
no binômio hipótese de incidência/base de cálculo, isto é, quando a grandeza elei-
ta não se referir ao fato inserido na hipótese. Nesse caso, a base prevalece e infir-
ma o critério material da hipótese, que deverá ser substituído por aquela.

O artigo 13 da Lei Complementar nº 87/96 dispõe sobre a base de cálculo 

do ICMS, sendo a mais pertinente ao presente trabalho a situação estabelecida 

no inciso I:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
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I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da ope-
ração;

O inciso I do artigo 12 prevê como fato gerador do ICMS a saída de merca-

doria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento 

do mesmo titular. Esta é a situação que mais interessa no presente trabalho, 

posto que a substituição tributária progressiva tem como base o valor dessa ope-

ração.
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3. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA NO ICMS

3.1. Introdução

A substituição tributária ocorre quando a lei atribui a terceiro, que não prati-

cou o fato gerador, mas que tem vinculação indireta com o real contribuinte, a 

responsabilidade por obrigação tributária. A norma impõe a sujeição passiva indi-

reta, ou seja, é exigido o recolhimento do tributo de pessoa diferente daquela 

que efetivamente realizou o fato imponível.

Vários fatores podem levar a administração a cobrar o tributo de outrem 

que não o realizador do fato tributável. Dentre os motivos pode-se destacar a di-

ficuldade (ou, em alguns casos, a impossibilidade) de se alcançar o contribuinte 

de direito. 

Pode-se citar o exemplo de uma cooperativa de laticínios que adquire lei-

te de dezenas de pequenos produtores rurais. Nesse caso é mais fácil imputar à 

cooperativa a responsabilidade de recolher o imposto que seria devido pelos 

produtores. Trata-se da substituição tributária regressiva ou para trás.

Outro exemplo, mais pertinente ao presente trabalho, seria impor a um 

distribuidor de bebidas que fornece para inúmeros varejistas (bares, restauran-

tes, quiosques, etc.) a obrigação do recolhimento do imposto devido por esses 

últimos. Nesse caso tem-se a substituição tributária para frente ou progressiva.

A semelhança entre ambas reside no fato de que, adotando-se a sistemáti-

ca da substituição tributária, facilita-se sobremaneira o trabalho do fisco, posto 

que o número de contribuintes a ser fiscalizado é drasticamente reduzido. 

Na definição de Hugo de Brito Machado (2003): 

Por substituição tributária entende-se a técnica de tributação que impõe a terceira 
pessoa, que não realiza o fato gerador, mas que a ele está relacionada, a respon-
sabilidade pelo recolhimento do tributo correspondente. 

Observa-se, pois, a existência de duas figuras distintas: o substituto e o 

substituído. Este realiza o fato gerador, enquanto aquele tem a responsabilidade 

de pagar o tributo devido pelo substituído. É importante ressaltar que a escolha 

do substituto não se dá de maneira aleatória. É imprescindível que haja relação 

entre o substituto e o fato gerador.

Segundo Leandro Pausen (2009):

A figura da substituição tributária existe para atender a princípios de racionaliza-
ção e efetividade de tributação, ora simplificando os procedimentos, ora dimi-
nuindo as possibilidades de inadimplementos ou ampliando as garantias

12



de recebimento do crédito. A rigor, a substituição tributária não é propriamente 
uma figura de responsabilidade tão-somente, pois a lei obriga o substituto a efe-
tuar o pagamento do tributo e não apenas a responder no caso de inadimple-
mento pelo contribuinte. Mas o CTN não distingue as figuras.

Sobre o instituto, Carrazza (2003) discorre da seguinte forma: 

Neste fenômeno, o substituto, embora não tenha realizado o fato imponível, é pos-
to pela lei na posição de verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, respon-
dendo integralmente não só pelo adimplemento do débito tributário como também 
pelo cumprimento das obrigações acessórias (deveres instrumentais tributários) do 
contribuinte. 

Nos ensinamentos de Sacha Calmon (1999): 

(…) a sua adoção constitui exigência da sociedade moderna, visando à aplicação 
do princípio da praticabilidade da tributação, apoiando-se em dois valores básicos: 
necessidade de evitar a evasão fiscal (segurança fiscal) e de assegurar recursos 
com alto grau de previsão e praticabilidade (certeza fiscal).

Já Walter Gaspar (1999) entende da seguinte forma:

O regime de substituição tributária simplificou a arrecadação, sendo muito mais rá-
pido e seguro para o fisco, vez que a exigibilidade é aplicada a apenas uma pes-
soa, o substituto. Além disso, com a incidência única do ICMS em uma operação, 
os demais contribuintes ficam livres de qualquer responsabilidade pelo recolhimen-
to do Tributo.

A sistemática da substituição tributária é conhecida também no direito com-

parado. Se corretamente utilizada, não acarreta aumento de carga fiscal ou de 

oneração do contribuinte; pode, ao contrário, proporcionar uma maior justiça fis-

cal, evitando que uns paguem tributo enquanto outros sonegam, o que conduz a 

uma distribuição mais racional da carga tributária.

Por outro lado, a substituição tributária só é possível se observar o princí-

pio da capacidade contributiva, de forma que é imprescindível que o substituto 

possa ressarcir-se do valor pago a título de substituição tributária. As formas de 

ressarcimento serão vistas com maior profundidade adiante.

A atual Constituição Federal, no polêmico § 7º do artigo 150, prevê a possi-

bilidade de tributação de fato gerador ainda não ocorrido (substituição tributária 

progressiva). No entanto, exige a edição de lei ordinária que regulamente todos 

os aspectos concernentes à matéria, bem como exige que tal lei contenha meca-

nismo que garanta a imediata devolução do imposto pago por substituição no 

caso de não concretização do fato gerador presumido. A não previsão do meca-
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nismo de restituição certamente acarretará questionamentos acerca da constitu-

cionalidade da lei,  posto que não estará garantido o atingimento daquele que 

efetivamente possui capacidade contributiva e que, portanto, deve ser onerado 

com o tributo.

3.2. Sujeito passivo e contribuinte

O artigo 121 do Código Tributário Nacional traz a seguinte definição para a 

sujeição passiva:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que consti-
tua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 
decorra de disposição expressa de lei.

Observa-se que o sujeito passivo não é necessariamente aquela pessoa 

que praticou o fato gerador. Esta condição pode ser atribuía a pessoa que não 

esteja diretamente relacionada ao fato jurídico que gerou a incidência do tributo. 

Esta imposição pode se dar para fins de maior praticidade, segurança e acelera-

ção da arrecadação,  simplificação ou comodidade do lançamento tributário  e 

concentração do esforço, dentre outras razões.

O sujeito passivo passa a ser denominado contribuinte quando possui rela-

ção direta com o fato gerador previsto em lei e responde pela dívida decorrente 

da obrigação tributária. É, portanto, o titular da capacidade contributiva. Nas pa-

lavras de Kiyoshi Harada (2008):

Contribuinte é o sujeito passivo natural, isso é, a pessoa que praticou o fato típico 
ensejador da obrigação tributária. Já o responsável tributário é a terceira pessoa 
que não praticou o fato jurídico tributado, mas se acha vinculada ao fato gerador 
da respectiva obrigação. Exemplificando, o vendedor de mercadoria é o contribuin-
te do ICMS porque é a pessoa que pratica o fato tributado e colhe o resultado eco-
nômico desse fato, ao passo que, ao comprador dessa mercadoria – pessoa indi-
retamente vinculada ao fato gerador – pode ser atribuída a responsabilidade pelo 
pagamento desse imposto, quer com a total exclusão da responsabilidade do con-
tribuinte, quer mantendo-a em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial 
dessa obrigação de pagar o imposto.

A CF/88 atribuiu à Lei Complementar a incumbência de definir os contri-

buintes dos tributos, nos quais se inclui o ICMS. Estes deverão ser aqueles que 

praticam as operações sujeitas à incidência do imposto, dentre os quais: 

a) pessoas que pratiquem operações relativas à circulação de mercado-
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rias;

b) prestadores de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;

c) prestadores de serviço de comunicação;

d) importadores de bens e mercadorias

O artigo 4º da Lei Complementar nº 87/96 dispõe sobre os contribuintes do 

ICMS, da seguinte forma:

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitua-
lidade 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.

Observa-se uma tendência cada vez maior de se aumentar a quantidade 

de sujeitos passivos obrigados ao recolhimento da obrigação tributária. Nesse 

sentido, a legislação tributária impõe a terceiros, vinculados de alguma forma à 

situação que constituiu o fato gerador, a obrigação pelo pagamento que, original-

mente, deveria ser efetuado pelo contribuinte que praticou o referido fato.

No caso da substituição tributária, tem-se que o responsável é necessaria-

mente contribuinte do ICMS, posto que a responsabilidade pelo pagamento recai 

sobre um elo anterior na cadeia econômica da mercadoria.

3.3. Responsabilidade tributária

Em seu sentido amplo, responsabilidade tributária, nas palavras de Kiyoshi 

Harada (2008):

(…) consiste no dever de o contribuinte, sujeito passivo natural, tornar efetiva a 
prestação de dar, consistente no pagamento de tributo ou penalidade pecuniária 
(obrigação principal), ou a prestação de fazer ou não fazer, imposta pela legislação 
tributária no interesse da fiscalização ou arrecadação tributária (obrigações aces-
sórias).

Analisando-se o disposto no artigo 121 do CTN, infere-se que responsá-

veis tributários são todos os sujeitos passivos determinados pela lei. Entretanto, 

é imperioso que o legislador deva sempre eleger como sujeito passivo de tributo 

aquele que, por sua participação, direta ou indireta, no fato gerador, revele capa-

cidade contributiva e extraia proveito econômico de tal participação. Mesmo não 

tendo praticado o fato gerador, o responsável está no pólo passivo da relação ju-

rídico-tributária, e isso exige que haja uma relação obrigatória formal entre o res-

ponsável e o contribuinte.
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Observa-se que a figura do responsável tem características próprias e defi-

nidas na doutrina, como sendo pessoa que, mesmo sendo, em termos, estranha 

ao fato imponível, tem responsabilidade, imposta por lei, pelo pagamento do tri-

buto. 

Conclui-se, portanto, que o responsável não pode se confundir com o con-

tribuinte. Deve ser um terceiro vinculado, de alguma forma que não diretamente, 

ao fato gerador da obrigação tributária.

3.4. Responsabilidade por substituição

Como já visto, responsável é aquele que tem a incumbência de efetuar o 

pagamento do tributo. Em geral, é a pessoa que pratica o fato imponível, mas 

não necessariamente o é. A responsabilidade pode ser atribuída a terceiro que 

tenha relação com o negócio jurídico sob o qual incide o tributo. 

Entre as diversas espécies de responsáveis por dívida de outrem podem 

ser citados o devedor substituto, o solidário, o subsidiário e os retentores e res-

ponsáveis como garantia por atos ilícitos. 

O presente trabalho abordará somente os responsáveis por substituição. 

Com relação a estes, ensina de Leandro Paulsen (2009):

A responsabilidade da-se por substituição quando a obrigação surge diretamente 
para o substituto, a quem cabe recolher o tributo devido pelo contribuinte, substi-
tuindo-o na apuração e no cumprimento da obrigação, mas com recursos alcança-
dos pelo próprio contribuinte ou dele retidos.

Para José Eduardo Soares de Melo (2006), a responsabilidade por substi-

tuição constitui a “imputação de responsabilidade por obrigação tributária de ter-

ceiro, que não praticou o fato gerador, mas que tem vinculação indireta com o  

real contribuinte”. Especificamente na substituição tributária progressiva, objeto 

do presente estudo, a responsabilidade é atribuída a pessoa integrante da ca-

deia econômica do produto em questão. Logo, essa pessoa é contribuinte do 

ICMS, porém somente apareceria em momento posterior. 

Nas palavras de Carrazza (2006): 

(…) a doutrina mais tradicional, fulcrada no art. 121, parágrafo único, II, do CTN 
(…) admite tranquilamente a tributação do 'responsável tributário' (sujeito passivo 
indiretamente relacionado com o fato imponível que a lei coloca na contingência 
de pagar o tributo em nome e por conta do contribuinte). 

No entanto, prossegue o autor, “o instituto da responsabilidade tributária  
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deve ser utilizado com grande cautela, para que não se atropelem princípios 

constitucionais”.

Ao definir o responsável tributário o legislador deve observar os preceitos 

constitucionais, sendo clara a regra de somente onerar quem efetivamente parti-

cipa da ocorrência do fato gerador. A tributação não pode recair sobre pessoa 

completamente estranha ao fato sobre o qual incide o tributo. O responsável tri-

butário, pode não possuir vinculação direta com o fato gerador. No entanto, o le-

gislador não pode escolher um responsável ao seu alvitre; é necessário que este 

tenha alguma relação com o negócio jurídico que originou a incidência do tributo.

Na responsabilidade por substituição, a lei impõe ao substituto a condição 

de sujeito passivo. Este, embora não tenha praticado o fato imponível, responde 

não só pela obrigação principal (o pagamento do tributo em si), como também 

pelas obrigações acessórias exigidas pela legislação.

O termo responsabilidade diz respeito a um dever jurídico. Na substituição 

tributária, este dever é atribuído a quem, a princípio, não o teria. A responsabili-

dade tributária por substituição é tratada no artigo 128 do CTN: 

Art. 128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo ex-
presso 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 re-
ferida obrigação.

Essa terceira pessoa pode ser qualquer uma que não tenha relação pes-

soal e direta com o fato jurídico tributário (este é o contribuinte de direito), mas 

que tenha, de algum modo, relação indireta com o fato gerador.

A principal razão da existência dessa disposição no CTN é, sobretudo, a 

simplificação dos mecanismos de arrecadação e fiscalização; havendo expressa 

autorização legal, a responsabilidade tributária pode ser transferida a terceiro. 

Ressalta-se mais uma vez que a existência da relação entre o responsável e o 

fato gerador é imprescindível para que a responsabilidade possa ser imputada a 

pessoa diversa do sujeito passivo original. Em outras palavras, a transferência 

da responsabilidade não pode se dar de forma arbitrária, para pessoa que nada 

tenha a ver com o negócio jurídico sobre o qual incidiu o tributo. É necessário 

que o inciso II do artigo 121 seja interpretado juntamente com o artigo 128, am-

bos do CTN.

Corroborando o que foi exposto acima, Harada (2008) elenca três requisi-

tos que devem ser observados quando da transferência da responsabilidade tri-

butária: a) deve necessariamente haver previsão legal; b) o responsável que se 
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quer designar deve, de algum modo, estar ligado ao fato gerador da obrigação 

tributária; e c) a atribuição da responsabilidade ao sujeito passivo não natural só 

é possível com relação à obrigação principal.

O §7º do artigo 150 da CF/88, que trata da substituição tributária progressi-

va, dispõe da seguinte forma:

§ 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 quan-
tia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Observa-se que o parágrafo supra transcrito traz o termo “responsável”, de 

forma abrangente e sem maiores aprofundamentos. Assim, interpretando-se lite-

ralmente o dispositivo, poder-se-ia concluir que o legislador teria liberdade para 

atribuir essa condição (de responsável pelo pagamento de tributo devido por ou-

trem) a qualquer pessoa indiscriminadamente. Seria até possível aventar a hipó-

tese de que qualquer lei,  complementar ou ordinária, que impusesse limites à 

definição do substituto poderia ser considerada inconstitucional, posto que esta-

ria restringindo o que a Carta Magna não restringiu. 

Entende-se, contudo, que tal tese não deve prosperar, posto que a Consti-

tuição, ainda que, em alguns pontos, desça a níveis maiores de detalhamento, 

não tem a finalidade de esgotar os temas. Essa função, no caso dos tributos, é 

reservada à lei  complementar,  conforme preceituado no artigo 146 da Carta. 

Nesse sentido, cabe a essa qualidade de lei a definição do substituto tributário 

nos limites constitucionais. 

Deve-se ainda destacar que o CTN foi recepcionado pela atual Constitui-

ção com status de lei complementar, o que conduz à conclusão de que os limites 

a serem observados para a definição do responsável encontram-se nos arts. 121 

e 128, do referido código.

3.5. O substituto

O substituto é aquele a quem a lei  impõe o dever de pagar um tributo 

alheio. É preciso destacar que a legislação não define o substituto como sendo 

um novo sujeito passivo, em vez do contribuinte de direito. Aquele apenas inter-

põe-se no lugar deste e realiza um recolhimento de tributo. Assim, o substituto fi-

gura no pólo passivo da relação jurídica apenas como responsável. A substitui-

ção ocorre na responsabilidade de recolher o tributo, mas não na obrigatorieda-

de de pagar. 
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No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº 27.427/00 (Regulamen-

to do ICMS), no artigo 1º do Livro II, elenca os contribuintes que podem ser defi-

nidos como substitutos, cabendo transcrever tal dispositivo para melhor entendi-

mento do tema:

Art. 1º A qualidade de contribuinte substituto - responsável pela retenção e recolhi-
mento do imposto incidente em operações ou prestações antecedentes, concomi-
tantes ou subsequentes, inclusive do valor decorrente da diferença entre as alí-
quotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado que seja contribuinte do 
imposto - poderá ser atribuída, nas hipóteses e condições definidas pela legislação 
tributária:
I - ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do 
imposto devido em operações ou prestações anteriores;
II - ao produtor, extrator, gerador, inclusive de energia, importador, industrial, distri-
buidor, comerciante ou transportador, pelo pagamento do imposto devido nas ope-
rações ou prestações subsequentes;
III - ao depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por con-
tribuinte;
IV - ao contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único - No caso do inciso II deste artigo, considera-se ocorrido o fato ge-
rador, relativo às operações ou prestações subsequentes, tão logo a mercadoria 
seja posta em circulação ou o serviço seja iniciado pelo contribuinte substituto.

É importante ainda destacar a responsabilidade solidária do substituído no 

caso de não retenção do imposto por parte do substituto. O artigo 4º do Livro II 

do decreto acima referido versa da seguinte forma:

Art. 4º O contribuinte que receber, de dentro ou de fora do Estado, mercadoria su-
jeita à substituição tributária, sem que tenha sido feita a retenção total na operação 
anterior, fica solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto que deveria 
ter sido retido.
§ 1º O disposto neste artigo:
1. também se aplica em relação à mercadoria sujeita à substituição tributária ape-
nas nas operações internas;
2. não exime da aplicação da penalidade prevista na legislação, qualquer contri-
buinte que, designado substituto, deixar de fazer a retenção do imposto;
3. não comporta benefício de ordem.

3.6. Modalidades de substituição tributárias

Em nosso ordenamento jurídico, a substituição tributária no ICMS se dá de 

duas formas: a regressiva e a progressiva. No primeiro caso, ocorre a posterga-

ção do pagamento do imposto para uma etapa seguinte, dentro do ciclo econô-

mico da mercadoria, à ocorrência do fato gerador. É também conhecida como 

substituição tributária “para trás”, na qual o fato gerador já ocorreu, porém o cré-

dito  tributário  somente  será  exigido  em  operação  subsequente.  No  segundo 
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caso, ocorre a antecipação do pagamento do crédito tributário que seria devido 

posteriormente,  em uma operação futura;  é  a chamada substituição tributária 

“para frente”.  O fato gerador só se efetivará posteriormente, mas é exigido e 

pago em operação anterior pelo responsável tributário. 

A substituição tributária progressiva, objeto do presente estudo, tal como 

tratada na Constituição Federal de 1988, é uma forma de antecipação do paga-

mento do imposto, que passa a ocorrer antes de se dar o respectivo fato gera-

dor. Conforme leciona  Ricardo Lobo Torres (2004), “o recolhimento antecipado 

pode ocorrer nos casos de”:

a) antecipação direta, em que incumbe ao sujeito passivo calcular o tributo e efe-
tuar o recolhimento  antecipado, como acontece no imposto de renda das pes-
soas físicas (carnê leão) e jurídicas, no imposto de transmissão inter vivos e nas 
taxas pela prestação de serviços ou pelo exercício regular do poder de polícia;
b) na substituição tributária, seja pela retenção do imposto de renda na fonte, 
seja pela substituição “pra frente” no ICMS (art. 150, §7º, da CF; art. 10 da LC n. 
87/96);
c) na estimativa fiscal.

Na substituição tributária progressiva existe a presunção de que o fato ge-

rador se realizará futuramente, entendendo-se válida, portanto, a cobrança ante-

cipada do tributo. Lais Vieira Cardoso (2004) dá a seguinte definição para fato fu-

turo: 

(…) fato que ainda não se operou de forma concreta realizando no mundo fenomê-
nico todos os aspectos ou elementos previstos na hipótese de incidência, questão 
esta à qual nos referimos como suposição do fato futuro, uma vez que como o fato 
supostamente ocorrerá, é tributado, antecipadamente, na fonte (...)

O instituto é utilizado especialmente quando o elo seguinte da cadeia 

econômica do produto apresenta maior risco de evasão fiscal. Em outras pala-

vras, a legislação impõe tributação a um fato gerador que ainda não ocorreu e 

que, em tese, pode vir a não ocorrer. 

Parte da doutrina defenda a inconstitucionalidade da substituição tributária 

progressiva. Carrazza (2006) filia-se a essa corrente:
Só a substituição tributária “para trás” pode prosperar no Brasil. A outra (a substi-
tuição tributária ”para frente”) – posto muito difundida, na prática – é inconstitucio-
nal, porque agride valores que nossa Lei Maior encampou e que os interesses fa-
zendários não podem atropelar.

Não obstante, como será demonstrado adiante, essa modalidade de subs-

tituição tributária revela-se plenamente compatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro.
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3.6.1. Substituição tributária regressiva

A substituição regressiva,  também chamada de substituição “para trás”, 

ocorre quando o pagamento do tributo é postecipado, ou seja, pago posterior-

mente à ocorrência do fato gerador. Nesse caso, a lei atribui ao adquirente do 

produto  a  responsabilidade  pelo  pagamento  do  tributo  devido  na(s) 

operação(ões) anterior(es).

Para exemplificar, cabe relembrar a situação já exposta no presente estu-

do, na qual uma cooperativa que adquire leite de inúmeros pequenos produtores 

rurais de uma determinada região para posteriormente revender para uma gran-

de indústria de laticínios. Seria praticamente impossível exigir que tais produto-

res mantivessem uma escrituração fiscal na forma legalmente exigida e, ainda 

que possuíssem, é não é difícil imaginar a imensa dificuldade de fiscalizá-los a 

contento. 

Desta forma, revela-se extremamente mais prático exigir o ICMS que seria 

devido na venda à cooperativa somente em momento posterior, ou seja, na saí-

da do produto desta para a indústria. Assim, lei pode definir a cooperativa como 

sendo responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre sua operação e, 

como substituta, pelo ICMS devido na venda pelo pequeno produtor.

Não existem grandes questionamentos acerca desta modalidade de substi-

tuição, posto que o pagamento do imposto é apenas diferido, ou seja, o fato ge-

rador já ocorreu, mas o tributo será pago posteriormente e por outrem que não o 

praticante de tal fato.

3.6.2. Substituição tributária progressiva

A substituição tributária progressiva, assim como a regressiva, surgiu como 

uma técnica de combate à sonegação e à evasão fiscal, na tentativa de fazer 

com que a carga tributária recaia sobre todos os contribuintes, e não apenas so-

bre aqueles que não sonegam.

A introdução da substituição tributária no ordenamento jurídico brasileiro 

ocorreu através da Lei nº 5.172, de 25.10.66, que instituiu o Código Tributário 

Nacional. O § 2º do artigo 58, em sua redação original, dispunha da seguinte for-

ma:

§ 2º A lei pode atribuir a condição de responsável:
I - ao comerciante ou industrial, quanto ao imposto devido por produtor pela saída 
de mercadoria a eles destinada;
II - ao industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido por comer-
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ciante varejista, mediante acréscimo, ao preço da mercadoria a ele remetida, de 
percentagem não excedente de 30% (trinta por cento) que a lei estadual fixar; 
III - à cooperativa de produtores, quanto ao imposto relativo às mercadorias a ela 
entregues por seus associados.

Este artigo do CTN foi expressamente revogado pelo art. 13 do Decreto-lei 

nº 406, de 31.12.68. A Lei Complementar nº 44, de 07.12.83, introduziu parágra-

fos aos artigos. 2º, 3º e 6º do Decreto-lei nº 406, dispondo, novamente, sobre a 

substituição  tributária.  Com  base  nesses  dispositivos,  os  Convênios  66/88  e 

107/89 também regularam a matéria, já sob a égide da atual Constituição Fede-

ral. Com a introdução, pela Emenda Constitucional 03/93, do § 7º ao artigo 150 

da CF/88 e com a edição da Lei Complementar 87/96, foram definitivamente es-

tabelecias as bases que regem o mecanismo. O artigo 6º da Lei Complementar 

nº 87/96 versa como transcrito a seguir:

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 so-
bre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou 
subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e 
interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consu-
midor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.
§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou 
serviços previstos em lei de cada Estado.

A introdução do referido dispositivo no texto constitucional gerou grande 

controvérsia entre os doutrinadores. José Eduardo Soares Melo (2006) entende 

que o dispositivo em tela entra em conflito com os ditames do inciso IV do § 4º 

do artigo 60 da Carta:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
(...)
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
(...)
IV - os direitos e garantias individuais.

Nas palavras do autor:

Inaplicável – como regra – a figura da presunção como resultado do processo lógi-
co, e mediante o qual fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se fato desco-
nhecido ou duvidoso, cuja existência é provável.
Não se estará diante de uma autêntica presunção legal (“juris et de jure”) estabele-
cendo uma verdade jurídica, pois supor que um fato tributário acontecerá não é ja-
mais o mesmo que tornar concreta sua existência, de modo a conferir segurança e 
certeza a uma exigência tributária.
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Destaca ainda que não se pode aplicar a presunção de ocorrência do fato 

gerador a tributos incidentes sobre a circulação de mercadorias e a prestação de 

serviços, posto que aqueles podem vir a não ocorrer por inúmeras razões dife-

rentes. Citando Marçal Justen Filho:

Tal como prevê a futura ocorrência de um fato imponível incerto, o fisco também 
estima um preço a ser praticado. Inexiste qualquer certeza sobre a efetiva concre-
tização do futuro fato imponível.  Mas também não há qualquer dado acerca do 
preço que será praticado. O fisco impõe, como necessário, um preço que pode ou 
não ser praticado... isso, se, algum dia, vier a ocorrer o fato imponível. Tudo isso 
se configura como uma enorme ficção normativa. Não há fato gerador, não há 
base de cálculo, não há riqueza. Embora seja pacífica a existência de fato signo-
presuntivo de riqueza, a lei tributária pretende falsificar sua existência e impor aos 
sujeitos passivos o dever de pagar o tributo. Não é facultado ao Estado criar, de 
modo arbitrário, uma base imponível para efeito tributário, distinta daquela real-
mente praticada.

Já nas palavras de Carrazza (2006), o § 7º, introduzido no artigo 150 da 

CF/88 pela Emenda Constitucional nº 3/93, ao autorizar a tributação de fato futu-

ro, “padece de incontrolável inconstitucionalidade (por vulneração de 'cláusula 

pétrea'), porquanto passa por cima do princípio da segurança jurídica da tributa-

ção”.

Não obstante a posição desses eminentes autores, o presente estudo tem 

o objetivo de mostrar que não há incompatibilidade entre e adoção da substitui-

ção tributária progressiva e a manutenção das garantias constitucionais. Como 

será visto, esta técnica de arrecadação mostra-se plenamente embasada legal-

mente e, se corretamente aplicada, constitui uma importante ferramenta no com-

bate à sonegação. 

3.7. A constitucionalidade da EC 03/93

Antes da Emenda Constitucional 03/93, a substituição tributária progressi-

va era regulada pelos Convênios 66/88 e 107/89, fundamentados no Decreto-lei 

nº 406/68 e na Lei Complementar 44/83. Tais convênios possuíam de legitimida-

de jurídica,  tendo em vista as disposições do § 8º do artigo 34 do ADCT da 

CF/88, e visavam suprir a ausência de legislação complementar.

A legislação supramencionada foi recepcionada pela Carta de 88 quando 

da sua promulgação, inclusive no que se refere à substituição tributária. Entre-

tanto, a EC 03/93 introduziu a obrigação da restituição privilegiada de um possí-

vel indébito decorrente da não realização do fato gerador, previsão inexistente 

nos regulamentos anteriores. Desta forma, tais instrumentos perderam sua eficá-
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cia com o advento daquela Emenda. Tal Emenda Constitucional acrescentou o § 

7º ao artigo 150 da CF/88:

Art. 150 (...)
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quan-
tia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

Entende-se que até a EC 03/93 os Convênios supramencionados eram le-

gítimos, posto que preenchiam a o vácuo legislativo que só deixaria de existir 

com a edição da Lei Complementar 87/96. Porém, a referida Emenda, ao inserir 

o  § 7º no art. 150 da CF/88, retirou a eficácia dos mesmos, posto que não pre-

viam a restituição imediata e preferencial. 

A regulamentação do mandamento constitucional que prevê uma forma de 

restituição privilegiada só veio a ocorrer com a LC 87/96, cujo artigo 10 estabele-

ce o seguinte: 

Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do 
imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador 
presumido que não se realizar.
§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de no-
venta dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do 
valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios apli-
cáveis ao tributo.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o 
contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, proce-
derá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com o 
pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

Já no entender de Carrazza (2006):

(…) a referida Emenda Constitucional “criou” a absurda figura da responsabilida-
de tributária por fato futuro, ou, como querem alguns, da substituição tributária 
“para frente”. Deveras, o supracitado preceito “autoriza” a lei a fazer nascer tribu-
tos de fatos que ainda não ocorreram mas que, ao que tudo indica, ocorrerão. 
Noutros termos, permite que a lei crie presunções de acontecimentos futuros e, 
com elas, faça nascer obrigações tributárias. 

É certo que um dispositivo constitucional inserido por meio de Emenda no 

texto da Carta Magna, portanto, pelo poder legislativo derivado, não pode contra-

riar princípios previstos na própria Constituição originária. Analisando-se os prin-

cípios constitucionais, chega-se à conclusão que o § 7º do artigo 150, inserido 

pela Emenda 03/93, não afronta o texto original. Ao contrário, desde sua promul-

gação, a Carta Magna já preconizava a necessidade da substituição tributária 

quando esta foi inclusa gramaticalmente na alínea “b” do art. 155, XII. 
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O mais contundente argumento contra a substituição tributária progressiva 

é exatamente o pagamento de tributo incidente sobre fato gerador presumido, ou 

seja, que pode futuramente se realizar ou não. Na visão de Marco Aurélio Greco 

é aceitável a tributação anterior ao fato gerador: 

A visão tradicional, com a devida vênia, desconsidera uma característica ínsita ao 
fenômeno jurídico que é a de as normas serem produtos de atos de vontade em 
que, portanto, se agregam elementos que serão válidos desde que não contrariem 
a norma superior. A Constituição Federal atribui competência (âmbito de cabimen-
to de legislação)  em matéria tributária,  mas não exige que,  no exercício desta 
competência, o modelo criado seja única e exclusivamente o obrigacional. O Direi-
to conhece inúmeras outras situações jurídicas subjetivas que podem ser criadas 
de modo a assegurar o atendimento às finalidades e objetivos da tributação. O Di-
reito não se resume ao modelo obrigacional! Em suma, a competência tributária 
constitucionalmente conferida comporta todos os modelos operacionais que não 
contrariem a sua essência, nem o conjunto de princípios do sistema e garantias 
asseguradas ao contribuinte.

É importante ressaltar que, não obstante os diferentes posicionamentos da 

doutrina, o fato gerador continua sendo o núcleo da obrigação tributária, assu-

mindo, dependendo do caso, a posição de gerador da obrigação (se antecede a 

ela),  ora a posição de legitimador do recolhimento antecipado (se posterior a 

ele).

A ideia de que o fato gerador pode ocorrer posteriormente ao recolhimento 

do tributo já foi acolhida pelo STJ, conforme acórdão transcrito a seguir:

 
702484 – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – O regime de 
substituição tributária é previsto pela Constituição vigente (artigo 155, inciso XII, le-
tra "b"), pelas leis a convênios firmados pelos Estados, com base no artigo 34, pa-
rágrafos 3º e 9º do ADCT. Com o pagamento antecipado, não ocorre o recolhimen-
to do imposto antes do fato gerador. Não se pode confundir momento da incidên-
cia do tributo com sua cobrança. (STJ – EMS 8.886 – ES – 1ª T. – Rel. Min. Garcia 
Vieira – DJU 10.08.1998, p. 13). 

3.8. Os princípios constitucionais e a substituição tributária

Parte da doutrina defende a inconstitucionalidade da substituição tributária 

progressiva, alegando, principalmente, que o § 7º do art. 150 da CF/88, inserido 

no texto constitucional pela EC 03/93, fere os princípios da legalidade, insculpido 

no inciso I do artigo 150 e no inciso I do artigo 5º, da capacidade contributiva, 

previsto no § 1º do artigo 145, e da vedação ao efeito confiscatório do tributo, 

preceituado no inciso IV do artigo 150, todos da CF/88. A seguir será procedida 

uma análise de cada um dos citados princípios. 
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3.8.1. Princípio da legalidade.

O princípio constitucional da legalidade, expresso também no artigo 97 do 

CTN, veda aos entes federativos instituir ou aumentar tributo sem lei que o esta-

beleça. Este princípio não foi ferido, uma vez que não foi instituído novo imposto 

ou majorado um já existente. O que houve foi simplesmente a instituição de uma 

nova forma de recolhimento, uma permissão para que o pagamento possa ser 

efetuado antes da ocorrência do fato imponível. Este permanece inalterado e, 

quando ocorre, a lei já aplicável já está definida. Cabe lembrar que a lei a ser 

considerada é aquela vigente na data da ocorrência do fato imponível, e não na 

data do pagamento. Há antecipação do recolhimento, mas não da ocorrência do 

fato gerador.

Há ainda que se ressaltar a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, 

de tributos são pagos antes da ocorrência do fato gerador. Como exemplo pode-

se citar o imposto sobre transmissão inter vivos de bens Imóveis (ITBI), de com-

petência municipal, cujo recolhimento é condição necessária para a efetivação 

da transferência no cartório de registro de imóveis. Diversas taxas são, em geral, 

cobradas antes do respectivo fato imponível, por exemplo, a taxa judiciária e as 

taxas pelo poder de polícia. Em suma, se a substituição tributária progressiva de 

fato infringisse o princípio da legalidade, ter-se-ia que grande parte dos tributos 

dos tributos no Brasil seria não só ilegal, mas também inconstitucional.

3.8.2. Princípio do não-confisco

O princípio do não-confisco, expresso no inciso IV do artigo 150 CF/88 

também é evocado pela parte da doutrina que combate a substituição tributária 

progressiva. Ives Gandra (1997), por exemplo, entende que:

(…) só poderia haver tributação sobre fatos geradores reais, isto é, a pessoa física 
ou jurídica só deveria pagar o tributo se houvesse obrigação real. Caso contrário, 
a tributação teria o efeito confisco, que corresponde à apropriação, pelo Estado, 
de parte do patrimônio do cidadão, sem ocorrência de hipótese econômica a justifi-
car a incidência.  

Já Kiyoshi Harada (2008) atribui um alto grau de subjetividade à expressão 

“utilizar tributo com efeito de confisco” cunhada no inciso IV do artigo 150 da 

CF/88. Entende que esse princípio não pode ser analisado isoladamente, in ver-

bis:
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Um critério que pode lançar luz sobre essa intrincada questão é o da razoabilida-
de. É certo que não existe um parâmetro legal para aferição do critério da razoabi-
lidade da tributação. Diríamos que o conceito de razoável está mais para o sentir 
do que para o definir. Ainda que, o que é razoável para uma pessoa possa ser irra-
zoável para outra, a verdade é que existe um limite que está na consciência média 
dos indivíduos, o qual estabelece um marco divisor entre uma e outra.
(…)
O princípio da capacidade contributiva, igualmente, deve ser levado em conta na 
avaliação do efeito confiscatório de um tributo. Ultrapassado o limite da capacida-
de econômica do sujeito passivo, estaria caracterizado o confisco. (…) Ocorre que, 
inexistindo, também, um parâmetro legal ou constitucional fixando o limite de tribu-
tação de cada contribuinte ou de cada categoria de contribuintes, surge a dificulda-
de em dimensionar a carga tributária compatível com a capacidade contributiva de 
cada um, ensejando o desencadeamento de um círculo vicioso: é confiscatório o 
tributo que desrespeite a capacidade contributiva; ela é superada quando o tributo 
passa a ter efeito confiscatório.

No caso da substituição tributária, estar-se-ia diante de confisco caso não 

houvesse a previsão constitucional de restituição do valor pago em caso de não 

concretização do fato imponível. Excesso não devolvido seria, sim, confisco, à 

medida que o sujeito ativo estaria apoderando-se de parte do patrimônio do par-

ticular sem a competente previsão legal. Utilizar, sob o pretexto de simplificar a 

sistemática de arrecadação, um mecanismo que gere uma receita maior do que 

a que seria auferida utilizando-se os meios normais de tributação (no caso do 

ICMS, o sistema de débito e crédito) gera um efeito confiscatório vedado pelas 

normas que regem a tributação.

3.8.3. Princípio da capacidade contributiva

Este princípio está expresso no § 1º do artigo 145 da CF/88:

Art. 145. (...)
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado a administração tribu-
tária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respei-
tados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.

Tal princípio pode ser entendido como um desdobramento do princípio da 

isonomia, em que todos são iguais perante a lei ou, mais ainda, que os iguais 

devem ser tratados de forma igual e os desiguais devem ser tratados na medida 

de sua desigualdade. Em termos de Direito Tributário, significa dizer que o ente 

federado deve, ao exercer seu poder tributante, levar em consideração a capaci-

dade econômica exteriorizada pelo sujeito passivo.  

Em se tratando de substituição tributária,  entende-se que este princípio 

não foi ferido conquanto o responsável apenas é designado para efetuar o reco-
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lhimento em vez do contribuinte.  Kiyoshi Harada (2008) chama atenção para o 

fato de que o § 1º do artigo 145 da CF/88 refere-se à capacidade econômica do 

contribuinte. Assim, o substituto aparece como um mero intermediário entre o 

contribuinte (que efetivamente teve parte de sua riqueza apropriada) e o ente tri-

butante. O sujeito passivo continua sendo o substituído. Caso o fato gerador não 

ocorra, e ele caberá a restituição.

Por outro lado, é relevante que se faça uma análise da expressão “sempre 

que possível” insculpida no dispositivo constitucional em comento. O ICMS é um 

imposto incidente sobre o consumo e indireto, ou seja, o contribuinte, em última 

instância, é o consumidor final do produto ou serviço. Seria impossível, desta for-

ma, analisar a capacidade contributiva de todos os milhões de consumidores.

Tome-se como exemplo a compra de gêneros alimentícios em determinado 

supermercado. Todos que comprarem naquele estabelecimento pagarão a mes-

ma carga tributária sobre os produtos, independentemente da capacidade eco-

nômica da cada um. Por exemplo, o ICMS incidente sobre um quilo de arroz é o 

mesmo, não importa se quem está comprando é um alto executivo ou um traba-

lhador que recebe salário mínimo. Trata-se, portanto, de tratamento igual para 

contribuintes completamente desiguais. Em face disso, a rigor poder-se-ia consi-

derar o próprio ICMS inconstitucional, o que, obviamente, não faz sentido. Nova-

mente, ressalta-se a importância da expressão “sempre que possível”.

Portanto, não há que se falar violação do princípio da capacidade contribu-

tiva em impostos indiretos e sobre o consumo, como é o caso do ICMS, posto 

que, havendo ou não substituição tributária, a capacidade contributiva que deve 

ser considerada é a do consumidor final, o que, como exposto, é impossível.

3.8.4. Princípio da não-cumulatividade.

Inicialmente, observa-se uma divergência doutrinária no que concerne à 

não cumulatividade. Segundo parte da doutrina, sequer trata-se de um princípio, 

sendo não mais do que uma técnica de tributação.

Não obstante, a não cumulatividade, expressa no inciso I do § 2º do artigo 

155 da CF/88, prevê que o imposto pago em cada uma das etapas da circulação 

da mercadoria ou da prestação do serviço seja compensado nas operações pos-

teriores. Em uma operação evolvendo várias pessoas jurídicas, cada uma delas, 

ao recolher o ICMS por ela devido, deduz (ou credita-se) do imposto já recolhido 

nas etapas anteriores. Além disso, a carga tributária é obviamente repassada ao 

adquirente, sucessivamente até o consumidor final, que é o verdadeiro contri-
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buinte do ICMS.

A não-cumulatividade protege o contribuinte contra incidências em cascata, 

o que não significa necessariamente que exista a obrigação de haver várias inci-

dências para o ICMS. Se o legislador optar por uma incidência única (no início, 

meio ou fim do ciclo), como ocorre normalmente na substituição tributária, ainda 

assim o imposto não será cumulativo e o mandamento constitucional não estará 

sendo violado. A cobrança do ICMS em uma única etapa da cadeia de circulação 

(monofásica), em vez da incidência em todas as operações (multifásica) não sig-

nifica que os créditos não tenham que ser considerados.

Portanto, entende-se que não há sentido falar-se em ofensa ao princípio 

da não-cumulatividade na substituição tributária progressiva, posto que no preço 

da mercadoria passada de um contribuinte para o seguinte na cadeia de circula-

ção não se embute mais imposto do que ocorreria se a fosse observada a siste-

mática débito/crédito da incidência multifásica.

3.9. Base de cálculo na substituição tributária progressiva

Para que se possa recolher antecipadamente o imposto sobre um fato tri-

butável ainda não ocorrido, é sempre necessário que se presuma um valor sobre 

o qual será feita a cobrança do imposto.

Muitos dos questionamentos acerca da sistemática da substituição tributá-

ria estão relacionados à base de cálculo, ou seja, à forma como esta é definida. 

O cerne da questão está no fato de se recolher imposto referente a um fato gera-

dor ainda não ocorrido, e que, portanto, ainda não possui uma base de cálculo 

definida.

O artigo 8º da LC nº 87/96 dispõe sobre a base de cálculo na substituição 

tributária:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 
I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o va-
lor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;
II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório 
das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou 
pelo substituído intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou 
transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou presta-
ções subsequentes.
§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou pres-
tações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações 
será pago pelo responsável, quando:
I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;

29



II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada;
III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato deter-
minante do pagamento do imposto.
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou 
máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, 
para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, po-
derá 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 ele-
mentos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotan-
do-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fi-
xação 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 presta-
ção própria do substituto.
§ 6º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em rela-
ção às operações ou prestações subsequentes 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.

Parte da doutrina posiciona-se contrária aos ditames do dispositivo acima 

transcrito. José Eduardo Soares de Melo (2006), por exemplo, entende que o ar-

tigo 8º traz conceitos imprecisos como “preço sugerido pelo fabricante ou impor-

tador” ou “usualmente praticados no mercado considerado”, “levantamentos por 

amostragem”, bem como os definidos por “entidades representativas dos seto-

res”. Segundo o autor:

Essa parafernália de elementos é facilmente passível  de objeção, porque cada 
contribuinte apresenta condições peculiares em seus negócios relativamente aos 
resultados auferidos, podendo mesmo operar com prejuízo; além do fato de a rea-
lidade econômica ser flexível, instável, observando usualmente a lei da oferta e da 
procura. Despiciendo, ainda, tecer maiores considerações críticas a respeito do 
critério de “amostragem”, uma vez que espelharia uma parca e insignificante situa-
ção operacional.

Não obstante entendimentos como este, será demonstrado adiante que o 

mecanismo instituído pelo artigo em tela constitui uma forma prática, eficaz e 

mais simples de se combater a evasão fiscal, não havendo qualquer prejuízo ao 

conceito de justiça fiscal, desde que os critérios de cálculo do preço final sejam 

claros e, efetivamente, reflitam a realidade do mercado.

Observa-se que a margem de valor agregado, que inclui o lucro auferido 

pelos contribuintes que praticam as operações subsequentes, deve estar o mais 

próximo possível da diferença entre o preço praticado na venda ao consumidor 

final e o valor da operação do substituto.
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A leitura dos §§ 2º e 3º torna evidente o sentido da margem referida no arti-

go 8º. O primeiro estabelece como base de cálculo para fins de substituição tri-

butária o preço final ao consumidor (cabe destacar que, atualmente, são raros os 

preços fixados por órgãos competentes). O segundo dispõe que o preço final su-

gerido pelo fabricante ou importador poderá ser adotado como base de cálculo.

Tome-se como exemplo um produto cujo preço normal de venda, no regi-

me de tributação comum, fosse de R$100,00, sobre o qual incide uma alíquota 

de 18%, havendo ainda um acréscimo de R$ 10,00 referente de custos adicio-

nais  (frete,  despesas acessórias,  etc.).  Presumindo-se uma margem de valor 

agregado de 50%, o cálculo do ICMS a ser retido seria feito da seguinte forma:

- preço normal de venda = R$100,00 

- despesas acessórias = R$10,00

- base de cálculo da própria operação = R$110,00 

- ICMS da própria operação (18% sobre R$110,00) = R$19,80; 

- base de cálculo do imposto retido (R$ 110,00 + 50%) = R$165,00; 

- ICMS retido (R$ 165,00 x 18% - R$ 19,80) = R$9,90; 

- Valor total da nota fiscal = R$ 119,90.

Cabe observar que a LC 87/96 tratou da base de cálculo em condições 

“normais” e na substituição tributária em artigos separados; enquanto esta figura 

no artigo 8º, como já exposto, aquela é objeto dos artigos 13 a 18. Parte da dou-

trina entende que este fato, por si só, confere à substituição tributária progressi-

va certa peculiaridade, de forma que não é cabível estuda-la e interpreta-la em 

sob a mesma ótica do regime de tributação comum do ICMS. De fato, fica claro 

que o legislador complementar criou expressamente regramentos distintos para 

as duas situações (operações com e sem substituição), e isso foi feito, sem dúvi-

das, em função das peculiaridades inerentes a cada uma das modalidades de tri-

butação.

Nas operações sem substituição o elemento temporal do ICMS, ou seja, o 

momento de sua incidência,  é a saída da mercadoria do estabelecimento do 

contribuinte. Tendo em vista que deve expressar o elemento material da hipótese 

de incidência, a base de cálculo deve, obrigatoriamente, ser o valor da operação.

Esta concepção (de que a base de cálculo corresponde ao valor da opera-

ção) não pode ser aplicada literalmente às operações que envolvem substituição 

tributária. Assim, parece não proceder o entendimento manifestado por parte da 

doutrina de que o contribuinte tem direito a restituição caso a venda se realize 

por valor inferior á base de calculo estimada. Além de não existir qualquer previ-
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são nesse sentido, seja constitucional ou infraconstitucional, os que defendem 

essa bandeira partem da premissa de que a base de cálculo para fins de substi-

tuição deve ser o valor real da operação, assim como o é nas operações nor-

mais.

Partindo se do princípio de que o elemento material da substituição tributá-

ria progressiva é a operação realizada pelo substituto adicionada da presunção 

das operações posteriores,  tem-se que a base de cálculo  a  ser  considerada 

deve necessariamente ser o valor da operação praticada pelo substituto adicio-

nada do valor provável das operações futuras. 

Ressalta-se que a base de cálculo deve confirmar o elemento material no 

momento da incidência. Nesse sentido, somente uma base de cálculo presumida 

pode ser associada a um fato gerador presumido. 

A LC 87/96 criou, em seu artigo 8º, um mecanismo pelo qual parte-se de 

um valor já conhecido (preço praticado pelo substituto) e soma-se o provável va-

lor das operações futuras. Ângelo Braga Netto Rodrigues de Melo (2008) leciona 

que:

… ao elemento material  real  (operação praticada pelo substituto)  corresponde, 
para fins de base de cálculo, um valor real; para o elemento material presumido, 
corresponde uma base de cálculo presumida, obtida por intermédio de um inteli-
gente mecanismo que busca alcançar o real preço de mercado. Então, é obvio que 
a base de cálculo confirma perfeitamente a hipótese de incidência, além de deter-
minar a “intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para 
que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária”. 

Com relação à tese contrária, que defende a impossibilidade de se conferir 

um valor presumido ao preço final, sob pena de estar-se cometendo injustiça e 

favorecendo um eventual enriquecimento sem causa, seja do contribuinte, seja 

do estado, o autor discorre da seguinte forma:

Por essa tese, para o elemento material presumido, teríamos uma base de cálculo 
real, já que haveria necessidade de se saber o preço final em cada operação, para 
que fosse possível saber se seria necessária complementação ou restituição. Ou 
seja, haveria um descompasso entre o núcleo do fato jurídico (presumido) e o va-
lor a servir de base de cálculo, que seria real, havendo necessidade de posterior 
apuração, quebrando assim a lógica sistemática do instituto, e até mesmo a sua fi-
nalidade, pelo que esta base de cálculo infirmaria o suporte fático abstrato. 
(…)
Em suma, o elemento material presumido, e consequentemente toda a hipótese 
de incidência, só podem ser quantificados por meio da base de cálculo presumida, 
pois caso fosse fixada uma base de cálculo real, haveria descompasso entre o 
momento da incidência e o momento da fixação do  quantum devido (realização 
das operações presumidas), ou seja, haveria uma norma de difícil aplicabilidade, 
quer do ponto de vista técnico-jurídico, quer do ponto de vista prático. 
A base de cálculo presumida desconsidera os valores reais praticados e 

32



institui uma aproximação média, que deve, obviamente, ser criteriosa de forma a 

se aproximar ao máximo da realidade do mercado. Sobre o tema, assim discorre 

Humberto Ávila (2005):

A substituição tributária para frente modifica o momento da operação normal: o 
momento porque substitui uma fase conhecida (valor de venda real) por uma des-
conhecida, mas presumida (valor de venda futura); o montante porque substitui 
uma pluralidade de valores (cada valor concreto de venda) por uma unidade de 
valor (o valor da pauta). A pauta nada mais é, portanto, do que uma prévia unidade 
de valor das operações futuras. Como unidade na diversidade real de valores, ne-
cessariamente abrangerá casos em que o valor real é menor que o da unidade, 
quantos casos em que o valor real é maior que o da média.  

Ainda nas palavras do autor:

… na tributação padronizada opta-se pela efetivação da igualdade geral mediante 
consideração de elementos presumidamente presentes na maior parte dos casos. 
(…) em vez de encontrar a capacidade concreta para contribuintes particulares em 
condições particulares, são criadas regras que generalizam uma classe de contri-
buintes numa classe de condições.  

Como já exposto anteriormente, a estimativa do preço de venda deve ser 

feita de forma a representar o mais fielmente possível o efetivo valor que o pro-

duto alcançaria no mercado. Especialmente após o julgamento da ADIn 1.841-

4/AL, que pôs fim à discussão quanto à possibilidade de restituição ou comple-

mentação em função de diferença entre o preço presumido e o praticado, procu-

rou-se desenvolver critérios que possibilitassem aproximar ao máximo tais pre-

ços.

Os mecanismos a serem utilizados para tanto estão dispostos nos §§ 2º, 3º 

e 4º do artigo 8º da LC 87/96 e correspondem, respectivamente, às hipóteses de 

preço tabelado pelo governo, preço sugerido pelo fabricante e preço médio de 

mercado.

O primeiro caso, como já dito, raramente será encontrado nos dias de hoje, 

especialmente em uma economia de mercado.  Ainda que exista,  não cabem 

maiores questionamentos acerca do mecanismo, posto que não há outra opção 

que não seja praticar o preço estabelecido.

Quanto aos preços sugeridos pelos fabricantes a seus revendedores,  o 

ente tributante considera que tal valor vai efetivamente ser praticado e o toma 

como base de cálculo presumida para fins de substituição tributária. Não obstan-

te, entende-se ser importante que o sujeito ativo (Estados ou Distrito Federal, no 

caso do ICMS) periodicamente  recorra  a  pesquisa  de mercado no intuito  de 

comprovar de o preço informado pelo fabricante realmente está sendo praticado.
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Já o mecanismo previsto no §4º é certamente o centro dos maiores ques-

tionamentos, posto que o sujeito ativo assume a responsabilidade de estimar a 

base de cálculo do ICMS. 

Uma das formas de fazê-lo é colher preços diretamente no mercado vare-

jista e estabelecer uma média ponderada, a partir da qual será estimada uma 

base de cálculo fixa. Outra forma é, por meio de estudos econômicos, obter-se o 

valor normalmente agregado por cada um dos contribuintes substituídos, che-

gando-se assim a um percentual a ser adicionado ao preço pelo qual o substituto 

venderá a mercadoria. Nesta segunda hipótese, integram a base de calculo di-

versos itens que são normalmente repassados ao consumidor final, tais como 

seguro, frete (estes previstos no artigo 8º da Lei Complementar nº 87/96) e o Im-

posto sobre Produtos Industrializados (IPI), entre outros.

No entanto, uma vez estabelecida a margem de valor agregado, esta não 

pode se utilizada eternamente. É necessário considerar as oscilações inerentes 

ao mercado, o que torna necessária uma revisão periódica, que deve estar pre-

vista na legislação. Quanto à periodicidade de tais revisões, deve ser observada 

uma razoabilidade, já que os intervalos não podem ser tão longos a ponto de 

provocar distorções no mecanismo nem tão próximos a ponto de inviabilizar uma 

pesquisa mais rigorosa, o que, em última instância, comprometeria a praticidade 

da fiscalização, principal razão da existência da substituição tributária.

A título de exemplo, serão reproduzidas a seguir as disposições da legisla-

ção fluminense a respeito da base de cálculo na substituição tributária progressi-

va do ICMS. O tema é tratado no artigo 5º do Livro II do RICMS.

Art. 5º A base de cálculo do imposto devido por substituição tributária é:
I - no caso do inciso I, do artigo 1º, o valor das operações ou prestações anterio-
res;
II - no caso do inciso II do artigo 1º, o preço máximo, ou único, de venda a varejo 
fixado pela autoridade competente ou, na falta desse preço, o montante formado 
pelo valor da operação ou prestação própria realizada pelo contribuinte substituto, 
neste valor incluído o valor do IPI, acrescido do frete e carreto, seguro e outros en-
cargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço, adicio-
nado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, da margem de 
valor agregado, relativa às operações ou prestações subsequentes, determinada 
pela legislação;
III - no caso do inciso III, do artigo 1º, o valor da mercadoria ou, na sua falta:
1. o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do lo-
cal da operação, ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remeten-
te seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;
2. o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial;
3. o preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a outros comercian-
tes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.
IV - no caso do inciso IV, do artigo 1º, o valor da prestação ou, na sua falta, o valor 
corrente do serviço.
§ 1º Integram, também, a base de cálculo da substituição tributária as bonifica-
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ções, descontos e quaisquer outras deduções concedidas no valor total ou unitário 
da mercadoria.
§ 2º Quando o contribuinte substituto remeter mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária a substituído intermediário interdependente,  o valor inicial 
para a determinação da base de cálculo de retenção será o preço praticado por 
esse último, nas operações com o comércio varejista.
§ 3º Na hipótese do § 2º, a critério do fisco, pode ser concedido Regime Especial 
para que o substituído intermediário interdependente assuma a qualidade de con-
tribuinte substituto.
§ 4º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, a 
base de cálculo será este preço.
§ 5º Na hipótese de transferência de mercadoria para estabelecimento varejista do 
contribuinte substituto, a base de cálculo para retenção será:
I - o preço efetivamente praticado pelo estabelecimento varejista do contribuinte 
substituto, se possuir sistema integrado de contabilidade ou tabela de preços;
II - a estipulada no inciso II do caput deste artigo, tomando-se como valor inicial 
aquele estabelecido no inciso III do caput deste artigo.
§ 6º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, nos termos de ato a ser edita-
do pelo Secretário de Estado de Fazenda, a base de cálculo em relação às operações 
ou prestações subsequentes pode ser o preço a consumidor final usualmente pratica-
do no mercado do Estado do Rio de Janeiro, em condições de livre concorrência, ado-
tando-se para sua apuração as regras estabelecidas no Capítulo II.

3.9.1. Presunção e ficção na substituição tributária

A utilização de técnicas abstratas no âmbito do Direito Tributário é tema al-

tamente controverso na doutrina. Parte dela não admite a aplicação de tais técni-

cas como forma de se constatar a ocorrência do fato suscetível de obrigação tri-

butária, ou a admite como último recurso, a ser utilizado somente em função da 

total impossibilidade de subsunção do fato à hipótese de incidência tributária. 

Para que o uso de tal técnica legislativa seja legítimo e compatível com o orde-

namento jurídico pátrio é necessário que o real sempre prevaleça sobre o supos-

to e, mais ainda, que não haja qualquer violação aos princípios tributários.

A presunção é um instituto utilizado no Direito Processual Civil com o intui-

to de simplificar a solução da lide. O legislador, ao se antecipar a eventual confli-

to que possa surgir entre as partes, presume, de forma absoluta ou relativa, a 

veracidade do fato. Diz-se que a presunção é absoluta (juris et de jure) quando 

não admite prova em contrário. É relativa (juris tantum) quando tal prova é admi-

tida.

Já a ficção legal tenta tornar verdadeiro o que de fato não é. A ficção, nas 

palavras de  Lais Vieira Cardoso (2004), “nasce de uma falsidade para que se 

crie uma verdade jurídica, existente apenas ex vi legis, como o conceito de pes-

soa jurídica”.

No direito tributário, ficções e presunções são utilizadas para cumprir duas 

finalidades: combater a sonegação fiscal e possibilitar técnicas de tributação em 

massa, em nome da praticidade. 

35



Luciano Amaro (2002), citado pela autora, define a presunção e a ficção ju-

rídicas no direito tributário: 

As presunções humanas têm importante presença no plano do direito processual, 
pois são utilizadas pelo aplicador da lei, que infere, de um fato provado “A”, o fato 
não provado “B”, que se reputa verdadeiro. Naturalmente, a presunção humana 
sempre admite prova em contrário.
Já a ficção jurídica (ou melhor, a ficção no plano jurídico) é de utilização privativa 
pelo legislador. Por meio dessa técnica, a lei atribui a certo fato características 
que, sabidamente, não são reais. Por isso, generalizou-se a afirmativa de ser a fic-
ção uma mentira legal, ou uma verdade apenas legal, sem correspondência com a 
realidade.
A ficção jurídica não se confunde com a presunção absoluta, embora, praticamen-
te, dela se aproxime. Na presunção absoluta, a consequência do fato conhecido é 
provável, embora passível de dúvida, mas a lei valoriza a probabilidade e recusa a 
prova em contrário. Na ficção, não há dúvida sobre o fato real, mas a lei, conscien-
temente, nega a realidade fática e constrói uma realidade jurídica diversa daquela. 
Dada a própria natureza da ficção, não cabe sequer cogitar-se prova em contrário. 

Destaca ainda a autora a existência da presunção simples, “como sendo 

aquela utilizada pelo aplicador do direito tributário que, ao tentar comprovar um 

fato desconhecido, parte de outro, conhecido e pelo qual se obtém, 'com base 

numa relação que se admite existir entre os dois (…) e, ainda que indiretamente, 

o objeto da prova”. É essa modalidade de presunção que ocorre na substituição 

tributária progressiva.

Eduardo Marcial Ferreira Jardim (1996), também mencionado na obra de 

Lais Vieira Cardoso, complementa:

A presunção legal relativa encontra-se atrelada à gestão de tributo na fase admi-
nistrativa, porquanto a sua cobrança se opera por meio de atos administrativos, os 
quais gozam da presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, permitindo ao 
contribuinte produzir prova em contrário. A nosso pensar, a presunção legal abso-
luta não se harmoniza com os vetores magnos da tributação, a teor dos primados 
da legalidade, da tipicidade, da vinculabilidade da tributação e outros.
  

Ainda de acordo com Luciano Amaro, é imprescindível que haja compatibi-

lidade entre a aplicação das abstrações e os preceitos dos princípios constitucio-

nais aplicáveis ao Direito Tributário:

Se o emprego dessas técnicas implicar afronta, ainda que indireta, a qualquer prin-
cípio constitucional,  ele  deve ser  repelido,  pois,  como anota Gilberto de Ulhôa 
Canto, é “evidente que o legislador não pode, através de ficções, elaborar regras 
que ele não poderia expedir de forma direta”, não lhe cabendo esse expediente 
para contornar o disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional, nem lhe 
sendo permitido alterar o figurino preestabelecido no Código em relação a qual-
quer tributo.

Conclui-se, portanto, que as ficções e as presunções absolutas não admi-
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tem prova em contrário. Já as presunções relativas, ou juris tantum, podem ser 

contestadas à medida que haja prova de que a realidade se deu de forma dife-

rente da presumida, circunstância em que deve, sempre, prevalecer a realidade.

O uso da presunção e da ficção no Direito Tributário pode ser justificado 

pela praticidade na arrecadação. Porém, não pode nunca ser incompatível com 

qualquer princípio constitucional, sob pena de ser considerado inadequado. Nas 

palavras de Baleeiro (2000):

 - a defesa da esfera privada, evitando a ingerência indevida de órgãos públicos 
no círculo privado da pessoa;
 - a uniformidade da tributação, obtendo-se um tratamento igual para todos os fa-
tos (até mesmo para os desiguais), evitando-se que decisões díspares, critérios di-
ferentes e resultados contraditórios sejam adotados;
- o estado de necessidade administrativo indica que tais práticas são inevitáveis, 
pois existe uma acentuada desproporção entre a incumbência legalmente atribuí-
da à Administração para a execução e fiscalização da aplicação das normas tribu-
tárias e a capacidade e os meios disponíveis de que dispõem os órgãos fazendá-
rios para prestar o serviço. Cria-se, então, um estado de necessidade administrati-
vo. Invoca-se o princípio rebus sic stantibus, pois a capacidade financeira da admi-
nistração não é suficiente para satisfazer a prestação a que, por lei, o Poder Exe-
cutivo estaria obrigado. 

O estado de necessidade mencionado pelo autor é, na realidade, a impos-

sibilidade prática de se fiscalizar todos os contribuintes do ICMS, especialmente 

se for levado em consideração o incontável número de varejistas.

3.9.2. As diferentes visões da doutrina

A tributação de fato futuro é objeto de divergência doutrinária; parte a en-

tende como sendo como sendo ficção, enquanto outra corrente adota a hipótese 

de presunção. Mesmo a jurisprudência não é pacífica com relação ao tema, sen-

do possível encontrar decisões em ambos os sentidos. De qualquer forma, são 

institutos de abstração jurídica, que utilizam critérios subjetivos da determinação 

dos elementos que constituirão o fato gerador que ocorrerá futuramente.

Misabel Abreu Machado Derzi (1998) entende que, na substituição tributá-

ria progressiva, ocorrem várias presunções relativas interdependentes:

Basta ler os arts. 6º a 10 da referida lei complementar, que não trabalha com da-
dos reais, mas apenas procura aproximar a lei de dados possivelmente reais. O 
relevante  é destacar  que esta  série  de presunções conexas (do substituto,  do 
substituído, da base de cálculo, do local da operação, etc.) prende-se exclusiva-
mente à presunção nucelar ou central, da qual deriva o fato gerador da obrigação 
tributária.  Se não  ocorrer  o  fato  gerador,  inexiste  contribuinte,  relação jurídica, 
substituído e substituto. Ou, se ele ocorre no mundo fenomênico de modo ou for-
ma diferente daquela presumida abstratamente da lei, não se dá a subsunção da 
norma ao fato ou à sua base de cálculo (em desacordo com os dados da realida-
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de).

Já para Ives Gandra da Silva Martins (1997), essa sistemática de tributa-

ção constitui ficção jurídica:

O § 7º introduzido no artigo 150 pela E.C. 3/93 fala, inclusive, em “fato gerador 
presumido” e presumido, sequer entre os léxicos, pode ser considerado “fictício”. 
Presume-se fato existente embora desconhecido, mas não se presume fato inexis-
tente. Pode-se criar uma ficção sobre o fato inexistente, que nunca será presumido 
pelo simples fato de inexistir. E a E.C. nº 3, embora fazendo clara menção ao fato 
gerador presumido, explica que o fato gerador presumido, de rigor, não é presumi-
do, mas fictício, pois não existe e, se nunca vier a existir, a imposição tributária se 
transformará em empréstimo compulsório e deverá ser devolvida, imediata e pre-
ferencialmente, a quantia confiscada, ao sujeito passivo escolhido para suportá-la.

Adotando  um  terceiro  ponto  de  vista,  José  Eduardo  Soares  de  Melo 

(1997), ainda que não admita a tributação por presunção, entende que a substi-

tuição tributária progressiva pode assumir tanto caráter presuntivo quanto fictí-

cio:

 (…) Não se pode ter certeza absoluta de que as mercadorias venham a ser objeto 
de inexorável circulação tributável.
Se a presunção já é inadmissível, com mais forte razão, á incabível a figura da “fic-
ção”, que significaria a instrumentalização (criação legal) de uma situação inverídi-
ca (falsa) de forma a impor uma certeza jurídica, não guardando consonância com 
a natureza das coisas e alterando títulos, categorias, institutos e princípios de di-
reito.

Marco Aurélio Greco (1999) descarta a hipótese de ser a substituição tribu-

tária para frente um caso de ficção:

(…) Isto é diametralmente oposto ao que ocorre na ficção, pois, nesta, o efeito jurí-
dico é deflagrado mesmo que o fato não venha a existir.
A figura em exame não é de uma ficção, a figura contemplada na Constituição é 
de uma  previsão  de um fato a ocorrer no futuro, feita com base nos elementos 
concretos que indicam haver um vínculo entre o atual (fase preliminar) e o evento 
futuro (tributável). Ou seja, é preciso que existam elementos fáticos suficientes, in-
dicativos da vinculação, para autorizar a criação da figura, e ainda assim, o fato tri-
butável é decisivo, pois, a partir dele, será possível aferir se houve, ou não exces-
so que, se existente, deverá ser devolvido.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar a Apelação Cível 

0076515-1, manifestou-se no sentido de ser a substituição tributária progressiva 

caso de estimativa:

Ementa: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESTIMA-
DO E O VALOR DA OPERAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA.
- Conforme o princípio consagrado pela Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.93, 
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que acrescentou o § 7º ao art. 150 da CF/88, assiste ao revendedor o direito ao 
creditamento da diferença entre o ICMS recolhido pelo substituto tributário, inci-
dente sobre o valor estimado, e o efetivo valor da revenda, quando inferior àquele.
- Sobre essa diferença, incide a atualização monetária, porquanto, tanto quanto a 
Fazenda corrige os seus créditos, o contribuinte tem direito à correção monetária 
dos seus próprios.

3.10. A questão da restituição

Como já exposto ao longo do presente trabalho, um dos aspectos contro-

versos em se tratando de substituição tributária progressiva é a questão da resti-

tuição dos valores pagos no caso da não ocorrência do fato gerador. Nos tópicos 

seguintes este tema será abordado com maior profundidade.

3.10.1. Repetição de indébito no ICMS

Considera-se restituição de indébito a devolução ao contribuinte de valores 

pagos indevidamente, ou pagos a maior, a título de tributo. O direito à restituição 

por pagamento indevido fundamenta-se em princípios insculpidos no texto cons-

titucional,  em especial o da legalidade estrita da tributação (inciso I do artigo 

150), o que consagra o direito da propriedade (inciso XXII do artigo 5º) e o que 

proíbe a utilização do tributo com efeito de confisco (inciso IV do artigo 150). O 

direito à restituição do indébito encontra fundamento no princípio que veda o lo-

cupletamento sem causa, à semelhança do que ocorre no direito privado.

No ramo do Direito Tributário, o tema é tratado no artigo 165 do Código Tri-

butário Nacional:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamen-
to, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido 
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias mate-
riais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no 
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer docu-
mento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

No mesmo sentido, o artigo 183 do Decreto-Lei nº 05/75 (Código Tributário 

do Estado do Rio de Janeiro), assevera que:

As quantias recolhidas aos cofres estaduais em pagamento de créditos fiscais, in-
devidos em face da lei, serão restituíveis, independentemente de protestos, ou da 
prova de erro do pagamento (...).
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Ao contrário do previsto no direito privado, onde cabe àquele que pagou in-

devidamente o ônus da prova de tê-lo feito erroneamente (artigo 877 do Código 

Civil), a expressão “independentemente de prévio protesto” deixa claro que não 

é necessária ação do sujeito passivo para que a restituição lhe seja concedida; 

verificado o lançamento incorreto, seja por pagamento indevido ou maior do que 

o devido, cabe restituição.

Entretanto, há um complicador no caso dos tributos indiretos, como é o 

caso do ICMS, onde o encargo financeiro do tributo pode não ser suportado pelo 

contribuinte de direito, mas repassado para o contribuinte de fato, que na maioria 

dos casos, é o consumidor final do produto ou serviço.

Em 1963 o STF editou a Súmula 71, que vedava a restituição de tributos 

indiretos nos seguintes termos: “Embora pago indevidamente, não cabe restitui-

ção de tributo indireto”.

O entendimento do STF era no sentido de que além do enriquecimento 

sem causa do Estado a justificar a concessão da restituição, haveria de estar 

configurado o empobrecimento do contribuinte a justificar a legitimidade do rece-

bimento daquela.

Veja-se o posicionamento do Ministro Vitor Nunes Leal, no RE 46.450, jul-

gado em 10.01.61:

Se o dilema é sancionar um enriquecimento sem causa, quer a favor do Estado, 
com carência ou improcedência da ação, quer a favor do contribuinte, se for julga-
do procedente o pedido, não há que hesitar: impõe-se a primeira alternativa, pois o 
Estado representa, por definição, o interesse coletivo, a cuja promoção se destina, 
no conjunto da receita pública, a importância reclamada pelo particular para sua 
fruição pessoal. Esta solução, é que corresponde à equidade, fundamento básico 
da ação proposta.

Posteriormente, o entendimento do STF evoluiu no sentido de abrir oportu-

nidade para o contribuinte de fato, ou seja, para aquele que efetivamente supor-

tou o ônus financeiro do indébito, pudesse receber a restituição. Esse entendi-

mento foi positivado no Código Tributário Nacional em 1966, que em seu artigo 

166 assim dispõe:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência 
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido 
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este ex-
pressamente autorizado a recebê-la.

Observa-se, portanto, que, para que se obtenha a restituição, é imprescin-

dível a comprovação de que o contribuinte de direito realmente arcou financeira-
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mente com o tributo, não o repassando para o contribuinte de fato, como normal-

mente ocorreria com os tributos indiretos.

Nesse sentido o STF editou, em 03.12.69, a Súmula 546, ora transcrita in 

verbis:

Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por deci-
são, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum 
respectivo.

Para tornar possível a restituição de quantia recolhida a título de tributo 

faz-se necessário estarem presentes dois requisitos: i) que se trate de pagamen-

to indevido (indébito); ii) que não esteja decaído o direito de o contribuinte plei-

tear tal restituição. Sob o tema, assim dispõe o CTN, em seu artigo 168:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 
5 (cinco) anos, contados:
I - na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tribu-
tário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a de-
cisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, 
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

3.10.2. Restituição na substituição tributária progressiva

O CTN não previu a repetição (restituição) de indébito de tributos sujeitos 

ao regime de substituição tributária progressiva, ou seja, com antecipação do pa-

gamento. Tal lacuna só foi preenchida com a edição da Lei Complementar nº 

87/96. 

A substituição tributária progressiva no ICMS só é viável e aceitável juridi-

camente se garantir a justa tributação, ou seja, o imposto deve ser cobrado pela 

base de cálculo apurada quando da realização do fato gerador concreto. Como 

nesse regime de arrecadação o imposto é recolhido antes da ocorrência do fato 

imponível, caso este não ocorra ou se realize com um valor abaixo do presumi-

do, dever-se-ia, em princípio, restituir ao contribuinte (ou a quem faça as vezes 

dele) a quantia paga a maior. 

O dever de restituir o indébito está diretamente relacionado à vedação ao 

enriquecimento ilícito ou sem causa jurídica, bem como ao princípio constitucio-

nal que impede que o tributo seja utilizado com efeito de confisco, insculpido no 

inciso IV do artigo 150 da CF/88. Assim, é natural que diversas leis, a exemplo 

do CTN, prevejam a restituição automática do indébito, independentemente de 

requerimento do interessado. 
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Entretanto, este procedimento, na maioria das vezes, revela-se inviável na 

substituição tributária progressiva, onde ocorre antecipação de recolhimento a tí-

tulo de ICMS que seria devido posteriormente. Neste caso, ocorre incidência jurí-

dica indireta e, consequentemente, o credor da restituição poderá ser qualquer 

das partes integrantes do ciclo econômico do produto. Assim, há o risco de o in-

débito ser restituído a quem não é de direito, ou seja, a quem não haja compro-

vadamente assumido o prejuízo. Não obstante, o sujeito ativo (Estado ou Distrito 

Federal, no caso do ICMS) deverá restituir novamente a quem venha posterior-

mente a pleitear, produzindo a correspondente prova.

Há de se ressaltar que a segunda parte do §7º do artigo 150 da CF/88 não 

inovou ao garantir o direito à restituição em caso de não ocorrência do fato gera-

dor presumido, posto que tal previsão já se encontrava expressa no CTN, como 

já mostrado. O direito à restituição do imposto pago indevidamente em função da 

não ocorrência do fato gerador inclui a substituição tributária. A inovação trazida 

pelo referido dispositivo constitucional foi a garantia da restituição preferencial.

A comprovação da não ocorrência do fato gerador presumido é relativa-

mente simples. Tome-se como exemplo um caminhão de transporte de combus-

tível que tenha se acidentado no percurso entre a distribuidora e o posto e, em 

decorrência, toda a carga foi perdida. O ICMS referente a tal combustível já ha-

via sido recolhido anteriormente, por força da substituição tributária progressiva. 

Para que tenha direito  à restituição,  basta ao contribuinte a comprovação da 

ocorrência do sinistro por meio de documentação apropriada. 

Por outro lado, a Administração deve certificar-se do fato alegado pelo con-

tribuinte,  analisando criteriosamente a documentação por  ele apresentada de 

forma a comprovar que a mesma prova cabalmente o ocorrido. Como será trata-

do adiante, a restituição deve ser preferencial, mas não é possível que seja ime-

diata, em função da análise a ser procedida na documentação.  

Em função de a restituição imediata e preferencial prevista no §7º do artigo 

150 da CF/88 somente se dar no caso de não ocorrência do quando o fato gera-

dor presumido, não abrangendo as situações em que o mesmo ocorresse com 

valor distinto do previsto, foi firmado, entre os estados, o Convênio ICMS 13/97, 

cuja ementa é “harmoniza procedimento referente a aplicação do §7º, artigo 150,  

da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei Complementar 87/96, de 13.09.96”. 

Sua Cláusula Segunda, transcrita a seguir, ressalta o não cabimento de restitui-

ção ou de cobrança complementar quando da efetiva ocorrência da operação 

presumida em valor respectivamente inferior ou superior ao presumido.
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Cláusula segunda. Não caberá a restituição ou cobrança complementar do ICMS 
quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a mo-
dalidade de substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele 
estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro 
de 1996.

O § 7º do artigo 150 da CF/88 determina que “é assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga”, o que conduz à conclusão de que o 

crédito oriundo da restituição deve prevalecer sobre qualquer outro. No mesmo 

sentido, o temos “imediata” determina que não haja demora na restituição. No 

entanto, é preciso observar que devem ser garantidas à autoridade fazendária 

todas as condições de verificação da veracidade das informações trazidas pelo 

contribuinte que está pleiteando a restituição.

Há de se ressaltar que o termo “imediata” não deve ser confundido com 

“instantânea”. Em outras palavras, o valor recolhido não será necessariamente 

devolvido no dia seguinte, ou na semana seguinte, em caso de não ocorrência 

do fato gerador, até porque, como já exposto, certamente isto não é possível. 

Alerta-se ainda que se trata de uma repetição de indébito e, como tal, os 

valores devem ser restituídos à pessoa correta. A devolução deve ser precedida 

de uma verificação objetiva quanto à não realização, integral ou na dimensão 

prevista, do fato gerador e de uma verificação subjetiva quanto à pessoa a ser 

restituída. Assim, é legítimo que a autoridade fazendária exija a observância do 

artigo 166 do CTN no sentido de verificar se houve ou não transferência de en-

cargo financeiro do tributo, para fins de determinar quem deverá ser efetivamen-

te restituído. Por isso, o conceito “imediato” não prescinde de uma demonstração 

da legitimidade do beneficiário. Por outro lado, não é razoável que o contribuinte 

aguarde indefinidamente uma decisão do fisco. Isso sim configuraria violação do 

direito à imediata restituição. Ainda que a devolução não se dê no mesmo dia, ou 

na mesma semana, o prazo não pode ficar completamente em aberto.

Conclui-se, portanto, que a restituição automática e instantânea não é pos-

sível, posto que entre a não ocorrência do fato gerador e a efetiva devolução do 

valor indevidamente recolhido necessariamente há um pedido do contribuinte, 

que deve ser analisado na forma já citada anteriormente.

Sendo certo que o contribuinte deve ser ressarcido, surge a questão de 

qual seria o prazo máximo para que isso ocorra. O artigo 10 da LC 87/96 traz a 

seguinte regra:

Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do 
imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador 
presumido que não se realizar.
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§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de no-
venta dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do 
valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios apli-
cáveis ao tributo.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o 
contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, proce-
derá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com o 
pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

Fica claro que o legislador complementar procurou garantir ao contribuinte 

um prazo máximo de 90 dias para que o valor pago referente a fato gerador não 

ocorrido seja restituído. Parte da doutrina entende que a simples fixação de um 

prazo durante o qual o contribuinte deve esperar a deliberação da autoridade fa-

zendária, por si só, já caracterizaria uma violação da garantia de restituição ime-

diata. 

Entende-se que esta visão não é correta, principalmente em função da ne-

cessidade de o contribuinte ingressar com o competente pedido de restituição e 

o tempo demandado para a análise do mesmo, como já exposto anteriormente. 

Para que a devolução seja efetivada é imprescindível que o contribuinte compro-

ve não só a não ocorrência do fato gerador como também que de fato foi ele 

quem arcou com o ônus financeiro.

Com relação ao direito à restituição, parece não haver dúvidas que este 

assiste ao contribuinte substituído, tendo em vista que o substituto tão somente 

foi posto na condição de responsável por recolher o tributo que seria devido pos-

teriormente pelo substituído. 

3.10.3. A devolução da diferença

Outro aspecto altamente controverso em se tratando de substituição tribu-

tária progressiva diz respeito à restituição da diferença, caso a base de cálculo 

do fato gerador seja inferior à estimada. À exceção dos Estados de Pernambuco, 

Paraná e São Paulo, não signatários do já mencionado Convênio CONFAZ nº 

13/97, todos  os demais Estados da Federação defendem que só é possível a 

restituição quando o fato gerador não ocorrer. Tais Estados não admitem a resti-

tuição da diferença da quantia paga, relativa à disparidade entre o valor arbitrado 

e o realizado.

No julgamento da ADIn 1.851-4/AL o Supremo Tribunal Federal pacificou 

as controvérsias com relação à possibilidade de restituição da diferença. Em de-

cisão de 08.05.02, aquela Corte, por maioria, entendeu somente caber restitui-

ção quanto da efetiva não ocorrência do fato gerador:
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TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA DO 
CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º 35.245/91 (REDAÇÃO 
DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98),  DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA 
OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC 3/93) E AO DIREITO 
DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. Convênio que objetivou prevenir 
guerra fiscal resultante de eventual concessão do benefício tributário representado 
pela restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação final for de valor in-
ferior ao do fato gerador presumido. Irrelevante que não tenha sido subscrito por 
todos os Estados, se não se cuida de concessão de benefício (LC 24/75, art. 2.º, 
inc. 2.º). Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem natureza re-
gulamentar. A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º, aperfeiçoou 
o instituto, já previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura do 
fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e 
imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. A circunstân-
cia de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do 
tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-
se regulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se 
valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. A lei 
complementar,  por igual,  definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido 
como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, 
não deixando margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na conformi-
dade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o fato gerador da obrigação 
principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocor-
rência. O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definiti-
vo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, 
no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final. Admitir o contrário vale-
ria por despojar-se o instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e 
adoção, como a redução, a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão fiscal a 
dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiên-
cia e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. Ação conhecida ape-
nas em parte e, nessa parte, julgada improcedente.   

O trecho transcrito a seguir, extraído do voto proferido pelo Ministro Ilmar 

Galvão, relator dos autos, corrobora o entendimento manifestado no presente 

estudo de que a base de cálculo estimada para a substituição tributária é definiti-

va. Caso contrário, como já mostrado, ter-se-ia que considerar duas bases de 

cálculo: a primeira, estimada e provisória e a segunda, definitiva, correspondente 

ao efetivo valor praticado. Isso certamente inviabilizaria a adoção do instituto e 

anularia todas as vantagens por ele trazidas:

Ao autorizar a atribuição a outrem da condição de responsável pelo pagamento de 
tributo cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, na verdade, antecipou o novo 
dispositivo, o momento do surgimento da obrigação e, consequentemente, da veri-
ficação do fato gerador que, por isso mesmo, definiu como presumido. 
(...) 
O fato gerador do ICMS e a respectiva base de cálculo, em regime de substituição 
tributária, de outra parte, conquanto presumidos, não se revestem do 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 produ-
to ou do serviço, para fim de compensação ou ressarcimento, quer da parte do 
Fisco, quer da parte do contribuinte substituído. Se a base de cálculo é previamen-
te definida em lei, não resta nenhum interesse jurídico em apurar se correspondeu 
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ela à realidade.

No entanto, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça apontam no 

sentido da possibilidade da restituição da diferença no caso de operações reali-

zadas em estados não signatários do já referido Convênio nº 13//97. A decisão 

transcrita a seguir, proferida pelo Ministro Mauro Campbell em Agravo de Instru-

mento, deu provimento a Recurso Especial no sentido de acolher a pretensão do 

contribuinte ao ressarcimento/compensação do ICMS pago a maior na condição 

de substituído tributário. Tal decisão seguiu o precedente da Primeira Seção do 

daquele Tribunal que, em 25.10.2006, no julgamento dos Embargos de Diver-

gência no REsp 773213/SP, relatado pela Ministra Eliana Calmon:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.148.887 - SP (2009/0012398-3)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: AUTO POSTO CHAVANTES LTDA
ADVOGADO: RODRIGO HELFSTEIN E OUTRO(S)
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR: CARLA PEDROZA DE ANDRADE E OUTRO(S)
TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA POR PREÇO INFE-
RIOR AO PRESUMIDO. ESTADO DE SÃO PAULO. CONVÊNIO 13/97. INAPLI-
CABILIDADE.  ADIN  1.851-4/AL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  CONHECIDO 
PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Posto Chavantes Ltda. no 
intuito de reformar decisão que inadmitiu recurso especial intentado contra acór-
dão proferido pelo TJSP, assim ementado (fl. 251):
IMPOSTO - CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA - VENDA POR PREÇO INFERIOR AO PRESUMIDO – RESTITUI-
ÇÃO IMEDIATA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS - INADMISSIBI-
LIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA 
DO ESTADO PROVIDOS.
Embargos de declaração rejeitados (fl. 271).
No apelo nobre, interposto pelas alíneas "a", "b" e "c", do permissivo constitucio-
nal, aponta-se violação dos arts. 165, 458 e 535, II, do CPC, 118 c/c 126 do CTN e 
10 da LC n. 87/96. Defende, em síntese, a possibilidade de restituição imediata 
dos créditos de ICMS oriundos de operações de venda de combustíveis, sob o re-
gime de substituição tributária. Nas razões de agravo, pugna pelo processamento 
do recurso especial, porquanto foram preenchidos os requisitos de admissibilida-
de. Contraminuta às fls. 393/397.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Sobre a questão de fundo, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da ADI 1.851/AL, ao interpretar o art. 150, § 7°, da CF/88, entendeu 
que o contribuinte somente tem direito à repetição dos valores recolhidos, no regi-
me de substituição tributária para frente, na hipótese de não-ocorrência do fato ge-
rador, sendo irrelevante o fato do preço de venda ser inferior à base de cálculo 
presumida. Frise-se que a questão foi analisada em face do Convênio n. 13/97. No 
entanto, a Primeira Seção desta Corte assentou a inaplicabilidade da utilização da 
ADI 1.851-4/AL ao Estado de São Paulo, visto que não é signatário do referido 
convênio (EREsp 773.213/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 20.11.2006). Nesse 
sentido:
TRIBUTÁRIO.  ICMS.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  RESTITUIÇÃO.  VENDA 
POR PREÇO INFERIOR AO PRESUMIDO. ADESÃO DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO AO CONVÊNIO 13/97, OBJETO DA ADIN 1.851-4/AL. INEXISTÊNCIA.
1. "O STF, na ADIn 1.851-4/AL, analisou a questão da substituição tributária em 
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face do Convênio 13/97, concluindo que, de acordo com o art. 150, § 7º, da CF/88, 
somente haveria direito à restituição caso não realizado o fato gerador presumido. 
Contudo, não sendo o Estado de São Paulo signatário do referido convênio, des-
cabe a incidência do mencionado precedente aos autos" (EREsp 773.213/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 20.11.06).
2. Embargos de divergência providos (EREsp 937.301/SP, Rel. Min. Castro Meira, 
Primeira Seção, DJ de 7.4.2008). 
Isso posto, autorizado pelo art. 557, § 1º-A, do CPC, CONHEÇO do agravo de ins-
trumento para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 24 de junho de 2009.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator

3.10.4. Formas de restituição

No caso de não ocorrência do fato gerador, a restituição dos valores reco-

lhidos na sistemática da substituição tributária progressiva pode se dar por meio 

de  três  mecanismos  diferentes:  escrituração  de  crédito  fiscal,  ressarcimento, 

compensação e restituição pecuniária. Os dois primeiros encontram-se expres-

samente previstos na legislação fluminense.

3.10.4.1. Crédito fiscal

Nesta forma de restituição o contribuinte substituído tem o direito a lançar 

em sua escrituração fiscal os créditos referentes ao imposto pago em caso de 

não realização do fato gerador. Este mecanismo está regulamentado no artigo 

19 do Livro II do RICMS do Estado do Rio de Janeiro:

Art. 19. A repartição fiscal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, efetuará as veri-
ficações cabíveis e autorizará o crédito do valor correspondente ao imposto retido, 
devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis à atualização do 
tributo, na escrita fiscal do contribuinte.
(...)
§ 2º Não havendo deliberação no prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte substi-
tuído poderá efetuar o crédito objeto do pedido, observado o disposto no parágrafo 
seguinte.
§ 3º Sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo 
de 15 (quinze) dias da respectiva notificação, efetuará o estorno dos créditos lan-
çados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais 
cabíveis.

Cabe chamar atenção novamente para o fato da impossibilidade da resti-

tuição imediata, posto que o órgão fazendário deverá “efetuar as verificações ca-

bíveis”, o que certamente demanda tempo. No entanto, o prazo fixado de 90 dias 

garante uma relativa segurança ao contribuinte de que a espera pela decisão do 

fisco não será por prazo indefinido.
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Por  outro  lado,  é  preciso  considerar  situações  particulares  como,  por 

exemplo, a de um contribuinte que só realize operações com determinado produ-

to sujeito à substituição tributária progressiva. A mercadoria chega a seu estabe-

lecimento já com o ICMS recolhido e, portanto, este contribuinte não possui qual-

quer débito em sua escrituração fiscal.

Em um eventual extravio, ou mesmo consumo da mercadoria pelo próprio 

contribuinte, estará caracterizada a não ocorrência do fato gerador e, portanto, 

assegurado o direito à restituição. Contudo, neste caso em especial, seria inútil 

efetuar o creditamento previsto na legislação fluminense, posto que não há cré-

dito a ser compensado, não produzindo, desta forma, efeitos financeiros para o 

substituído. Essa situação somente poderia ser contornada com a restituição pe-

cuniária, não prevista na legislação. 

3.10.4.2. Ressarcimento

Esta modalidade de restituição está prevista no artigo 20 do Livro II  do 

RICMS fluminense e é utilizada nas operações interestaduais.

Art. 20. Na hipótese de remessa, em operação interestadual, de mercadoria cujo 
imposto já tenha sido objeto de retenção anterior, neste ou em outro Estado, o re-
metente pode se ressarcir do imposto retido, mediante a emissão de Nota Fiscal, 
exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento que tenha efetuado a reten-
ção, pelo valor do imposto retido. 

3.10.4.3. Compensação

Nos termos do artigo 156 do CTN, a compensação é uma forma de extin-

ção do crédito tributário e somente pode ser exercida mediante autorização le-

gal, conforme o artigo 170 também do CTN. Para que seja efetivada é necessá-

rio que o contribuinte possua crédito tributário constituído, vencido ou vincendo, 

contra o sujeito ativo que está exigindo o ICMS.
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4. CONCLUSÃO

O ICMS é um imposto de extrema importância dentro do sistema tributário 

brasileiro, posto que corresponde a aproximadamente 25% de toda a receita tri-

butária auferida, considerando as três esferas tributantes (União, Estados e Mu-

nicípios).  Constitui,  portanto,  considerável fonte de receita para os Estados e 

também para os Municípios, em função dos repasses constitucionais.

Sua principal característica, que o difere da maioria dos tributos, é o fato 

de incidir sobre toda a cadeia de circulação da mercadoria e de forma não cumu-

lativa, ou seja, a cada etapa, abate-se o montante pago na(s) operação(ões) an-

teriores. Desta forma, tem-se um considerável número de contribuintes, execu-

tando grande número de operações diariamente, o que torna árdua a tarefa de 

se fiscalizar todos eles de maneira a evitar a sonegação. Neste contexto, substi-

tuição tributária surge como um importante mecanismo de auxílio, à medida que 

reduz consideravelmente o universo de contribuintes a serem fiscalizados.

A substituição  tributária  progressiva,  objeto  do  presente  estudo,  ocorre 

quando o pagamento do imposto é antecipado, ou seja, o substituto recolhe o 

imposto antes da ocorrência do fato gerador. O mecanismo está previsto no § 7º 

do artigo 150 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 

03/93. Parte da doutrina defende a inconstitucionalidade deste dispositivo e, em 

consequência, da própria substituição tributária progressiva. No entanto, como 

visto ao longo do presente trabalho, a mesma encontra-se em perfeita conso-

nância com o ordenamento jurídico atualmente vigente, além de respeitar todos 

os princípios constitucionais aplicáveis aos tributos.

A base de cálculo na substituição tributária progressiva é presumida, já que 

o fato gerador ocorrerá posteriormente. Por isso, ao se analisar a substituição tri-

butária progressiva é preciso ter em mente que os elementos que constituem o 

fato gerador não podem ser aplicados da mesma forma que seriam em uma ope-

ração sem substituição.

O elemento temporal, por exemplo, difere posto que, como já mencionado, 

o pagamento é antecipado. Já o elemento material também não pode ser o mes-

mo, posto que, na substituição tributária progressiva, a base de cálculo do im-

posto não é o valor da operação, e sim o valor presumido, que é obtido por meio 

de mecanismos que visam o aproximar o máximo possível do preço efetivamen-

te praticado no mercado.

Por fim, tem-se a questão da restituição dos valores pagos caso o fato ge-

rador venha a não ocorrer. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido
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de que, nesse caso, deve ocorrer a devolução, o que é previsto em nível consti-

tucional, no já comentado § 7º do artigo 150. Caso a mercadoria seja comerciali-

zada por um valor diferente do presumido, para mais ou para menos, não cabe 

restituição ou cobrança da diferença.

Ante todo o exposto, de acordo com o que foi apresentado ao longo do 

presente trabalho, conclui-se que a substituição tributária progressiva é um im-

portante mecanismo de tributação, que deve ser utilizado no sentido de evitar a 

sonegação e promover uma maior justiça fiscal.
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