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Substituição Tributária por pressuposto legal. 

Estudo da pertinência ao Sistema 

RESUMO: 

O estudo inspira-se nos problemas advindos da aplicação prática do 

regime de substituição tributária chamada “para frente”, especialmente nas 

operações e prestações sujeitas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação. A escolha do ICMS como modelo para a análise 

da aplicação do regime deve-se a dois fatores: o conhecimento do imposto, pela 

prática profissional, e a característica de plurifasia do tipo, ao qual, entendemos se 

dirige especialmente a substituição tributária. A problemática advinda do 

compartilhamento da competência tributária para instituir o ICMS entre os Estados e 

o DF, num Estado de formação política federativa, aliada ao incremento da aplicação 

do regime de arrecadação concentrada, instigam questionamentos sobre a 

legitimidade da alteração do texto constitucional, a legalidade da incidência do tributo 

decorrente de fato gerador a posteriori e o alcance da norma de restituição de 

indébito, para a espécie. No imposto, caracterizado pela incidência multifásica, causa 

espécie a incidência sobre operação ou prestação posterior, ou seja, sobre fato 

presumido. Essas, dentre outras, são discussões que permeiam o meio jurídico e 

sobre as quais nos debruçamos neste trabalho. A proposta é examinar a alteração da 

estrutura da relação jurídica tributária provocada pela aplicação do regime de 

substituição tributária com objetivo de confrontar o regime de substituição tributária 

aplicada ao ICMS com os princípios constitucionais tributários. Para tanto é 

necessário dissecar conceitos e definições de obrigação e relação jurídica tributária e 

critérios de formação da hipótese de incidência, especialmente a sujeição passiva, o 

fato gerador, a base de cálculo e o elemento temporal. Além disso, é indispensável a 

incursão ao tratado dos princípios e às teorias da unidade e integração dos sistemas 

e do ordenamento jurídico. A finalidade é verificar a pertinência do tipo ao sistema. 

Palavras-chaves: direito – tributário – substituição tributária. 
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Replacement Tax by Legal Presumption. 

Study of relevance to the system 

 

ABSTRACT:  

The study is based on problems arising in the practical 

application of the tax substitution called "forward", especially in the operations 

and benefits subject to tax on transactions relating to the Goods and the 

Rendering of Interstate and Intermunicipal Transportation and Communication. 

The choice of the GST as a model for examining the application of the system 

is due to two factors: knowledge of the tax, by professional practice, and 

fractioned characteristic of the kind to which we understand specifically 

addressed the tax substitution. The problems arising from the share of taxation 

powers to impose the GST between the states and the DF in a state of federal 

education policy, coupled with the increasing application of the collection 

concentrated, incite questions about the legitimacy of the amendment of the 

Constitution, the legality of incidence of the tax due to subsequent taxable 

event and reach the standard of undue refund for the species. In tax, 

characterized by multiphase incidence, causes species to affect the operation 

or provision later, ie on the fact presumed. These, among others, are 

discussions that permeate the legal means and on which we focus in this work. 

The proposal is to examine the changing structure of the tax relationship 

caused by the application of the tax substitution in order to confront the 

replacement tax regime applied to the GST tax with constitutional principles. 

So it is necessary to dissect the concepts and definitions of obligation and tax 

relationship and training standards of the hypothesis of incidence, especially 

the passive immunity, the triggering event, the basis of calculation and 

temporal element. Moreover, it is essential to the raid discussed the principles 

and theories of unity and integration of systems and the legal system. The 

purpose is to verify the relevance of the type system. 

Keywords: law - tax - tax replacement. 
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I – Introdução 

O regime da substituição tributária apresenta-se como instrumento 

de garantia de arrecadação mais eficiente, utilizado como meio de facilitação de 

exigência e de fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais. 

A relação jurídica instalada pela ocorrência do fato descrito como 

propulsor da obrigação de recolher tributo tem, como regra geral, a sujeição 

passiva cometida a um “contribuinte”, assim definido, na lei, aquele que é pessoal 

e diretamente ligado à prática do ato específico e, por isso, responsável pelo 

pagamento da contribuição compulsória (artigo 121, §1º, I / CTN).     

Mas, considerando o universo das situações alcançadas pela 

definição da obrigação tributária e a complexidade do procedimento que leva ao 

seu cumprimento, além dessa relação originária, pessoal e direta com o fato 

tributado, a lei atribui, em certos casos, a responsabilidade pelo pagamento do 

tributo a terceiras pessoas. 

Esses terceiros, responsáveis tributários, não se enquadram na 

definição de “contribuinte” por não terem relação pessoal e direta com o fato 

gerador, critério distintivo dessa denominação; são integradas na relação jurídica 

tributária por solidariedade, sucessão ou substituição, ou simplesmente por mera 

disposição de lei, justificada pela conveniência de política fiscal (artigo 121, §1º, II 

/ CTN).     

Na hipótese da substituição tributária, por expressa determinação da 

lei, a obrigação tributária é atribuída, originariamente, a terceira pessoa que seja 

relacionada com a operação que a ela deu origem, ficando designada como 

sujeito passivo responsável por aquela obrigação; a substituição pode ser 

aplicada relativamente à incidência anterior, à concomitante ou à posterior à 

operação que justifica a substituição (artigo 128 / CTN). 

Essa forma de arrecadação como técnica legítima no sistema 

tributário pátrio é o que se busca averiguar. 

A norma geral complementar tem suporte constitucional, introduzido 

pelos termos da Emenda Constitucional nº 3, de 1993, que, aproveitando-se do 

modelo descritivo adotado pelo Constituinte para a arquitetura da Constituição de 
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19881, inseriu dispositivo relativo à substituição tributária, acrescentando o §7º ao 

artigo 150, nos seguintes termos: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 

obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou 

contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a 

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

gerador presumido”. 

Importa verificar se, no modelo agora constitucionalizado, a 

obrigação tributária e a responsabilidade tributária em si mantêm-se preservadas 

na sua materialidade, conforme a concepção própria definida pela lei 

complementar para a espécie, sendo modificadas somente na sua realização, ou 

seja, alteração na forma de pagamento.    

A prática não é inovadora, nem reservada ao direito tributário 

nacional, ainda que em cada sistema seja o regime tratado de forma específica e 

com finalidades diversas. 

Como exemplo, em Portugal, ainda que confundida com a retenção 

na fonte do imposto devido, a substituição tributária é prevista como a 

possibilidade de se exigir imposto de terceira pessoa que não o contribuinte, nos 

termos em que vazado o artigo 20 do Decreto-Lei nº 398, de 1998.A 

No direito espanhol, a descrição do regime se assemelha à previsão 

da hipótese exposta em nossas leis, sendo considerado substituto do contribuinte 

o que passa a ser, por imposição da lei, sujeito passivo da obrigação, no lugar 

daquele, em casos especiais – Ley General Tributaria nº 230, de 1963, artigo 32.B  

Na legislação italiana encontram-se distintas as terminologias: 

“responsabile d‟imposta” e “sostituta d‟imposta”2, que se referem a situações de 

responsabilidade tributária diferentes, assim tratadas e estudas por autores de 

renome como Tesoro e Giannini, citados adiante por suas colocações.  

Além disso, como veremos, a responsabilidade tributária e a 

substituição tributária são temas de artigos, estudos e teses defendidas por 

                                            

1
 Conforme critério de classificação das constituições em Luiz Pinto Ferreira. 

2
 “responsável do imposto” e “substituto do imposto”. 
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autores internacionais de grande expressão no mundo jurídico.   

A substituição tributária foi aplicada originariamente na arrecadação 

do ICM/ICMS, imposto de característica multifásica3; hoje se estende, no plano 

nacional, para a arrecadação de outros tipos de tributos, como, por exemplo, 

contribuições federais – PIS/PASEP e COFINS, conforme a IN/SRF nº 247, de 

2002, impostos federais – IPI, nos termos da Lei nº 4.502, de 10644, e ao imposto 

municipal – ISS, Lei nº 1.355, de 1996, do Distrito Federal; encontra-se em todas 

as previsões a intenção de concentrar a obrigação tributária nos setores 

produtivo, industrial ou atacadista, em substituição ao setor varejista, justificada 

pela máxima – “maior concentração, melhor eficiência”C. 

São inúmeras as questões que se podem levantar sobre o assunto. 

Mas o limite estabelecido para esta pesquisa e exame está fixado pela 

consideração da aplicação do regime de substituição tributária por pressuposto 

legal, especialmente tomando-se por base o imposto estadual sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – o ICMS, previsto no 

inciso III, do artigo 155 constitucional. 

A escolha foi proposital, porque, nesse modelo, a substituição dita 

“para frente” revela, de forma indisfarçável, a responsabilização de um 

contribuinte pelo tributo devido por operação subsequente, a ele incumbida por 

força da lei. 

A aplicação do regime, considerado excepcional face à linearidade 

da relação jurídica tributária comum, enseja uma série de questionamentos 

relativos à constitucionalidade e a legalidade do regime, que se apresenta 

simplesmente como de ordem instrumental.   

A limitação objetiva do trabalho faz com que, para o seu 

desenvolvimento, sejam examinadas as diversas posições relativamente às 

                                            

3
 Incidência individualizada por operação, numa cadeia de várias operações consecutivas 

consideradas como hipótese de incidência tributária.  

4
 Diga-se, de passagem, que, neste caso, a substituição tributária estava prevista mesmo antes da 

edição do Código Tributário Nacional, o que revela a legitimidade tributária do regime.   
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discussões sobre a legitimidade da inclusão do §7º ao artigo 150 da Constituição. 

Importante a reportagem das discussões e decisões judiciais sobre o 

atentado à segurança jurídica, com o desrespeito aos princípios da legalidade, da 

igualdade, da tipicidade tributária, da não comutatividade, bem como a análise da 

pessoalidade e capacidade contributiva adstritas aos impostos por determinação 

constitucional, merecendo manifestações de apreço ou crítica fundamentada. 

Pressupondo, assim, acatamento do regime da substituição tributária 

“para frente” no mundo jurídico, pela prática reiterada e uso crescente pela 

Administração Tributária, este estudo dirige-se especificamente a investigar a 

legitimidade das técnicas empregadas para a aplicação do regime sob três 

aspectos principais. 

Inicia o estudo pelas considerações sobre legalidade do regime de 

substituição tributária na forma excludente, com as implicações sobre sujeição 

passiva da obrigação e da relação jurídica tributária.  

Passa ao depois ao exame sobre a possibilidade da exigência do 

imposto antes da efetiva ocorrência do fato marcado pela lei como justificador do 

recolhimento do tributo, com a análise da definição legal da hipótese de incidência 

tributária e considerações sobre “fato gerador que deva ocorrer posteriormente”. 

Chegando, finalmente, à análise da inteligência da previsão 

constitucional relativa à “imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso 

não se realize o fato gerador presumido”, considerando a norma de atribuição de 

competência tributária e as regras de construção da relação jurídica tributária. 

Assim, obrigatoriamente há de se abordar os limites constitucionais 

da previsão, a definição e a conceituação de figuras típicas do direito tributário, a 

saber: definição do fato gerador, o conceito de sujeito passivo da relação 

tributária, com a distinção entre contribuinte, responsável e substituto tributário, e 

a definição legal da base de cálculo do imposto.          

O esforço é feito no sentido de conferir a pertinência do regime aos 

limites e regras estabelecidos no Sistema Tributário Nacional, inserido no 

ordenamento jurídico por ordem constitucional e regulado por lei complementar. 

O desafio é promover uma análise crítica e desapaixonada sobre a 
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legitimidade do regime face ao Sistema Tributário Nacional. 

Esse o objetivo do trabalho.   
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II – Substituição tributária. 

 

1. Obrigação tributária e relação jurídico-tributária. 

A obrigação tributária é uma relação de poder em sua própria 

origem.  

Nos primórdios, quando o tributo ou dízimo era imposto por ordem 

da Corte para subsidiar os desígnios da Coroa, ou no mundo moderno, a partir do 

século XIX e sob a doutrina da legalidade imposta pelo novo modelo adotado – o 

Estado de Direito, onde a obrigação tributária está submetida ao primado da lei, a 

exigência do tributo mostra-se sempre imposição incontornável do Estado. 

O tributo é uma relação de poder, quer seja pelo poder arbitrário, 

quer seja pelo poder da lei. 

Segundo o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária nasce 

pela ocorrência do fato gerador, a partir do qual fica gravado, ao contribuinte, o 

dever de pagar certa quantia, em dinheiro, para o Estado, sendo, portanto, uma 

obrigação ex lege.5-D 

Por consequência, a partir daí se instala a relação jurídica, 

estabelecendo-se vínculo jurídico entre sujeito passivo e sujeito ativo, visando o 

cumprimento de obrigação decorrente do poder de tributar. 

Preferimos dizer cumprimento de obrigação decorrente do poder de 

tributar, para que a definição alcance, mais do que a obrigação principal, 

específica – pagar tributo, senão também a acessória, ou seja, prestações 

positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou fiscalização, que inclui 

todo procedimento relativo à declaração, apuração, imposição, exclusão ou 

extinção da obrigação tributária.6   

O estudo da obrigação tributária enseja discussões científicas sobre 

                                            

5
 § 1º, artigo 113/CIN. 

6
 O que se poderia chamar de “obrigação fiscal”, conforme a nomenclatura estudada em Fábio 

Fanucchi, que distingue: direito financeiro, direito tributário e direito fiscal.    
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sua qualificação, seu efeito, sua natureza patrimonial e a natureza sancionatória 

da norma extraída do §2º do artigo 113 / CTN. 

A considerar então que, se é certo que a obrigação tributária é ex 

lege, ela precede a própria concretização do fato. Ela existe no mundo jurídico 

pela previsão legal e “nasce” ou se torna exigível pela concretização da situação 

de fato descrita na lei.   

Então, a obrigação tributária deve ser analisada em três momentos 

distintos: (a) na previsão em lei – com a prescrição e a descrição das condições e 

elementos da hipótese de incidência, que a legitima; (b) na realização do fato 

juridicizado, quando ela se torna exigível; e (c) no pagamento do tributo, pelo qual 

ela se resolve. 

Obrigação tributária e relação jurídica tributária são entidades 

abstratas, inter-relacionadas, a primeira prescrita em lei, a segunda decorrente 

daquela, ambas concretizadas, ou, melhor dizendo, instaladas a partir da 

ocorrência do fato gerador.  

A obrigação “nasce”, como diz a lei, pela ocorrência do fato gerador, 

mas, na realidade, ela – obrigação, é precedente a ele – fato, porque, se assim 

não fosse, a realização do fato não seria suficiente para torná-la efetivamente 

exigível.  

Pelo fato gerador torna-se exigível a obrigação tributária prevista em 

lei, estabelecendo-se a relação jurídica, que une sujeito ativo e sujeito passivo, 

para a consecução da sua finalidade, quer seja ela principal – pagar tributo e/ou 

penalidade –, quer seja ela acessória – para prestações administrativas, 

contábeis ou fiscais determinadas em lei.7-E 

Em Alfredo Augusto Becker8, a estrutura lógica da regra jurídica 

revela duas partes distintas, a saber: a hipótese de incidência e a regra, que, em 

sua atuação dinâmica, resulta nos seguintes acontecimentos: realização da 

                                            

7
 Ainda que essa não seja posição unânime; para alguns juristas, a obrigação tributária é única, da 

qual decorre a obrigação de pagar tributo, sendo a obrigação acessória meramente 
instrumental e de natureza civil.    

8
 In Teoria Geral do Direito Tributário, pags. 295-296 
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hipótese de incidência, (que deixa de ser hipótese por ser então um 

acontecimento); incidência da regra jurídica; juridicização da hipótese de 

incidência; e irradiação dos efeitos jurídicos.  

Essas definições decorrem exclusivamente da lei complementar. Na 

estrutura do Sistema Tributário Nacional, cabe à lei complementar a disciplina das 

normas gerais em matéria de legislação tributária – artigo 146, III, “b”, sendo a 

atribuição atendida pelos termos do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 

1966, que traz a definição de obrigação tributária, no Título II, constatação essa 

que comprova a tríplice função da lei: dispor sobre conflito de competência em 

matéria tributária, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e 

estabelecer normas gerais em matéria relativa à legislação tributária.9  

A definição das figuras e dos elementos que compõem ou se 

prestam a declarar a obrigação tributária é necessária para entender, construir e 

fiscalizar o seu “nascimento“ e cumprimento. 

As definições de obrigação tributária, fato gerador, sujeição passiva, 

contribuinte, responsável tributário e substituto tributário são indispensáveis para 

a compreensão das normas relativas à matéria tributária, com a finalidade de 

normatizar e uniformizar o tratamento que se deva dar aos tributos em qualquer 

esfera e sob qualquer tipo. 

Portanto, as definições das figuras são essenciais para o exame a 

que se propõe esse trabalho.   

Retomando então o tema relativo à obrigação tributária, apesar de 

ser o estudo direcionado ao exame de relação jurídica eminentemente pública, 

não é despropositado lembrar duas colocações feitas por Washington de Barros 

Monteiro, na introdução do tratado das Obrigações, mesmo sendo elas 

examinadas sob o enfoque do Direito Civil. 

A primeira, quando afirma a relação direta entre “direito” e 

                                            

9
 A função da lei complementar em matéria tributária, a partir da teoria sobre direito constitucional 

tributário difundida por Geraldo Ataliba, ensejou críticas quanto à legitimidade da atribuição 
delegada às leis para disciplinar sobre normas gerais relativas a tributos, sob argumento da 
prevalência das normas constitucionais. A posição foi amenizada na doutrina atual com a 
edição da LC nº 95, de 1998, que expressamente imprimiu força hierárquica à lei qualificada.     
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“obrigação”, invocando o velho adágio atribuído à Ulpiano – “jus et obligatio sunt 

correlata”10. A segunda, quando afirma que a obrigação só subsiste quando haja a 

conjugação de três elementos: o duplo sujeito, o objeto da prestação e o vínculo 

jurídico.11 

Cabe ainda a referência ao resumo que Giuliani Fonrouge dá sobre 

a gênese do crédito fiscal:  

A relação jurídico-tributária, que é de direito público, corresponde à 
vinculação que se cria entre o Estado e os particulares contribuintes 
e terceiros – como conseqüência do poder de tributar.  
A obrigação tributária, que é parte daquele: 
a) consiste em um vínculo pessoal, entre o Estado e o contribuinte; 
b) sempre é uma obrigação de dar somas em dinheiro, ou 
quantidade de coisas;12 
c) tem a sua fonte única na lei; 
d) nasce ao produzir-se a situação de fato à qual a lei vincula o 
estabelecimento do gravame (pressuposto do tributo); 
e) apresenta caracteres específicos, que permitem qualificá-la de 
autônoma, não somente diante das obrigações de direito privado, 
mas, também com respeito a outras instituições do direito público – 
por corresponder a fenômenos próprios e exclusivos do direito 
financeiro.13-F  

Tomamos então relação jurídica tributária como vínculo jurídico 

decorrente da obrigação prevista em lei, que une os sujeitos – contribuinte e 

Estado, em função do objeto – dever de pagar tributo, de forma que o exame da 

obrigação tributária passa, necessariamente pelas considerações sobre: (i) o 

duplo sujeito – sujeito ativo, o Estado, e sujeito passivo, o contribuinte, e (ii) o 

objeto da prestação – pagamento do tributo e/ou a prestação de informações de 

interesse para a fiscalização e arrecadação do tributo. 

Além disso, para a análise da relação jurídica importam as 

particularidades do vínculo que se estabelece pela obrigação decorrente do fato 

gerador; quer seja obrigação originária – que vincula direta e pessoalmente o 

contribuinte em função da ocorrência do fato gerador; quer seja obrigação 

                                            

10
 Direito e obrigação são correlatos. 

11
 in Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, pags. 3-7. 

12
 Não no direito brasileiro, onde a obrigação tributária é sempre “em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir” – artigo 3º do CTN. 

13
 in Conceitos de Direito tributário, pags. 92-93.  
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derivada da responsabilidade atribuída por expressa disposição da lei – que 

vincula o responsável em função de fato gerador praticado pelo contribuinte. 

O estudo deve então desdobrar-se na investigação das seguintes 

questões: (i) que tipo de alteração ocorre quando há a sujeição passiva por 

responsabilidade; (ii) se a substituição tributária é espécie de responsabilidade 

tributária; (iii) se no regime de substituição tributária por pressuposto legal há uma 

só obrigação, se são obrigações sucessivas – a originária e a substitutiva, ou a 

substitutiva e a pressuposta, como subsidiária, considerando-se que a anterior 

existe em função da presunção da posterior. 

É de se investigar ainda se a substituição tributária por pressuposto 

legal obedece à mesma regra de materialidade estabelecida para a obrigação 

substituída ou se há previsão de outra hipótese de incidência que substitua 

aquela que lhe dá sustentação. 

De toda forma, certo é que, quer seja na relação comum, quer seja 

na relação que envolva a substituição tributária, toda obrigação tributária deve ser 

investigada quanto aos três elementos essenciais de sua formação: sujeitos, ativo 

e passivo, objeto da prestação e vínculo jurídico.  

 

2. Sujeição passiva da relação jurídica tributária.  

O Contribuinte e o Responsável tributário 

O sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa, física 

ou jurídica, que é obrigada, junto ao Estado, pelo pagamento do tributo14. 

Considerando que a obrigação tributária decorre da realização do 

fato gerador e que, em nosso direito, vige o princípio da capacidade contributiva, 

em atendimento ao qual a hipótese de incidência deve representar um fato-signo 

presuntivo de riqueza, certo seria que o sujeito passivo da obrigação fosse 

                                            

14
  As disposições dos artigos 124 e 125 do CTN, sobre a “solidariedade” dizem respeito à 

obrigação solidária, ou à responsabilidade solidária dos contribuintes que tenham interesse em 
comum ou vínculo com a mesma obrigação, com implicações de responsabilidade civil, 
portanto, impertinente ao presente estudo.      
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sempre aquele que estivesse pessoal e diretamente envolvido com a prática do 

fato imponível. 

Entretanto, como já adiantado15, ao tratar da sujeição passiva, o 

Código Tributário Nacional distingue as figuras do contribuinte e do responsável 

tributário, considerados, ambos, sujeitos da obrigação tributária. O contribuinte – 

“quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo 

fato gerador”; e o responsável – “quando, sem revestir a condição de contribuinte, 

sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”.G 

As duas situações obrigacionais decorrem de lei, porém, por causas 

diversas: a do contribuinte, pessoal e diretamente pela ocorrência do fato gerador, 

para pagar o tributo; a do responsável, por designação expressa da lei, para 

recolher o tributo, sem a vinculação pessoal e direta com a prática do fato 

gerador.  

Esse conceito de sujeito passivo da obrigação tributária por 

responsabilidade soa ser construção artificial face à situação fática, retratando 

exemplo puro de situação jurídica, ou seja, a ser considerada tão somente em 

função e pela força da lei. 

A construção legislativa da obrigação tributária leva inexoravelmente 

a vincular a obrigação à prática do fato gerador, mas, pelas disposições do artigo 

121 do Código Tributário Nacional, não se condiciona a sujeição passiva da 

relação jurídica tributária a esse liame. 

A doutrina corrente perfila posição quanto à liberdade do legislador 

para construir a hipótese de incidência, bem como a independência para escolher 

o sujeito da obrigação tributária.16 

Portanto, essa obrigação liga o responsável ao Estado efetivamente 

pelo dever pagar o tributo, mesmo deixando expressa a desvinculação da 

obrigação do ônus de arcar com seu efeito econômico. 

                                            

15
 pag.11 deste trabalho. 

16
 Assim encontrado em Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, pag.279, 

apontando-se outros mais em reportagem no transcorrer deste trabalho.     
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Essa a construção do modelo legal: a lei determina que a obrigação 

de pagar é do responsável, declarando, no mesmo tempo, que ele não é 

contribuinte.  

Resumidamente, dispõe o Código que: (i) a obrigação surge com a 

ocorrência do fato gerador, (ii) tendo por objeto o pagamento do tributo ou sua 

penalidade, (iii) sendo o fato gerador a situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência e (iv) sendo sujeito passivo da obrigação a pessoa 

obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade, independente de ser ele 

pessoal e diretamente ligado à realização do fato imponível.  

Nessa construção, podemos entender subliminarmente a distinção 

entre a sujeição passiva da obrigação tributária e sujeição passiva da relação 

jurídica tributária, bem como a diferença entre os deveres de pagar tributo e 

recolher tributo, ainda que os termos da lei tenham subjugado a diferença.  

Tomar posição sobre essa questão é temerário, primeiro porque 

essa é a expressa disposição da lei e, depois, na doutrina, na interpretação 

jurisprudencial e no regulamento legal se embaralham os conceitos da obrigação 

tributária e da relação jurídica tributária, as quais, como dito alhures, são 

essencialmente interligadas. 

Especificamente considerando a relação tributária, Alfredo Augusto 

Becker, para quem “as relações jurídicas são sempre pessoais [...] nunca entre 

pessoa e coisa”, afirmando que “a relação jurídica irradia-se depois da incidência 

da regra jurídica sobre a hipótese de incidência”17, sendo ela um efeito jurídico da 

incidência da regra jurídica.  

Paulo de Barros Carvalho demonstra “que toda conseqüência 

normativa é a instalação de uma relação jurídica”, ou seja: “à ocorrência do fato 

juridicizado, o Direito estabelece um vínculo entre pessoas.”18    

José Souto Maior Borges, ao tratar do lançamento tributário, tece 

profundas e filosóficas considerações sobre a obrigação tributária e a relação 

                                            

17
 In, Teoria Geral do Direito Tributário, pags. 279, 339. 

18
 in Teoria da Norma Jurídica, pag.58. 
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jurídica tributária, lembrando que, na doutrina, ora se toma a relação como vínculo 

entre sujeitos jurídicos – sujeito passivo e sujeito ativo, ora como relação entre 

normas – o dever do contribuinte e o direito do Fisco. 

Elabora e argumenta para então concluir que: “consiste a relação 

jurídica tributária numa relação que somente é estruturada por normas jurídicas 

[...] uma vez que, sem a norma jurídica não existe o tributo e nem a relação 

jurídica como realidade de per se”19.     

De toda forma, o trabalho que tem por finalidade analisar o regime 

de substituição tributária para frente, exige a tomada de posição, permitindo 

colocar ponto de vista particular sobre a sujeição passiva. 

Com essa permissão, deixamos consignado que perfilhamos o 

entendimento daqueles que identificam o contribuinte como único e legítimo 

sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que essa obrigação decorre da 

ocorrência do fato gerador, que a lei apresenta como hipótese de incidência do 

tributo. 

Numa breve digressão acadêmica, entendemos que a instituição da 

responsabilidade tributária divide a obrigação entre o dever de contribuir, em 

função da prática do fato imponível, e a obrigação de recolher o tributo, atribuída 

a terceira pessoa, por expressa disposição de lei. Aquele como sujeito da 

obrigação tributária; este como sujeito da relação jurídico-tributária. 

Essa compreensão não se dá em função simplesmente de 

repercussão econômica do tributo, senão em razão dos princípios gerais de 

direito obrigacional: (a) a obrigação jurídica20 é sempre decorrente da lei, já que 

submetida às condições estabelecidas pelo direito obrigacional; (b) a obrigação 

pode ser assumida voluntariamente, por disposição do agente, ou por expressa 

disposição da lei – como ocorre com as obrigações tributárias.  

Pelo Direito Tributário – se alguém é obrigado a pagar tributo, sua 

obrigação necessariamente deve decorrer do fato gerador, elemento 

                                            

19
 in Lançamento Tributário, pags. 50-54 

20
 Não a obrigação mora ou social, regidas pela lei natural.  
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desencadeador da obrigação tributária, assim determinado na lei.   

Hipótese diversa leva a desprezar o fato gerador como elemento de 

origem da obrigação tributária, que cria o vínculo entre sujeito passivo e sujeito 

ativo, provocando o esfacelamento da estrutura do sistema obrigacional tributário 

– o dever de pagar tributo perde a fundamentação, passando a ser exigência 

arbitrária, sem fundamento, – só porque a lei assim dispõe. 

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que a redação do 

artigo 121, se não “atécnica”, é “equivocada”, em face da construção que a lei dá 

à obrigação tributária.  

A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador e tem 

por objeto o pagamento de tributo. 

Se o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência; se sujeito passivo da obrigação 

principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo; então o sujeito passivo da 

obrigação será sempre o contribuinte, ou seja, aquele que tenha relação pessoal 

e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Já o responsável 

apresenta-se como terceiro gênero, quando, sem se revestir da condição de 

contribuinte, sua obrigação decorra de expressa disposição de lei, por relação 

indireta com o fato gerador ou relação direta com o contribuinte. 

Assim, ou a obrigação tributária não decorre do fato gerador, ou o 

responsável não é sujeito passivo da obrigação tributária, sendo somente sujeito 

passivo da relação jurídica por ela estabelecida. 

Portanto, a obrigação decorrente desse fato somente é legítima na 

medida da vinculação do fato ao agente segundo os princípios mais elementares 

da Teoria Geral do Direito, quando seria então o responsável tributário mero 

coadjuvante, sujeito não da obrigação, mas sim da relação jurídica, obrigado ao 

recolhimento do tributo exclusivamente por força da lei. 

Nessa construção há diferença entre pagamento e recolhimento do 

tributo, conforme a assunção da repercussão econômica do tributo, quando a 

obrigação do responsável é meramente instrumental – promover o recolhimento 

do tributo decorrente do fato gerador provocado pessoal e diretamente por outro 
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agente. 

Entretanto, reconhecemos que essa construção não se presta à 

intentio legis; não é adequada à disposição da lei.  

Atribuindo a mesma qualificação de sujeito passivo da obrigação 

tributária ao contribuinte (pessoal e diretamente relacionado ao fato gerador) e ao 

responsável (não contribuinte, com a obrigação de recolher o tributo), a lei quer 

garantir a transferência da situação jurídica daquele a este, na sua integralidade. 

Nessa construção há efetiva dissociação de causa e efeito entre o 

fato gerador, a obrigação tributária e a sujeição passiva da relação jurídica 

tributária. O nexo causal é sempre a “letra da lei”.  

A compreensão da determinação da lei passa necessariamente pelo 

estudo do pensamento político da época, como explica Paulo de Barros Carvalho, 

ao comentar a influência do pensamento de Rubens Gomes de Souza na 

construção da norma.
21

 

Rubens Gomes de Souza, jurista, principal articulador e responsável 

pela Lei nº 5.172/66, reconhecia ser o sujeito passivo principal da relação 

tributária aquela pessoa que tivesse relação econômica direta com o fato jurídico 

tributário, dele extraindo vantagens; de outro lado, admitia também que, por 

interesse ou necessidade de garantir ou prover arrecadação, a lei poderia 

estabelecer a sujeição passiva indireta, permitindo a transferência da 

responsabilidade pelo recolhimento do tributo a terceira pessoa, que assumiria a 

obrigação daquele, concorrentemente, supletivamente ou mesmo em caráter 

excludente. 

Daí identificarmos então três tipos diferentes de sujeito: o 

contribuinte, o responsável e o substituto. 

Continuando a reportagem, o mesmo Autor explica que a posição 

provocou a diferença conceitual entre contribuinte direto e contribuinte indireto, 

numa classificação estabelecida segundo os critérios econômico e conceitual. 

Contribuinte direto é aquele que efetivamente é alcançado pelo ônus de pagar 

                                            

21
  In Curso de Direito Tributário, pag. 314 et seq. 
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tributo; contribuinte indireto é o contribuinte numa relação submetida à 

interferência do responsável tributário, em que a responsabilidade pelo 

cumprimento da obrigação é de terceiro, mas o ônus do pagamento reflete-se na 

esfera patrimonial do contribuinte.22 

Explica, em seus comentários, que, à época, a influência das 

ciências de caráter econômico levou à distinção, para ele improcedente, já que a 

divisão é de ordem meramente factual e não jurídica, afirmando que à relação 

jurídica tributária interessa tão somente a quem integra o vínculo obrigacional.H 

Essa lembrança leva a observar que o Projeto de Código Tributário 

Nacional, Projeto nº 4.834, de 1954, dispunha, separadamente, sobre a sujeição 

passiva e a responsabilidade tributária. 

Os dispositivos sobre sujeição passiva compunham o Título III, 

integrante do Livro IV, dedicado à Obrigação Tributária, considerando sujeito 

passivo o contribuinte, quer fosse a responsabilidade pessoal ou decorrente da 

lei. Já a responsabilidade tributária estava alocada no Título VII do Livro V, 

dedicado ao Crédito Tributário, vindo depois dos títulos reservados à exclusão e 

extinção, garantia e preferência do crédito tributário.23-I    

Para Rubens Gomes de Souza, a consideração da titularidade de um 
direito abstrato ao tributo é essencial para a teoria da causa na 
tributação. Sem ela, se elimina o nexo causal. Seria como admitir 
que a causa da obrigação tributária é a própria lei. A causa é anterior 
à lei. Representa a adequação de cada obrigação tributária concreta 
ao direito abstrato do Estado ao tributo.24 

De toda forma, a realidade positivada no direito brasileiro vem da 

posição doutrinária de Rubens Gomes de Souza, que se materializou no texto do 

Código, numa estrutura segundo a qual: a) a sujeição passiva da obrigação 

principal ficou vinculada à obrigação de pagamento do imposto ou da penalidade 

                                            

22
 Diferente é a distinção entre contribuinte de fato e contribuinte de direito, tomada pelo critério 

econômico. Contribuinte de fato é aquele que é alcançado diretamente pelo ônus tributário e 
contribuinte de direito é aquele indicado na lei como sujeito ativo da obrigação tributária para 
fins de recolhimento do imposto, mesmo não sendo alcançado pelo reflexo patrimonial, já que 
repassa o valor do tributo ao consumidor final.  

23
 Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Ministério da Fazenda, Rio de 

Janeiro, 1954, pags. 46, 67, 79, 197. 

24
 ZILVETI, Fernando Aurélio, Obrigação tributária, pags. 71. 
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(conotação meramente econômica); b) o sujeito passivo da obrigação principal 

pode ser o contribuinte direto ou o responsável não contribuinte, a quem a lei 

impõe o dever de recolher o tributo; c) o sujeito passivo da obrigação acessória é 

pessoa obrigada por lei a prestações de formalidade tributária, podendo, portanto, 

ser desvinculada da relação do sujeito passivo da obrigação principal.25-26   

A adoção desse modelo fica sujeita a críticas. 

Para Paulo de Barros Carvalho, como adiantado, o elemento 

econômico não faz parte da figuração do Direito Tributário, ainda que importante 

para a fase pré-legistiva do sistema, já que diz respeito à Economia ou à Ciência 

das Finanças. 

Numa interpretação conciliatória, entendemos que se considera a 

atribuição da responsabilidade do contribuinte a terceira pessoa, não diretamente 

relacionada com a prática do fato descrito, como hipótese de incidência tributária, 

não há substituição do contribuinte direto (o contribuinte) pelo contribuinte indireto 

(o responsável); há, na verdade, a substituição da obrigação de pagar tributo pela 

obrigação de recolher o tributo, o que é diferente e inovador, considerando a 

origem da obrigação tratada.  

Seria como se a lei definisse o fato gerador e elegesse como 

contribuinte do imposto quem não fosse pessoal e diretamente relacionado à 

hipótese de incidência prevista, configurando, portanto, outra hipótese de 

incidência, dissociada da efetiva realização do fato gerador.  

Marçal Justen Filho, em seus antigos estudos tributários, também 

participou das discussões levantadas para a compreensão dessa matéria, ainda 

que sua posição fosse influenciada por considerações de ordem econômica. 

Para ele, a norma tributária deve necessariamente definir o 

contribuinte como sujeito passivo titular da obrigação tributária, sendo 

inconstitucional a atribuição dessa condição a quem não esteja na situação-signo 

                                            

25
 Artigos 121 e 122 / CTN. 

26
 Igual tratamento é dado por LAPATZA, José Juan Ferreiro, Direito tributário. Teoria geral do 

tributo, pags. 240-242 e em COSTA, Regina Helena, Curso de Direito Tributário. Constituição e 
Código Tributário Nacional, pag.190 et seq. 
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presuntiva de riqueza, prevista na materialidade da hipótese do tipo tributário 

descrito pela Constituição Federal. 

Portanto, não se substitui o contribuinte, simplesmente atribui-se a 

responsabilidade de sua obrigação a terceira pessoa, restando indene aquela sua 

condição originária.27 

Pois bem, no sentido dessas colocações, a disposição do artigo 121 

e parágrafo do Código Tributário soa senão “atécnica”, pelo menos imprecisaJ, 

enquanto mistura definições e conceitos de contribuinte e responsável, obrigação 

e relação jurídica, obrigação de pagar e obrigação de recolher tributo.  

Teoricamente nos posicionamos nesse mesmo sentido: tendo-se 

como obrigação tributária aquela, decorrente de lei, que vincula o agente do fato 

gerador, será sujeito passivo dessa obrigação sempre o “contribuinte” – ou seja, 

aquele que, pela prática do fato gerador, é alcançado pelo dever de dispor de 

certa quantia a favor do Estado, dado ao fato signo-presuntivo de riqueza. 

Com a responsabilidade tributária não se elege outro contribuinte, 

nem se constrói nova hipótese de incidência; simplesmente divide-se a obrigação 

entre o dever de contribuir e a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, mas 

esse conceito fica na dependência de se aceitar a teoria da repercussão do ônus 

tributário. 

Nessa situação, a obrigação ainda vincula duas pessoas: o 

contribuinte e o Estado, mas a responsabilidade tributária introduz uma terceira 

pessoa na relação jurídica que, entretanto, é considerada sujeito da obrigação 

tributária, a nosso ver, equivocadamente.   

A própria lei afirma que o responsável não se reveste da condição 

de contribuinte, portanto não poderia ser sujeito da obrigação tributária, se essa é 

condicionada por lei à ocorrência do fato gerador.      

Essa a nossa posição, ainda que não seja, precisamente, a dicção 

da lei. 

                                            

27
 in Substituição Tributária, pag.357. 
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A redação articulada pelo Código Tributário em seu artigo 121 traduz 

a intenção do legislador de garantir o responsável no processo tributário, com as 

mesmas condições do contribuinte, por razões de ordem político-econômicas, 

ainda que essa solução subverta a Teoria Geral do Direito Tributário. 

Desse apanhado, concluímos que a matéria tenha sido somente 

“mal colocada” na lei, embaralhada pelos critérios econômicos, fiscais e 

tributários, que, reconhecemos, se mesclam nessa relação típica. 

Numa interpretação científica, considera-se sujeito passivo da 

obrigação tributária sempre o contribuinte, aquele direta e pessoalmente 

vinculado à prática daquele fato descrito como hipótese de incidência. 

De toda forma, como a lei optou pela atribuição da responsabilidade 

pelo cumprimento da obrigação tributária, principal ou acessória, a terceira 

pessoa, vinculada ao fato gerador, a interpretação jurídica obriga a aceitar o 

responsável tributário na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, 

ainda que tão somente por expressa determinação da Lei. 

 

3. Responsabilidade Tributária  

Sucessão, Solidariedade e Responsabilidade de Terceiros  

A análise das normas que estabelecem a figura da responsabilidade 

tributária revela disposições relativas a duas figuras distintas – o responsável por 

sucessão e os terceiros responsáveis por expressa disposição de lei. 

A responsabilidade por sucessão prevê a transferência da 

obrigação, que persegue o bem, despersonalizando o contribuinte: a obrigação 

tributária persiste perante o responsável tributário, em nome do devedor, 

independente de seu desaparecimento. 

Assim ocorre quando responde o adquirente pelo tributo devido 

antes da aquisição e o espólio ou sucessor, por aquele devido pelo de cujus, 

assim como a nova sociedade pela sociedade incorporada por qualquer das 

formas admitidas em lei (transformação, fusão, cisão ou incorporação). 

A responsabilidade solidária garante o direito ao Estado de perseguir 
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o cumprimento da obrigação tributária por meio dos representantes civis dos 

devedores. 

Assim ocorre quando responde conjuntamente pela obrigação 

tributária todo aquele que é responsável, pela lei civil, por uma pessoa, um bem 

ou direito de outrem – pais, tutores, curadores, administradores, síndicos, 

tabeliães e escrivães e sócios. 

A solidariedade aqui é decorrente estritamente em razão da relação 

civil entre responsável e tutelado28.    

Essa hipótese é diversa da solidariedade originária, que grava a 

obrigação a todos os integrantes de uma “comunidade”, em que não há benefício 

de ordem. São solidariamente responsáveis pela obrigação tributária as pessoas 

que tenham interesse comum na situação descrita como hipótese de incidência e 

aquelas assim determinadas por expressa disposição de lei.   

Aqui a solidariedade é decorrente da comunhão, gerando obrigação 

originária a cada um dos integrantes do grupo. 

Finalmente, a lei excepciona a regra geral da responsabilidade 

objetiva, ao tratar da responsabilidade do agente por infração tributária penal. 

A responsabilidade por infração tributária tem a finalidade de 

incumbir obrigação por responsabilização pessoal do agente, nas situações 

decorrentes de ação dolosa. 

Essa responsabilidade é subjetiva: (i) do agente que praticou ações 

conceituadas como crime ou contravenção, (ii) daqueles em que presente o dolo 

elementar, (iii) ou, no dolo específico: dos responsáveis solidários, dos 

mandatários, prepostos ou empregados e dos Diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

O exame de cada uma dessas situações previstas na lei revela 

sempre uma correlação entre responsabilidade tributária e responsabilidade civil. 

Assim, a conclusão a que chegamos é de que: o contribuinte é 

                                            

28
 “tutelado” em sentido lato. 
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aquele que é alcançado pelo dever de pagar tributo. Ele é definido pela lei para 

compor a norma matriz da obrigação, juntamente com a definição do fato gerador 

e da base de cálculo de cada tipo de imposto.  

E o responsável tributário é terceira pessoa designada pela lei para 

responder pelo cumprimento da obrigação tributária, numa relação meramente 

jurídica. 

Assim, podemos dizer que esse modelo estabelece distinção entre: 

sujeito passivo da obrigação tributária por efeito direto da ocorrência do fato 

gerador, ou seja – o contribuinte; e o responsável tributário, que é inserido nessa 

relação por expressa disposição de lei, com a finalidade única de responder pelo 

pagamento do tributo. 

 

4. Responsabilidade tributária e substituição tributária 

As conclusões decorrentes do exame da responsabilidade tributária, 

sobretudo as que admitem a distinção do sujeito passivo da obrigação e do sujeito 

passivo da relação tributária, são definitivas para estabelecer a diferença 

daquelas figuras com a indicada pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional. 

Apesar do uso do mesmo rótulo, a responsabilidade descrita nos 

termos do artigo 128 do CTN apresenta uma situação que atinge, de alguma 

forma, a estrutura da própria ralação jurídica tributária.  

Não é outra a interpretação que se pode tirar do dispositivo de lei 

que envolve terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do 

cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

A atribuição de responsabilidade tributária a terceira pessoa com a 

exclusão da responsabilidade do contribuinte resulta, indiscutivelmente, na figura 

da substituição tributária, que podemos então classificar como responsabilidade 

tributária qualificada. 

O caráter excludente fixado pela lei estende os efeitos da 

responsabilidade, que alcança, assim, a obrigação e a relação jurídica tributária.    
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Na leitura da antiga obra de Marçal Justen Filho, Sujeição Passiva 

Tributária29, encontramos o resumo das várias posições doutrinárias, nacionais e 

estrangeiras, sobre conceito e definição de sujeição passiva da obrigação 

tributária e critérios para a distinção entre responsabilidade e substituição 

tributária. 

Assim, com expressa referência à obra e pedindo licença ao seu 

Autor, ousamos aproveitar o estudo para introduzir a matéria, com a finalidade de 

apresentar as considerações tomadas para as conclusões do trabalho. 

É necessário, entretanto, observar que o estudo referido teve 

suporte nas disposições do Código Tributário, mas anteriormente à Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993, que, com o acréscimo do §7º ao artigo 150 da 

Constituição Federal, deu ensejo a polêmica discussão sobre a chamada 

substituição tributária “para frente”, apesar de não ser técnica inovadora. 

De toda forma, por entender que a substituição tributária por 

pressuposto legal tem assento no artigo 128 do Código Civil, aproveitamos a 

pesquisa, de grande valia para este trabalho.30  

A obra serve para apresentar as várias teorias sobre a sujeição 

passiva tributária, que, nas suas mais variadas vertentes, acabam por discutir a 

questão central sobre a possibilidade de se admitir, na obrigação tributária, uma 

única sujeição passiva ou o fracionamento da responsabilidade para o pagamento 

do tributo.    

Dos estudos daquele Autor tiramos, resumidamente: 

– Albert Hensel, considerando o núcleo da relação obrigacional 

tributária na extensão do débito pessoal, conclui que, se o Estado pode 

impor obrigações ao devedor principal, tem igual legitimidade para 

estender a obrigação a terceiras pessoas que tenham peculiar relação 

com aquele devedor – (uma obrigação e um só sujeito passivo: o 

                                            

29
 JUSTEN Filho, Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 1986. 

30
 in Substituição Tributária, pags.100-213, mesmo sendo obra escrita antes da vigência das 

regras específicas da substituição tributária “para frente”.  
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substituto).31 

– Ernst Blumenstein, mais pontualmente, distingue 

responsabilidade e substituição tributária, a qual chama de repercussão 

tributária, entendendo que, na substituição, não há a extinção do sujeito, 

senão mera sucessão de uma pessoa por outra, por vontade do Estado – 

(uma obrigação e um só contribuinte: sucedido por terceira pessoa).32 

– Mario Pugliesi entende que sujeito passivo é exclusivamente 

quem deva pagar a dívida tributária, sua ou de outrem, sem 

considerações sobre efeitos econômicos ou translativos de carga 

tributária, distinguindo: (i) sujeito passivo, o “devedor direto”, sobre quem 

recai a obrigação de pagar tributo; (ii) substituto tributário, quando a lei 

estabelece que o pagamento deva se dar por terceira pessoa, no lugar do 

devedor primariamente obrigado, que se torna, assim, sujeito passivo da 

obrigação – (uma obrigação e um só sujeito – o substituto).33 

Essa teoria se pode dizer inspiradora da posição adotada na 

elaboração do Código Tributário Nacional. 

– Enrico Allorio, adepto do pensamento de que o legislador é 

livre para constituir a hipótese de incidência tributária à sua conveniência, 

toma a substituição tributária como um equívoco conceitual, provocado 

pelo embaralhamento do momento pré-jurídico e o momento jurídico da 

incidência. Para ele, todo obrigado pelo pagamento é sujeito passivo da 

relação, quer seja diretamente, quer seja pelo substituto.34 

Por não reconhecer autonomia conceitual à figura da 

substituição, nega legitimidade para o Fisco exigir do substituído a 

                                            

31
 HENSEL, Albert, Diritto Tributário, Milano, Giuffrè, 1956, trad. DINO JARACH, pag.98, apud 

JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 1986, pag.100.  

32
 BLUMENSTEIN, Ernst, Sistema di diritto delle imposte, Milano, Giuffrè, 1954, pag.58, apud 

JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 1986, pag.102.  

33
 PUGLIESE, Mario, Instituiciones de Direcho Financiero, México, Porrua, 1976, com um Estudio 

Preliminar de Afonso Cortina Gutiérrez, pag.170-1, apud JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição 
passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 1986. pag.105.   

34
 ALLORIO, Enrico, Diritto processuale tributario, Milano, Giuffrè, 1942, pag.189, apud JUSTEN 

FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 1986. pag.109.  
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obrigação inadimplida pelo substituto, já que a relação se esgotaria neste 

– (uma obrigação e tendo por sujeito o substituto).  

– A.D. Giannini, in Instituzioni di Diritto Tributario, pags.103-04, 

constrói sua teoria partindo, ainda, do princípio segundo o qual, num 

Estado unitário, o único limite ao poder financeiro é o próprio poder de 

império, sendo contido somente pela conveniência, adequação 

econômica e capacidade contributiva. 

Mas, com outra postura, distingue responsabilidade e 

substituição tributária, sendo a substituição hipótese em que a obrigação 

tributária é determinada a terceira pessoa, diversa do sujeito passivo, 

passando então aquela a ser a única obrigada, com a exclusão do 

contribuinte originário. 

Reconhece e critica várias teorias sobre substituição tributária, 

afirmando que o substituto não é um “terceiro” na relação, mas sim o 

único devedor do tributo; toma a substituição como um instituto peculiar 

do direito tributário, que faz exceção aos princípios gerais desse ramo e 

que nasce somente quando o fato imponível verifica-se com referência ao 

sujeito passivo – (uma obrigação com alteração do elemento subjetivo 

passivo para o substituto, com exclusão daquele).  

Critica a posição de Allorio, quando afirma a indistinguibilidade 

entre substituto e incidência direta, pelo que fica prejudicado, no caso da 

substituição, o direito de regresso, jungido às regras do direito comum.35 

– Antonio Berliri36, num contraponto entre as posições de 

Allorio e Giannini, entende que, se o legislador é livre para valorar e 

eleger o fato revelador da capacidade contributiva, da mesma forma é 

livre para determinar casos especiais em que o dever de pagar tributo não 

                                            

35
 GIANNINI, A.D., Instituzioni di diritto tributario, 9ª ed., Milano, Giuffrè, 1974, curata da V.M. 

Romanelli Grimaldi, pags.103-4, apud JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, 
Belém/PA, CEJUP, 1986, pag.112.  

36
 BERLIRI, Antonio, Principios de derecho tributario, Madrid, Ed. De derecho financiero, 1971, vol. 

II, pag.208, apud JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 
1986, pag.117.  
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corresponda a esse fato, mas a outro, de forma que o dever nascerá 

também para outra pessoa, podendo as obrigações de ambas serem 

idênticas (solidariedade), dependentes (responsabilidade) ou excludentes 

(substituição), observando, entretanto, que as condições da obrigação de 

substituição se devem em razão das condições do substituído (por 

exemplo, na existência de condição de isenção) – (uma obrigação já 

atribuída a terceira pessoa como substituto).37 

– Na doutrina pátria, a reportagem é inaugurada pela referência 

à posição de Rubens Gomes de Souza, afirmando ser o sujeito passivo 

ou devedor a “pessoa obrigada a cumprir a prestação que constitui objeto 

da obrigação que o sujeito ativo tem o direito de exigir”, admitindo a 

sujeição passiva indireta, imposta pela vontade do Estado. 

Diferentes as hipóteses de transferência e substituição, a 

primeira compreendendo casos de solidariedade, sucessão e 

responsabilidade, quando a lei determina o pagamento à outra pessoa 

nas hipóteses em que “o imposto não fosse pago pelo sujeito passivo 

direto.”, e a substituição, quando “verifica-se o nascimento da obrigação já 

referida, à pessoa diversa daquela em relação econômica com o ato, fato 

ou negócio tributário”.   

Posteriormente, já na vigência do Código Tributário, seu 

principal autor ratifica a posição, anotando que a lei agrupa todos os 

casos de sujeição indireta sob a epígrafe de responsável, inclusive aquele 

“que deve desde logo, por conta do outro, em virtude de mandamento 

legal.” – (uma obrigação, com a substituição do contribuinte por terceira 

pessoa). 

Marçal Justen Filho traz então trecho em que Rubens Gomes de 

                                            

37
 Além dessas, Marçal Justen Filho resume ainda as teorias de Cocivera, Alessi, Micheli, Perez 

de Ayala, Matias Cortes Domingues, Sáinz de Bujanda, Alberto Xavier, Pedro Soares Martinez 
e as posições do pensamento Latino-Americano: (i) sujeito passivo pode ser contribuinte ou 
responsável, sendo a substituição uma modalidade de responsabilidade (Pugliese, Fonrouge, 
Zavala e Ataliba); (ii) sujeito passivo é só o contribuinte (Giannini); (iii) sujeito passivo é o 
contribuinte e o substituto (Pérez de Ayala, Cardoso Costa e Blanco Ramo); (iv) sujeito passivo 
é só quem paga tributo (Berliri e Cléber Giardino); (v) outros mais doutrinadores com posições 
intermediárias. 
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Souza explica seu posicionamento quanto à substituição tributária, que merece 

transcrição:  

Quando muito se poderia advertir que, do mesmo modo que a 
capacidade do legislador ordinário não é irrestrita para eleger fatos 
geradores (concretizações da definição legal da hipótese abstrata da 
incidência), tampouco o é para atribuir responsabilidades tributárias a 
terceiros. Esta ressalva, embora não conste do artigo 121, parágrafo 
único, n.II, do CTN, pode ser havida como implícita pela atuação de 
um princípio geral de direito. Com efeito, a lei ordinária que atribuísse 
sujeição passiva a quem não tenha qualquer relação com a hipótese 
de incidência, estaria definindo, não um responsável, mas um 
contribuinte; e o estaria fazendo em desacordo com o inciso I do 

dispositivo citado.
38 

Assim foi transportado para as disposições do Código Tributário 

Nacional, editado pelo seu trabalho e sob sua orientação.    

– Prosseguindo, referimos Amilcar de Araujo Falcão, que, 

acompanhando a posição de Pugliese, entende a substituição tributária 

como forma de execução contra terceiros, uma “sub-rogação” legal de um 

sujeito passivo a outro, sendo sempre o fato gerador atribuído ao 

contribuinte, “tanto que, havendo isenção relativamente a ele, não nasce 

obrigação alguma.” (uma obrigação, com substituição do contribuinte pelo 

substituto).39 

Em Alfredo Augusto Becker 40encontramos:  

...existe substituto legal tributário toda vez em que o legislador 

escolher, para sujeito passivo da relação jurídica tributária, outro 
qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo 
de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo 

                                            

38
 SOUZA, Rubens Gomes de, O fato gerador do imposto de renda, Estudos de direito tributário, 

pag.174, Compêndio de legislação tributária, 3ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1960, 
pags.70-72, O IPI e as vendas de ativo fixo, Revista dos Tribunais, São Paulo, Ed.Revista dos 
Tribunais, ago/1969, vol.406, pags.53-67, O ICM e a alienação fiduciária em garantia, Revista 
dos Tribunais, São Paulo, Ed.Revista dos Tribunais, jan/1971, vol.423, pags.45-65, Sujeito 
passivo das taxas, Revista de Direito Público, São Paulo, Ed.Revista dos Tribunais, 
abr.jun/1971, vol.16, pags.346-353, apud JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, 
Belém/PA, CEJUP, 1986. pag.165-175. 

39
 FALCÃO, Amilcar de Araujo, Introdução ao direito tributário, pag.133, apud JUSTEN FILHO, 

Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 1986. pag.169.   

40
 BECKER. Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 1963, 

pags.254-55, apud JUSTEN FILHO, Marçal, Sujeição passiva tributária, Belém/PA, CEJUP, 
1986. pag.170. 
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presuntivo.41 – [uma obrigação tem por sujeito o substituto] 

– Finalmente, Marçal Justen Filho coloca sua posição, 

entendendo possível criar situações de substituição e de responsabilidade 

tributária sem que haja a desnaturação da materialidade da hipótese de 

incidência e sem ultrajar a destinação da carga tributária, concluindo que 

“tanto a substituição como a responsabilidade não acarreta 

incompatibilidade entre o mandamento normativo e a hipótese de 

incidência. Portanto, os princípios constitucionais continuam respeitados.” 

– (uma obrigação tem por sujeito o substituto). 

Importante então anotar que, por essas referências, temos como 

opinião geral: (i) a autonomia do Estado para estabelecer a obrigação tributária e 

construir a relação tributária, elegendo as hipóteses de incidência e os sujeitos 

passivos conforme sua conveniência política, sem limitações de qualquer ordem, 

argumento esse lançado para defender as variações contidas na disciplina da 

sujeição passiva tributária; (ii) que a obrigação tributária sujeita ao regime da 

substituição tributária é independente e tem originalmente como sujeito passivo 

indicado por lei o substituto, com exclusão do substituído. 

Cabe ao final da reportagem, acrescentar do citado Alfredo Augusto 

Becker as colocações encontradas em sua obra Teoria Geral do Direito Tributário, 

com tratamento extenso sobre a substituição tributária, extraindo, pontualmente, 

as seguintes afirmações: (i) o fenômeno da substituição opera-se no momento 

político em que o legislador cria a regra jurídica, ou seja, na escolha de qualquer 

outro indivíduo em substituição àquele de cuja renda ou capital a hipótese de 

incidência é fato-signo presuntivo, sem a substituição da hipótese de incidência 

nem substituição do contribuinte de fato, que não reconhece; (ii) o substituído não 

mantém nenhuma relação jurídica com o Estado; (iii) a relação jurídica entre 

substituto e substituído não é de ordem tributária; (iv) o substituto tributário 

                                            

41
 Faz referência ainda a Aliomar Baleeiro, Fábio Fanucchi, Henry Tilbery, Cléber Giardino, 

Fernando Albino de Oliveira, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, Moacyr Pereira Junior, 
Ives Gandra, Ilves José de Miranda Guimarães Francisco de Assis Praxades, Ioshiaki Ichihara, 
Carlos da Rocha Guimarães, Sacha Calmon Navarro Coelho, Johnson Barbosa Nogueira, 
Arnaldo Borges.   
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distingue-se do responsável tributário.42  

José Eduardo Soares de Melo toma a substituição como imputação 

de responsabilidade por obrigação tributária de terceiro que não praticou o fato 

gerador, mas que tem vinculação indireta com o real contribuinte, sendo 

construção da lei que afasta, num plano pré-jurídico, aquele contribuinte original, 

prevendo, desde logo, o encargo da obrigação a outra pessoa. 

Identifica ainda a substituição regressiva, quando a situação descrita 

atinge operações anteriores, o que caracteriza o fenômeno do diferimento. 

E rechaça a substituição progressiva, quer pela inviabilidade de 

haver incidência sobre fato futuro e incerto, senão, e principalmente, pela 

inconstitucionalidade do acréscimo do §7º do artigo 150 da Constituição Federal, 

por emenda constitucional, pela violação à reserva constitucional do artigo 60, 

§4º, considerando a situação decorrente da aplicação do regime nessas 

circunstâncias como ofensiva aos direitos e garantias individuais.43 

Ainda que não esgotado o repertório doutrinário, essas referências 

trazem a lume a exata dimensão da problemática que encerra o regime de 

substituição tributária, elucidando os aspectos mais importantes sobre os quais se 

travam as discussões, regime esse que se torna, assim, consagrado tão só, se 

não pelo mais, pelo interesse despertado para a Ciência do Direito.  

É oportuno então firmar algumas posições tomadas a partir das 

teorias estudadas. 

A primeira delas é reconhecer que o Estado reserva-se o poder de 

tributar por inteiro, cabendo-lhe, assim, instituir o sistema tributário, dele fazendo 

parte, inclusive, os limites de sua própria atuação. Ou seja, o Estado é livre para 

instituir cada hipótese de incidência, obedecendo, somente, às regras e aos 

princípios que informam o sistema por ele mesmo instituído. 

Na lei, (i) contribuinte é aquele, pessoal e diretamente, vinculado à 

realização do fato gerador, (ii) responsável tributário é terceira pessoa, que, sem 

                                            

42
 in Teoria Geral do Direito Tributário, pags.531-539. 

43
 in Curso de Direito Tributário, pag.274. 
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se revestir da condição de contribuinte, é designada pela lei como sujeito da 

obrigação tributária, e (iii) a substituição tributária é espécie diferenciada e 

qualificada de responsabilidade tributária, dado ao seu caráter excludente, em 

que o responsável assume a condição de responsável-substituto, existindo essa 

obrigação em função da situação prevista em lei, em razão da obrigação do 

contribuinte-substituído. 

Portanto, a substituição tributária é a responsabilidade levada ao 

extremo: pelo comando da lei, ao responsável cabe, na condição de responsável-

substituto, a obrigação daquele efetivamente vinculado com a realização do fato 

gerador e a obrigação tributária dele decorrente. 

Daí a denominação a ser utilizada no transcorrer do presente 

trabalho de “responsável-substituto”, preferida à usual “contribuinte-substituto”, 

por entender que o substituto tributário é efetivamente, no sistema e na relação 

tributária, aquele que ocupa a posição de responsável, e não contribuinte, 

conforme as colocações e posições adotadas que se fará no transcorrer do 

estudo.   

De outro lado, fica a definição de que, no cuidar dessa matéria, a 

obrigação tributária objeto da substituição será considerada na sua integralidade, 

pois que ela é a obrigação a ser honrada pelo substituto. 

 

5. O Regime da Substituição Tributária 

5.1. Propriedades 

A responsabilidade tributária e a forma qualificada da substituição 

tributária são situações jurídicas criadas pela lei que excepcionam a sujeição 

passiva, determinadas pela finalidade de política fiscal visando facilidade e 

resultado de arrecadação.  

Considerando, como já vimos, o contribuinte como legítimo sujeito 

passivo da relação tributária, por sua vinculação pessoal e direta com a realização 

do fato gerador, observamos que os demais regimes de recolhimento do imposto, 

a saber, por responsabilidade e substituição, criam duas espécies de situações: (i) 
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aquelas que preservam a obrigação e a relação jurídica tributária original e (ii) as 

que criam novas obrigações e relações a partir da obrigação originária.  

A previsão da responsabilidade tributária tem por finalidade 

viabilizar, com praticidade e eficiência, a arrecadação do tributo devido e exigido, 

na forma da lei, a partir da ocorrência do fato gerador, em que a obrigação 

tributária permanece indene e autêntica conforme descrito na hipótese de 

incidência, sendo originalmente designado o responsável como sujeito passivo. 

Assim, nos casos de responsabilidade tributária, em todos eles, 

permanece incólume a obrigação originária relativamente ao contribuinte, sendo o 

responsável tributário obrigado somente ao cumprimento daquela obrigação que 

lhe é atribuída pela lei. 

Este é o sistema estabelecido, é o que diz a lei – o responsável, 

mesmo não sendo o contribuinte na acepção correta da palavra, é efetivamente o 

sujeito da obrigação tributária.44 

Da mesma forma, e com maior intensidade, na substituição 

tributária, a obrigação do contribuinte originário é atribuída ao responsável-

substituto, na sua integralidade, tendo como efeito a exclusão do contribuinte-

substituído da relação jurídico-tributária. O substituto assume, na condição de 

responsável-substituto, a sujeição passiva da obrigação e da relação tributária, 

decorrente da prática do fato gerador praticado pelo contribuinte-substituído. 

Por construção legal, é como se a hipótese de incidência da 

obrigação do substituto fosse a própria obrigação tributária do substituído.  

O vínculo com o contribuinte original somente permanece como 

sustentáculo da própria substituição: desaparecendo ou inexistindo a obrigação 

do substituído, perece a obrigação do substituto. 

Portanto, pela substituição tributária, a obrigação substituída torna-

se sua subsidiária, ou seja, o fundamento da obrigação e da relação jurídica que 

                                            

44
 Deixamos consignado mais uma vez nosso entendimento segundo o qual, na hipótese, há uma 

obrigação pela qual se instala uma relação jurídica triangular entre o Estado, o contribuinte e o 
responsável – o primeiro, dando origem à obrigação; o segundo, obrigado pelo dever de 
cumpri-la em razão daquele vínculo obrigacional.   
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vinculam o responsável-substituto.  

Cabe aqui repetir a referência já feita aos esclarecimentos prestados 

por Rubens Gomes de Souza sobre o regime: “verifica-se o nascimento da 

obrigação já referida à pessoa diversa daquela em relação econômica com o ato, 

fato ou negócio tributário”.45   

A previsão legal da responsabilidade excludente, pelos termos do 

citado artigo 128 do CTN, é a base para a aplicação do regime de substituição 

tributária, inclusive para a chamada substituição tributária “para frente”, que 

preferimos tratar como sendo substituição tributária por pressuposto legal.
46

 

A singularidade daquela disposição induz a aplicação do regime 

para alcançar as obrigações tributárias dos impostos considerados multifásicos, 

como o ICMS, ou seja, em que a incidência alcança particularmente cada uma 

das operações da cadeia de circulação de mercadoria, que é submetida a um 

regime especial de creditamento, para assegurar o resultado final de incidência 

única.47        

E é à aplicação a esse tipo de imposto que o regime mais se 

justifica. 

A inexistência de qualquer restrição possibilita aplicar o regime 

relativamente à operação antecedente, concomitante ou subsequente, como 

previsto na lei complementar que disciplina o tipo, Lei Complementar nº 87, de 

1996, pelo §1º do artigo 6º – “...A responsabilidade poderá ser atribuída em 

relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam 

antecedentes, concomitantes ou subseqüentes...”. 

A substituição tributária relativa à prestação antecedente consigna 

regime conhecido como diferimento, em que o contribuinte da obrigação tributária 

                                            

45
 Referência citada à pag. 37, nota 38, deste trabalho. 

46
 Tanto é verdade que se aproveitam as referências, artigos, decisões e comentários ao 

dispositivo, anteriores a 1992, para discussão e estudo sobre substituição tributária.    

47
 No imposto nacional conhecido como ICMS, o valor recolhido individualmente em cada 

operação da cadeia de circulação da mercadoria é abatido, por creditamento, do pagamento do 
imposto na operação subsequente, de forma a resultar, na operação final, no recolhimento total 
correspondente a uma só vez a incidência da alíquota média sobre o valor da última operação.  



32 

 

é substituído pelo contribuinte da operação subsequente, a quem caberá, 

concomitantemente, a obrigação antecedente e a atual. 

É a chamada “substituição tributária regressiva”, na denominação 

utilizada por José Eduardo Soares de Melo
48

, que a define como hipótese de 

postergação da exigência tributária, assim como em Zelmo Denari e outros.49 

A hipótese retrata fielmente o perfil do regime de substituição 

tributária: a obrigação tributária decorrente do fato ocorrido não é considerada 

como obrigação do sujeito que praticou o fato juridicizado, sendo incidente 

conjuntamente com a obrigação decorrente da operação subsequente, sob a 

responsabilidade do contribuinte seguinte, à guisa de substituição do contribuinte 

originário, respeitados os procedimentos de creditamento para garantir a não-

cumulatividade vedada.  

Por exemplo, pela entrada de cana-de-açucar na usina de 

processamento, a obrigação tributária do produtor rural decorrente da saída do 

produto da propriedade produtora não é dele exigida, sendo assumida pela usina, 

como substituta tributária, que responderá pelo pagamento do imposto decorrente 

da entrada da cana-de-açúcar na oportunidade da saída do produto já fabricado, 

proporcionalmente. 

Assim, a obrigação do produtor rural é assumida pela empresa para 

a qual entregou o produto de sua cultura; o industrial torna-se o responsável-

substituto da operação anterior à sua, que resulta da saída do produto 

beneficiado. 

Não é assim para Marçal Justen Filho, que toma o diferimento como 

categoria de não incidência, concluindo que só haverá fato imponível se e quando 

ocorrer a operação subsequente.50 

Mas é a posição tomada por Maria Rita Ferragut51, que diz haver um 

                                            

48
 in ICMS Teoria e Prática, pag.94 e Curso de Direito tributário, pags.275.. 

49
 in Responsabilidade pelo ICMS na Substituição Regressiva, pag.138. 

50
 in Sujeição passiva tributária, pag.355. 

51
 in Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002, pag.64. 
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adiamento da obrigação, que não representa a postergação do prazo de 

pagamento “já que o vencimento da obrigação condiciona-se a um outro fato 

futuro, a ser praticado pelo substituto”, e por Regina Helena Costa, para quem, 

pelo diferimento, “se acumula o imposto devido na etapa subseqüente, de 

circulação”, cuja aplicação “supõe a tributação plurifásica”.52 

Portanto, registramos que há diferença de entendimento doutrinário 

quanto à natureza jurídica do diferimento.     

A oportunidade da substituição tributária concomitante é de difícil 

aplicação, confundido-se com a própria responsabilidade simples ou com a 

hipótese da retenção e recolhimento do imposto; de se ver que as figuras são 

próximas. 

De qualquer forma, imprescindível para identificar a ocorrência da 

hipótese de substituição tributária em cada caso, além da própria designação por 

lei, é a verificação da origem da obrigação, a efetiva transferência da 

responsabilidade sobre ela e a exclusão do contribuinte-substituído em razão do 

responsável-substituto.      

Já a norma que prevê a substituição tributária que alcança a 

operação subsequente, chamada geralmente de “substituição tributária para 

frente”, que é a figura central do presente trabalho, enseja maiores 

questionamentos, relativos à legitimidade da antecipação da obrigação 

subsidiada, tudo o que será abordado oportunamente. 

De toda forma, tratando-se de substituição tributária, já com a base 

do posicionamento adotado, é pertinente também deixar consignada a diferença 

existente entre a substituição tributária e outros regimes excepcionais de 

arrecadação.     

5.2. Retenção de pagamento e antecipação de pagamento 

Na obrigação tributária submetida ao regime de retenção de tributo, 

o agente de retenção, designado por lei, tem, somente, a responsabilidade de 

                                            

52
 in Curso de Direito Tributário,Constituição e Código Tributário Nacional, pag.209  
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reter e recolher o valor correspondente ao tributo devido pelo contribuinte 

originário, pela obrigação (dele, contribuinte) decorrente da prática do fato gerador 

(por ele, contribuinte). Por vezes, essa obrigação alcança também o dever de 

declarar e calcular o tributo devido. 

De toda forma, nessa situação mantém-se íntegra a obrigação 

tributária e a relação entre o contribuinte ou o responsável tributário e o Fisco, 

sendo a participação do agente de retenção meramente instrumental, 

determinada pela finalidade única de recolher o tributo com maior facilidade e 

melhor resultado. 

Podemos dizer que uma de suas espécies é a hipótese de 

pagamento de tributo por desconto direto, como acontece efetivamente na 

tributação do IOF ou IR sobre aplicações financeiras e resgate de renda. 

Na retenção na fonte, o responsável pelo recolhimento tem, 

inclusive, a obrigação de identificar expressa e detalhadamente o contribuinte e a 

obrigação a que se refere pagamento, porque opera obrigação de outrem, sem 

estar na condição de contribuinte nem de responsável. 

 Exemplos da aplicação do regime de retenção podem ser citados: 

a) retenção de Imposto sobre a Renda – IR na fonte – obrigação do pagador de 

reter e recolher o imposto devido por quem aufere renda ou proventos de 

qualquer natureza; b) retenção de contribuição previdenciária – obrigação do 

pagador de reter e recolher o percentual devido pelo empregado na oportunidade 

do pagamento do salário; c) retenção de imposto sobre serviços de qualquer 

natureza – obrigação do tomador do serviço de reter e recolher o ISS devido pelo 

prestador de serviço contratado. 

A relação do agente de retenção não é decorrente da 

responsabilidade civil, a exemplo do que ocorre nas situações comentadas no 

item “3”, na folha 30 precedente; e também não é hipótese de responsabilidade 

tributária, nos termos do artigo 121 do CTN, situações pela quais a lei elege 

terceira pessoa como sujeito da obrigação tributária, como vimos. 

Na retenção e recolhimento, a obrigação tributária não é alterada na 

sua formação, mantido o sujeito da obrigação tributária, aquele na qualidade de 
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contribuinte ou de responsável tributário, vinculado ao fato gerador. 

A responsabilidade do agente de retenção é meramente 

instrumental. Ele não é sujeito passivo da obrigação tributária, quer na qualidade 

de contribuinte, quer de responsável ou substituto.   

O traço distintivo entre a substituição tributária e a retenção de 

imposto é que, naquela, o responsável se torna responsável-substituto, 

assumindo a obrigação de outrem como se sua fosse; já na retenção, o 

responsável simplesmente executa o pagamento, pelo contribuinte originário, da 

sua obrigação (obrigação é do contribuinte originário). 

Sustenta essa posição a seguinte argumentação: no caso de 

insurgência contra a imposição tributária, o direito é reservado ao sujeito passivo 

da obrigação, e não ao agente de retenção. 

Assim na retenção na fonte de Imposto sobre a Renda e Proventos é 

apontada na Declaração Anual de quem sofreu o desconto e não pelo agente de 

arrecadação. 

Também a restituição de exigências julgadas inconstitucionais, como 

o IPMF ou o ADIR, não aproveita aos agentes de arrecadação, mas revertem às 

contas correntes dos contribuintes. 

Assim é que se distinguem as situações criadas pela 

responsabilidade e pela substituição tributária da figura da mera retenção de 

imposto.     

De igual forma, o regime de antecipação de pagamento diferencia-se 

da substituição tributária de forma substancial, uma vez que na antecipação 

simples é mantida a obrigação tributária originária sem alterações.  

Também sendo um instrumento de política de arrecadação, a 

antecipação de pagamento ocorre quando a lei determina que o próprio sujeito 

passivo da obrigação tributária (seja contribuinte, seja responsável tributário) 

cumpra a obrigação mediante o pagamento prévio do tributo, antecipando-se ao 

momento fixado pela lei, como de ocorrência do fato gerador, como norma geral. 

Situação típica é a do recolhimento de IR, na oportunidade da 

realização do negócio, quando resulta no pagamento antes da declaração final de 
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apuração, como ocorre com o recolhimento pelo carnê-leão. 

Considerado, o Imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza – IR, imposto de apuração continuada, por ser a ocorrência do fato 

gerador – auferir renda, e a base de cálculo – renda, apurada num período 

contínuo e determinado, anual – exercício fiscal, como determina a lei, qualquer 

recolhimento durante o ano, por retenção ou recolhimento exigido, será 

considerado antecipação de pagamento. 

Situação idêntica também aquela prevista para o ITBI, cujo 

recolhimento é antecipado, por ser necessária sua comprovação para lavrar 

escritura pública de transferência de bens – fato gerador do imposto, ou o 

recolhimento do ICMS no desembaraço aduaneiro, quando incidente sobre o 

recebimento de mercadorias importadas do exterior. 

São, pois, hipóteses excepcionais de cumprimento da obrigação 

originária, pelo contribuinte ou pelo responsável tributário designado por lei, 

meramente em função do prazo fixado em lei para o pagamento do tributo.53 

O traço distintivo entre a substituição tributária “para frente” e a 

antecipação de pagamento é que, naquela, o responsável-substituto assume a 

obrigação de outrem como se sua fosse, havendo antecipação fática e, por 

consequência, o cumprimento imediato dessa obrigação; já na antecipação de 

pagamento ocorre a mera antecipação do prazo para pagamento do imposto.  

 

6. Substituição tributária “para frente” 

Cabe agora analisar o regime da substituição tributária pela forma 

conhecida como “para frente”, denominação mais usada para identificar a 

aplicação do regime que impõe ao contribuinte a concomitância da obrigação 

originária acumulada à obrigação futura, mediante específica previsão legal.  

                                            

53
 Entendemos que há distinção entre a definição do contribuinte do imposto, em atendimento ao 

mandamento constitucional (artigo 146, III, “a”), em função da relação material com a hipótese 
de incidência, e a designação do responsável tributário, por delegação, em função do nexo de 
causalidade entre a situação tributária e a responsabilidade civil. 
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6.1. A denominação 

A primeira colocação diz respeito à denominação adotada para a 

identificação desse regime. 

Conhecido pelo apelido de “substituição tributária „para frente‟” ou 

tratada como substituição tributária “progressiva”, é identificado por 

denominações essas carregadas de conotação temporal em relação à obrigação 

substituída. 

Essas expressões adotadas, a rigor, não se apresentam adequadas 

à espécie construída pela lei. A substituição tributária por fato gerador que deva 

ocorrer posteriormente provoca a antecipação do nascimento da obrigação à 

própria ocorrência do fato gerador. 

O regime é estabelecido sob o pressuposto de que, numa espécie 

tributária em que a incidência atinge várias situações em cadeia até alcançar o 

desiderato final, as operações subsequentes são inevitáveis até a consecução da 

última, como previsto na lei. 

Isso ocorre, como veremos discriminadamente adiante, com 

situações específicas relativas à exigência do imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadoria, espécie que pressupõe, depois da saída da mercadoria 

do produtor ou do industrial para o mercado varejista, inevitavelmente, a saída da 

mercadoria para o consumidor final.  

De outro lado, esse regime especial, que subverte a ordem própria 

da tributação, só poderia ocorrer por presunção legal justificada pela 

caracterização da espécie. 

Essas considerações, a relativa ao efeito de antecipação da 

obrigação na substituição por fato gerador que deva ocorrer e a relativa à 

pressuposição da ocorrência do fato posterior, justificam a proposta de adoção da 

denominação substituição tributária por pressuposto legal, que nos parecer mais 

consentânea com o tipo e o regime jurídico a que se aplica. 

A substituição tributária sobre fato gerador que deva ocorrer 
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posteriormente efetivamente antecipa a obrigação posterior e só se aplica quando 

e conforme a expressa e completa previsão em lei.54  

Dessa forma, a partir daqui, passamos a tratar tal tema sob essa 

denominação proposta – substituição tributária por pressuposto legal.   

6.2. Hipótese de responsabilidade tributária qualificada 

O regime da substituição tributária, previsto originariamente pelo 

Código, revestido da autoridade de norma geral de direito tributário, como se tira 

do artigo 128, foi constitucionalizado pela inserção, ao texto constitucional, do § 7º 

ao artigo 150, promovida pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. 

O novo articulado não só confirma a legitimidade do regime, como, 

ao ser alocado na seção reservada aos limites do poder de tributar, generalizou 

sua aplicação e emprestou às disposições conotação de norma condicionante à 

realização de substituição tributária por pressuposto legal.K 

Como se vê, a constitucionalização da norma não alterou a sua 

substância, conforme antes anunciada pelos termos do artigo 128 do CTN, nem 

como responsabilidade tributária, da qual é gênero. Somente acrescentou 

condições para a substituição tributária por pressuposto legal, então já em uso, 

introduzindo limites e garantias constitucionais para a aplicação do regime. 

Assim, a previsão da responsabilidade pelo crédito tributário, 

delegada, na lei, a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva 

obrigação, passou a ser de aplicação restrita, explicitamente, à possibilidade de 

atribuição de responsabilidade a sujeito passivo de obrigação tributária, para o 

pagamento de imposto ou contribuição por fato gerador que deva ocorrer 

posteriormente.  

Diga-se, nesse particular, que, a rigor, a especificação dessa matéria 

seria reserva de lei complementar, à qual compete, por delegação constitucional, 

                                            

54
 “„Pressuposto‟ – de pressupor – conjecturar, dar como acertado ou ter como antecedente, 

exprime o que deve vir antes, ou é natural que antes se verificasse”. DE PLÁCIDO E SILVA, 
Vocabulário Jurídico, verbete “pressuposto”.   
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regular as limitações ao poder de tributar55 e estabelecer normas gerais sobre 

matéria tributária, pois seu conteúdo é, indiscutivelmente, relativo à limitação ao 

poder de tributar, de ordem geral. De toda forma, o modelo está agora sob o 

manto da autoridade constitucional.56 

A terceira pessoa em relação à obrigação subsequente está aqui 

identificada: é o sujeito passivo da obrigação tributária da operação antecedente. 

É ele contribuinte57 em relação à própria obrigação e, concomitantemente, 

responsável-substituto em relação à obrigação posterior. 

Portanto, temos que se trata efetivamente de hipótese de 

responsabilidade tributária de espécie qualificada.  

A interpretação da norma limita a aplicação do regime a tributos cuja 

incidência se dá em operações sequênciais – em cadeia ou em cascata, ou seja, 

nas espécies consideradas multifásicas. 

Somente na hipótese de tributo multifásico seria possível atribuir a 

responsabilidade tributária a um contribuinte, por fato gerador que deve ocorrer 

posteriormente. A ideia leva à inexorável construção de hipótese cuja incidência 

se dá “em cascata”. 

A compreensão do perfil se completa com a segunda condição: a 

possibilidade de instituir obrigação tributária a partir de fato gerador que deva 

ocorrer posteriormente.  

Observe-se que o artigo refere-se exatamente a “fato gerador que 

deva ocorrer posteriormente”, o que o insere numa sucessão de fatos, situação 

diversa da que ocorre em impostos de incidência única, individualizada, como, por 

exemplo, nos impostos sobre propriedade: propriedade de veículos automotores 

ou propriedade predial e territorial urbana. 

No caso da incidência multifásica, fato gerador que deva ocorrer 

posteriormente significa a próxima operação relativa à prevista circulação da 

                                            

55
 Artigo 146, II / CF. 

56
 Artigo 150, §7º e aliena “b”, inciso XII, §2º, artigo 155 / CF. 

57
 “contribuinte” lato sensu. 
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mercadoria, para completar o ciclo de colocação de mercadorias no mercado. 

A classificação do tributo em unifásico e multifásico é determinada 

pelas características da incidência, sendo definição jurídico- tributária, 

considerando o critério de formação do elemento quantitativo do fato gerador: o 

fato gerador do imposto pode ser (i) unifásico, quando o cálculo da incidência 

(alíquota sobre base de cálculo) esgota-se na operação de uma só ocorrência, em 

que (a x b = vI), ou (ii) multifásico, quando o cálculo da incidência projeta-se para 

a última operação de uma cadeia, mediante o processo de creditamento, em 

respeito ao critério de não-cumulatividade, em que (vI = a x b – ia).58 

A sistemática é estabelecida pela Constituição, ao dispor que o 

ICMS: “será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 

montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal;”. 

O caráter de sucessividade da incidência do ICMS, com garantia de 

não-cumulatividade, está, portanto, estabelecido na origem da espécie, com a 

descrição, pela Constituição Federal, do pressuposto de fato sobre o qual é 

permitida a exigência do tributo.  

Portanto, a incidência desse imposto pertence à categoria de atos 

complexivos, vez que a obrigação tributária antecedente se esgota pelo 

pagamento do tributo decorrente da ocorrência do fato gerador próprio, mas 

projeta efeitos para a incidência subsequente, em função da operação adotada 

pelo Sistema, para o critério da não-cumulatividade. 

Considerando essas peculiaridades, temos que os impostos 

multifásicos permitem dimensionar o alcance da incidência, tendo o regime da 

substituição tributária por pressuposto legal a finalidade específica de concentrar 

a arrecadação de todas ou alguma das etapas na origem da circulação. 

A previsão da ocorrência da operação posterior nessas hipóteses é 

                                            

58
 (a x b = vI) = alíquota x base de cálculo é igual a valor do imposto e [vI = (a x b – ia)] = valor do 

imposto é igual a alíquota x base de cálculo – incidência anterior, de forma que a última 
operação terá como valor do imposto (a x bc) da última operação tributada.  
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carregada de tanta certeza que a norma constitucional estabelece a garantia à 

imediata e preferencial devolução do imposto recolhido, no caso de não 

realização do fato presumido. 

A associação dessas condicionantes leva, portanto, a concluir que 

esse tipo de regime de arrecadação dirige-se especialmente aos tributos 

considerados multifásicos, tipo no qual se encaixa precisamente a hipótese 

descrita. 

Dentro dessa classificação, tomando por modelo o imposto incidente 

sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, 

podemos analisar a situação a partir da hipótese de ocorrência do fato gerador na 

“saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte”. 

Sendo contribuinte do imposto qualquer pessoa que realize, com 

intuito comercial, operações de circulação de mercadoria59, é presumível que, em 

determinadas situações de fato, a mercadoria deverá passar por uma série de 

etapas de circulação, consideradas, cada qual, como incidências tributária, até 

completar a circulação do estabelecimento industrial ou produtor até o consumidor 

final.     

A substituição tributária por pressuposto legal leva à caracterização 

da hipótese de incidência relativa à operação posterior como decorrência da 

operação anterior, causando simplesmente a concentração ou “encurtamento” da 

cadeia de circulação, com a aglutinação de operações submetidas à incidência 

concomitante, com a pretensão de não comprometer o tipo fixado na lei. 

Sob esse regime, a hipótese de incidência ainda será a “saída da 

mercadoria do estabelecimento do contribuinte”, aquela saída posterior, previsível 

pela atividade do destinatário, sendo aquele contribuinte substituído por este, 

remetente, por força da lei. 

Assim, o regime de substituição tributária por pressuposto legal é 

uma construção da lei, pela qual a operação posterior é entregue à exclusiva 

                                            

59
  Lei Complementar nº 87/96, artigo 12 e artigo 4º.  
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responsabilidade do contribuinte antecedente. 

Conceitualmente, não é diferente do que ocorre na substituição 

tributária regressiva, com a qual se pode estabelecer um paralelo. 

No diferimento – a obrigação decorrente de um fato gerador é 

deslocada no tempo e transferida para o contribuinte da operação subsequente, 

que substitui o originário e passa a ser o sujeito tributário da operação anterior 

quando declara e paga tributo da própria obrigação, na saída do produto final; há 

aí a mesma acumulação de incidências numa só operação tributária. Aqui o 

contribuinte-substituído está excluído dessa relação tributária.  

Exatamente o que ocorre na substituição tributária por pressuposto 

legal com relação à operação subsequente – a obrigação decorrente de um fato 

gerador pressuposto por lei é deslocada para um momento anterior e transferida 

para o contribuinte da operação antecedente, que, como responsável-substituto, 

passa a ser sujeito passivo da operação pressuposta, devendo declarar e pagar 

tributo considerando também a saída final. 

Daí a mesma acumulação de incidências numa só operação, 

restando, também aqui, excluído o contribuinte-substituído dessa relação 

tributária.   

As peculiaridades da figura são: a) o pressuposto legal da realização 

da operação posterior; b) a atribuição de responsabilidade tributária ao 

responsável-substituto; c) a condição do responsável-substituto como contribuinte 

do imposto na operação antecedente ou subseqüente.  

Portanto, firmamos posição quanto a ser a substituição tributária por 

pressuposto legal hipótese de responsabilidade tributária qualificada, em que 

ocorre a transferência da obrigação tributária do contribuinte-substituído para o 

responsável-substituto. 

Pela substituição tributária ocorrem duas alterações relevantes na 

relação jurídica estabelecida pela obrigação pressuposta: a substituição do 

contribuinte e a alteração do prazo para recolhimento do tributo, mantidas, na 

regra matriz, as demais condicionantes da hipótese. 

Se assim não fosse, seria nova hipótese e essa estaria desgarrada 
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do modelo de ICMS constitucionalmente discriminado. 

 

6.3. Histórico 

Apesar da inovação constitucional trazida pelo texto acrescido pela 

Emenda Constitucional de 1993, a aplicação desse regime não é novidade, 

quando se trata de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria. 

Como já anunciado, a disciplina desse regime está presente desde o 

texto original do Código Tributário, que data de 1966 e foi recepcionado pela atual 

ordem constitucional, servindo desde então de base para a instituição do regime 

para a arrecadação do ICM, sem maiores críticas.   

A retrospectiva feita por José Julberto Meira Junior60, instigado pela 

referência do Ministro do STJ Antonio de Pádua Ribeiro ao histórico do regime, 

conforme explicação do Autor, traz a reportagem da previsão legal do regime. 

Cita o autor que, a redação original do Código Tributário Nacional já 

trazia, na disciplina do então Imposto sobre Circulação de Mercadoria – ICM, a 

atribuição da responsabilidade ao industrial ou comerciante atacadista 

(substituto), relativa ao imposto devido pelo comerciante varejista (contribuinte), 

mediante acréscimo do preço da mercadoria a ele remetida, conforme o texto 

original do agora revogado artigo 58, pelo seu §2º, inciso II.61 

Diga-se, de passagem, que o texto original do Código Tributário está 

defasado no que diz respeito à função de definir os respectivos fatos geradores, 

base de cálculo e contribuintes de cada um dos impostos, em função das 

alterações promovidas pela ordem constitucional. A organização do sistema 

tributário sofreu várias e sucessivas modificações político-constitucionais 

posteriores à edição da lei, que, repita-se, data de 1966.L 

                                            

60
  ICMS Substituição Tributária Uma Visão Crítica, pag.21.  

61
  CTN, artigo 58: “...§ 2º A lei pode atribuir a condição de responsável:[...]II - ao industrial ou 

comerciante atacadista, quanto ao impôsto devido por comerciante varejista, mediante 
acréscimo, ao preço da mercadoria a êle remetida, de percentagem não excedente de 30% 
(trinta por cento) que a lei estadual fixar;...”. 
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Assim grande parte do Código Tributário relativa à caracterização 

dos impostos perdeu-se no tempo, sendo substituída por novas leis 

complementares, que se prestam àquela mesma finalidade e são revestidas da 

mesma autoridade. 

Retornando à reportagem histórica da previsão legal da aplicação do 

regime de substituição tributária tirada da referência citada, anote-se que aquele 

dispositivo do artigo 54 do Código Tributário, alterado na redação do Ato 

Complementar 34, de 196762, e revogado no texto original do Decreto-Lei nº 406, 

de 1968, foi repristinado a partir da Lei Complementar nº 44, de 1983.63 

Já na vigência da Constituição de 1988, com fulcro no artigo 34, §8º, 

do ADCT, em razão da inexistência de lei complementar atualizada para a 

disciplina das normas gerais para o ICMS, nos termos da nova Carta, editou-se o 

Convênio 66/88, que, autorizado por delegação de competência na alínea “b” do 

inciso XII do §2º do artigo 155 para dispor sobre substituição tributária, passou a 

regular a matéria.64 

Pela sua redação deu-se a regulamentação da cobrança de ICMS 

por substituição tributária, dentre as quais as relações que alcançavam produtor, 

extrator, distribuidor, comerciante ou transportador, pelo pagamento do imposto 

devido nas operações subsequentes. 

Atualmente a matéria encontra-se disciplinada pela Lei 

Complementar nº 87/96, especialmente nos artigos 6º ao 10º, destacando-se:  

§1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto 
incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam 
antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor 
decorrente da diferença entre alíquota interna e interestadual nas 
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 

                                            

62
  CTN, Artigo 58: “...II – ao industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido por 

comerciante varejista, mediante acréscimo:...”. 

63
 Decreto-Lei nº 406, de 1948. Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 1983: “Art. 2º A 

base de cálculo do impôsto é: [...] § 9º – Quando for atribuída a condição de responsável ao 
industrial, ao comerciante atacadista ou ao produtor, relativamente ao imposto devido pelo 
comerciante varejista, a base de cálculo do imposto será: ...”. 

64
 Convênio nº 66/88, artigo 25, incisos I a IV. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del0406.htm%20/%20art2§9
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A disseminação da aplicação do regime operou-se a partir da 

Constituição Federal de 1988, motivada pela alteração trazida na atribuição da 

competência tributária entre a União, os Estados e Distrito Federal e os 

Municípios. 

Com inovações da atribuição para a cobrança de imposto sobre 

combustíveis, lubrificantes e seus derivados aos Estados e Distrito Federal, 

associada à restrição na cobrança do imposto nas operações interestaduais, 

tornou-se necessária a reestruturação do sistema de arrecadação, assim como de 

fiscalização do imposto, a fim de impedir práticas fraudulentas e evasivas.65 

A modernização dos setores e dos sistemas pela Administração 

Tributária como um todo contribuiu para recomendar a concentração permitida 

pelo regime de substituição tributária como meio eficaz de garantir arrecadação 

eficiente. 

A aplicação do regime, inicialmente restrito a produtos como 

sorvetes e bebidas, considerando-se a dificuldade de arrecadação junto ao 

comércio varejista de miudezas, ganhou força e expressão após a implantação do 

regime para as operações relativas à circulação de veículos novos e, sobretudo, 

para combustíveis, lubrificantes e produtos derivados. 

Hoje a lista de produtos submetidos à arrecadação pelo regime da 

substituição tributária por pressuposto legal é extensaM; além disso, os Estados 

passaram a celebrar convênios para regular as operações interestaduais sujeitas 

ao regime de substituição tributária, para evitar prejuízos de arrecadação por 

conta da arrecadação concentrada.N 

6.4. Resumo das Críticas 

O incremento da aplicação do regime propiciou o aprofundamento 

dos estudos sobre a matéria, provocando inúmeras manifestações doutrinárias 

críticas, assim como jurisprudência diversificada nos Tribunais. 

                                            

65
 CF, artigo 155, II, e §2º, X, “b” e §3º. 
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Marçal Justen Filho66, na já citada obra sobre sujeição passiva 

tributária, toma interessante posição – sendo incabível a simples atribuição de 

sujeito passivo a pessoa diversa do destinatário constitucional, encontra-se na 

substituição duas normas jurídicas: (i) a principal e autônoma e (ii) a norma de 

substituição, que contém, como hipótese de incidência, a previsão da ocorrência 

do fato imponível, conforme a norma principal, mas e ainda, “a verificação de uma 

situação de poder jurídico”, situação em razão da qual o destinatário legal fica 

subjugado à vontade do destinatário legal, de onde: “o sujeito passivo será o 

destinatário legal da substituição, ao invés do destinatário legal tributário”. 

Entretanto, aponta obstáculos à aplicação do regime para as 

situações que devam ocorrer posteriormente, por não ser admitir a antecipação 

da exigência à realização do fato imponível, pela impossibilidade de aferir o valor 

da operação para determinar a matéria tributável e por entender que a prática 

redundaria no desrespeito à não-cumulatividade que é característica obrigatória 

dos impostos multifásicos.67   

De igual forma, Marco Aurélio Greco68, com percuciência, não vê 

problema de legitimidade do regime de substituição tributária em si, como tipo de 

responsabilidade tributária especial, perfeitamente definida em lei, entendendo 

que a polêmica deve ser concentrada na obrigação criada numa situação da 

antecipação do fato gerador do tributo, “fato legalmente qualificado para fins de 

nascimento da denominada obrigação tributária”. 

Admite a legitimidade do regime respaldado por três argumentos: (i) 

que a previsão constitucional “descreve a materialidade dos pressupostos de fato” 

sobre o qual pode incidir a exigência fiscal, sem, entretanto, definir o fato gerador 

de cada espécie, permitindo ao legislador ordinário a definição do fato gerador e 

do momento da exigência, sem limitações ou vinculação que não seja ao 

pressuposto estabelecido. 

Ainda, (ii) que a legitimidade do regime está condicionada à 

                                            

66
 in Sujeição Passiva Tributária, pag.338. 

67
 in Princípios Constitucionais Tributários, Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 18, pag.141. 

68
 In Substituição Tributária, São Paulo, IOB, 1999, pag.7. 
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atribuição da responsabilidade, pela obrigação de fato gerador subseqüente, ao 

contribuinte já incluído na descrição do pressuposto de fato do tributo. 

E (iii) condiciona a legitimidade da substituição ainda à vedação de 

exceção de exação, vez que “o excesso tem a natureza de uma cobrança 

indevida, e a Constituição não está legitimando o indébito”.  

Assim, dando ênfase à antecipação de exigência de tributo, o Autor 

acolhe o regime, se atendidas as condicionantes declinadas.69 

Alfredo Augusto Becker toma as críticas ao regime de substituição 

tributária resultantes de um mero equívoco de interpretação da norma, 

contaminada pelo pensamento da repercussão econômica do tributo, o que 

entende ser matéria exclusiva da Ciência das Finanças. Para o Autor “a incidência 

jurídica do tributo significa o nascimento do dever jurídico tributário que ocorre 

após a incidência da regra jurídica sobre a hipótese de incidência realizada”, e 

afirma: 

Refletindo-se sobre a embriogenia jurídica do substituto legal 
tributário, compreende-se que a criação do substituto legal tributário 
tanto é um fenômeno jurídico perfeitamente normal, quanto é um 
processo técnico de criação do direito utilizado com muito mais 
freqüência do que se imagina em todos os demais ramos do direito.70        

De outro lado, as críticas contrárias ao regime estabelecido pelo §7º 

do artigo 150 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 3, 

de 1993, mesmo admitindo a legalidade da substituição tributária como regime ou 

instituto de direito tributário, cerram fileiras contra a instituição de obrigação 

tributária decorrente de hipótese de incidência não concretizada, ou seja, por fato 

gerador futuro, presumido.  

Nas lições sobre ICMS, Roque Antonio Carrazza71 assevera, 

duramente, a inconstitucionalidade da substituição tributária “para frente”, por 

entender ser hipótese estruturada no pressuposto de fato imponível. Demonstra, 

cuidadosamente, afronta à segurança jurídica, invocando aplicação do conjunto 

                                            

69
 In Substituição tributária (antecipação do fato gerador), pag.31. 

70
 in Teoria Geral do Direito Tributário, pags.533 e 553. 

71
 in ICMS, pag.294 et seq. 
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de direitos e garantias constitucionais e da interpretação sistemática para afastar 

a possibilidade de tributação sobre fatos prováveis, sob pena de afronta ao 

princípio da segurança jurídica, sustentando que, no sistema tributário a 

obrigação nasce pela ocorrência concreta, real, efetiva do fato imponível. 

José Eduardo Soares de Melo72 colabora com a argumentação de 

violação aos princípios da segurança jurídica, por afrontar a certeza do direito, os 

princípios da tipicidade, da igualdade, da capacidade contributiva, da vedação ao 

confisco e da não-cumulatividade; e acirra a crítica endossando a alegação de 

inconstitucionalidade da própria Emenda Constitucional nº 3, de 1993, por 

entender que ela avançou em seara proibida à competência revisional, nos 

termos do artigo 60, §4º, da Carta Magna. 

Hugo de Brito Machado73, no capítulo dedicado aos Sujeitos da 

Obrigação, explica que a substituição tributária não implica necessariamente 

cobrança antecipada do imposto, especialidade a qual entende “constituir-se 

numa forma deturpada de substituição”, sem amparo legal, em face aos preceitos 

constitucionais; consigna que o direito de pagar tributo somente depois da 

ocorrência do fato gerador é um direito fundamental e, na mesma posição de José 

Eduardo Soares de Melo, considera inconstitucional a disposição inserida pela EC 

nº 3/93, por atingir cláusula pétrea.     

Na mesma trincheira posicionam-se outros nomes de expressão no 

cenário tributário nacional.  

Nesse cenário conturbado e de opiniões dissidentes, certo é que o 

regime de substituição tributária por pressuposto legal é aplicado pelas três 

esferas de Governo, há muito. 

Previsto na Constituição Federal, disciplina e regulamentado na 

legislação infraconstitucional, a realidade nacional presente mostra que o regime 

de substituição tributária por pressuposto legal é reconhecido em mais de uma 

interpretação declarada pelo Poder Judiciário, o que corresponde à sua validação 
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 in ICMS, pags.102-103. 

73
 in Aspectos Fundamentais do ICMS, pag.115. 
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pela Corte Constitucional, datada de 1999. 

Emblemática a declaração acolhida na expressão do voto no RE 

213.396:  

RE 213396 / SP – São Paulo  
Ementa: Tributário. ICMS. Estado de São Paulo. 
Comércio de veículos novos.  
Art. 155, § 2º, XII, b, da CF/88. Convênios ICM nº 66/88 (Art. 25) e 
ICMS nº 107/89. Art. 8º, INC. XIII e § 4º, da Lei paulista nº 6.374/89. 
O regime de substituição tributária, referente ao ICM, já se achava 
previsto no Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art. 6º, §§ 3º e 
4º, do mencionado decreto-lei), normas recebidas pela Carta de 
1988, não se podendo falar, nesse ponto, em omissão legislativa 
capaz de autorizar o exercício, pelos Estados, por meio do Convênio 
ICM nº 66/88, da competência prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88. 
Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, 
relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei paulista nº 
6.374/89 (dispositivos indicados) e pelo Convênio ICMS nº 107/89, 
destinado não a suprir omissão legislativa, mas a atender à exigência 
prevista no art. 6º, § 4º, do referido Decreto-Lei nº 406/68, em face 
da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido, 
no que concerne aos mencionados bens. 
A responsabilidade, como substituto, no caso, foi imposta, por lei, 
como medida de política fiscal, autorizada pela Constituição, não 
havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador. 
Acórdão que se afastou desse entendimento. Recurso conhecido e 
provido.74 

  

                                            

74
 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 213.396/SP. Relator Min. Ilmão Galvão, 1ª Turma, 

Brasília, DF, julgado em 02.08.1999, DJ 01.12.2000 PP-00097. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. 
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III. Substituição Tributária “por pressuposto legal”.  

          Verificação de pertinência 

“A validade da norma não é uma qualidade intrínseca, isto é, normas 
não são válidas em si: dependem do contexto, isto é, dependem da 
relação da norma com as demais normas do contexto. O contexto, 
como um todo, tem que ser reconhecido como uma relação ou 
conjunto de relações globais de autoridade. Tecnicamente diríamos, 
então, que a validade de uma norma depende do ordenamento no 
qual está inserida.” – Tercio Sampaio Ferraz Junior75  

Tomando por base todas as considerações e posições doutrinárias 

adotadas sobre obrigação e relação jurídica, sobre sujeição passiva e substituição 

em matéria tributária, passamos então à verificação da pertinência do regime de 

substituição tributária por pressuposto legal.  

 

1. Critérios de Verificação 

O exame da pertinência das regras da substituição tributária exige a 

prévia análise dos problemas relativos às relações das normas presentes no 

Sistema Tributário Nacional. 

Daí a importância de tecer considerações introdutórias sobre 

ordenamento e sistema, nas suas definições, conceitos e o que deles se toma 

para a interpretação das leis. 

Inicialmente lembra-se a lição de Pontes de Miranda com relação à 

existência do fato jurídico, para quem juridicizar é incluir o fato no mundo jurídico, 

em que distingue então o plano da existência, o plano da validade e o plano da 

eficácia, que torna imprecisa qualquer consideração que parta do mundo fático ao 

mundo dos efeitos jurídicos, argumentando: 

Assim, é incorreto enunciar-se que todo efeito jurídico tem causa em 
algum suporte fáctico: com essa linguagem, elide-se a incidência de 
regra jurídica no suporte fáctico suficiente, que determina a entrada 
desse no mundo jurídico, como fato jurídico, e elide-se a verificação 
de ter sido deficiente, ou não, a entrada. Entre o suporte fático (a) e a 
eficácia (e) está a regra jurídica (b), a incidência dessa regra (c) e 

                                            

75 i
n Introdução do Estudo do Direito, pag.175. 
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nada menos que o fato jurídico (d), de que essa eficácia se irradia.76  

É a norma jurídica que transforma o ato em fato jurídico, e, nesse 

plano da existência, basta analisar a suficiência da norma para confirmar sua 

presença no plano da existência. 

Num segundo passo, invocamos Norberto Bobbio, filósofo italiano, 

adepto do Positivismo Analítico, que, no trabalho intitulado “Teoria do 

Ordenamento Jurídico”77, dedicou-se a reelaborar um conceito para a Ciência 

Jurídica, direcionado à concepção da Ciência como “linguagem de rigor”, 

buscando a compreensão da relação do Direito, do Estado e da sociedade 

permeada pela visão formalista tradicional do Direito. 

Toma o Direito na sua acepção de ordenamento jurídico, 

examinando-o sob o enfoque ou “função promocional”, em que os problemas são 

tratados a partir da dinâmica da análise das situações, análise e confronto de 

avaliações, escolha de avaliação e formação de regras.     

As normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em 
um contexto de normas com relações particulares entre si, contexto 
este chamado de “ordenamento”, no sentido de que, as regras 
jurídicas constituem sempre uma totalidade.78    

Estabelece a distinção entre ordenamento e sistema, a partir das 

definições de ordenamento “como conjunto de normas” e de sistema como “uma 

totalidade ordenada” ou “um conjunto de entes entre os quais existe uma certa 

ordem”, ou seja, um conjunto de normas em que se faça presente a relação com 

o todo e coerência entre si, em que não há espaço para a incompatibilidade. 

“O Direito não tolera antinomias”.79 

O ordenamento como Direito é o conjunto de normas aplicáveis a 

determinada classificação, quer local, quer material, a serem analisadas pela sua 

funcionalidade, não na forma estrutural, e, tomando-se o Direito como um 
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 in Tratado de Direito Privado, tomo V, pag.10. 
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 op.cit. pags.15-16. 

78
 BOBBIO, Norberto, Teoria do ordenamento Jurídico, Capítulo I, integral, com transcrições e 

referências.  

79
 Ibidem pag.81 
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ordenamento jurídico, a verificação da coerência do sistema passa pela análise 

de problemas decorrentes “das relações das diversas normas entre si”.  

É necessário considerar que: a) se as normas constituem uma 

unidade, é necessário estabelecer a hierarquia entre elas; b) se o ordenamento 

constitui um sistema, é preciso resolver o problema relativo às antinomias com as 

quais se depara no exame do todo; c) se o ordenamento é unitário e sistemático, 

é fundamental resolver o problema das lacunas apontadas; d) e se há pluralidade 

de ordenamentos, é preciso enfrentar os eventuais problemas de comunicação 

entre eles.   

Distinguindo entre as fontes diretas e indiretas, as reconhecidas e as 

delegadas, estabelece critérios de hierarquia entre “costumes” e “leis”, entre “leis” 

e “regulamentos”, tudo sob o ponto de referência da “fonte das fontes”, ou seja, do 

poder originário.80 

Dessa lição, então, é importante frisar a conclusão sobre a 

incompatibilidade de normas que pertencem ao mesmo ordenamento e ao mesmo 

âmbito de validadeO: antinomia é a situação que estabelece contradição entre 

normas impositivas, proibitivas e permissivas.81 

Há antinomia: 1) entre uma norma que ordena fazer algo e uma 

norma que proíbe fazê-lo (contrariedade); 2) entre uma norma que ordena fazer e 

uma norma que permite não fazer (contraditoriedade); 3) entre uma norma que 

proíbe fazer e uma que permite fazer (contraditoriedade), sendo as antinomias 

insolúveis, ou reais, para as quais não há solução, ou solúveis, ou aparentes, 

sujeitas a regras para a compreensão dos conflitos de conteúdo.82 

Aponta, então, os critérios: cronológico, hierárquico e de 

                                            

80
 Completa o estudo com considerações sobre normas de estrutura e normas de comportamento, 

sobre a classificação das normas em imperativa, proibitivas e permissivas; sobre a construção 
escalonada ou piramidal do Direito; sobre limites materiais e limites formais (conteúdo e forma); 
sobre a “norma fundamental”, sem a qual as normas seriam um amontoado e não um 
ordenamento (Kelsen); os qualificadores da validade da norma, (aquela que vem de autoridade 
legítima e, pertinente ao ordenamento); e sobre conceito de norma/sanção.  

81
 Ou seja: considerando as quatro figuras da qualificação normativa, a saber: o obrigatório, o 

proibido, o permitido positivo e o permitido negativo. 

82
 in Teoria do Ordenamento Jurídico, pag.85 
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especialidade, explicando que, os dois primeiros aplicam-se quando surge a 

antinomia, enquanto que o terceiro aplica-se porque vem a existir uma antinomia. 

Pelo critério cronológico, prevalece a regra lex posterior derogat 

priori. Pelo critério hierárquico, a regra lex superior derogat inferiori.
83

 E pelo 

critério da especialidade, a regra lex specialis derogat generali. 

Vencidas essas etapas do aprendizado84, sugere a avaliação por um 

quarto critério, o critério da forma, com a finalidade de estabelecer uma 

graduação de prevalência entre a três formas da norma jurídica, ou seja: em caso 

de ambiguidade ou incerteza na interpretação do texto: a) para normas 

contraditórias, a preponderância é da norma permissiva sobre a imperativa ou a 

proibitiva; b) para normas contrárias, a preponderância ainda é da norma 

permissiva sobre as normas de obrigação positiva e negativa, já que ambas se 

anulam, porque ambas não podem ser verdadeiras nem falsas.P 

Aponta ainda formas de solução para o conflito entre critérios, que 

chama de “incompatibilidade de segundo grau”, recomendando: a) entre o critério 

hierárquico e o cronológico, sobrepõe-se o primeiro, de forma a “fazer eliminar a 

norma inferior”; b) entre o critério da especialidade e o cronológico tem-se que 

“lex posterior generalis non derogat priori speciali”; c) para o conflito entre o 

critério hierárquico e o da especialidade, não existe regra geral consolidada, 

prevalecendo a liberdade do intérprete para aplicar aquela mais adequada à 

situação. 

O Autor arremata o capítulo com considerações finais sobre o dever 

da coerência do ordenamento jurídico, concluindo: 

A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição 
para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas 
contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a 
aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que 
são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências 
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 Enfrenta, nesse ponto, a dificuldade de confronto entre o direito positivo e os costumes, 

lembrando que, no sistema italiano, o costume é inferior à lei e sugerindo então que se utilize, 
aí, o critério cronológico, no qual a lei posterior vem a derrogar o costume.    

84
 Do qual diz encontrar referência nos antigos tratadistas, mas não nos tratados modernos, 

concluindo que seria necessária pesquisa cuidadosa e paciente na jurisprudência atual para a 
identificação de sua aplicação nos dias de hoje. 
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fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirarem-se os 
ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao 
valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde 
ao valor da igualdade). Onde existem duas normas antinômicas, 
ambas válidas, e, portanto, ambas aplicáveis, o ordenamento jurídico 
não consegue garantir nem a certeza, entendida como possibilidade, 
por parte do cidadão, de prever com exatidão as consequências 
jurídicas da própria conduta, nem a justiça, entendida como o igual 
tratamento das pessoas que pertencem à mesma categoria.85 

A segunda lição que buscamos para fundamentar a verificação de 

pertinência do regime de substituição tributária é tirada da Interpretação 

sistemática do Direito, de Juarez Freitas86, obra a qual podemos resumir a partir 

da síntese conclusiva apresentada pelo autor. 

Empregando as expressões “ordenamento jurídico” e “sistema 

jurídico”, como sinônimas, Juarez Freitas destaca a importância da interpretação 

sistemático-axiológica, com a valoração máxima aos princípios jurídicos e a 

supremacia da hierarquia sobre os demais critérios de solução das antinomias. 

Toma “sistema jurídico” no sentido de uma rede axiológica e 

hierarquizável de princípios fundamentais, de normas estritas (ou regras) e de 

valores jurídicos, cuja função é “evitando ou superando antinomias em sentido 

lato, dar cumprimento aos objetivos justificadores do estado Democrático, assim 

como se encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na 

Constituição.”  

Dá relevo à distinção entre princípios fundamentais, que define como 

critérios ou diretrizes basilares do sistema, hierarquicamente superiores do ponto 

de vista axiológico, guiando o intérprete na solução das antinomias, e normas 

estritas, ou regras, como “preceitos menos amplos e axiologicamente inferiores” 

aos primeiros, cuja finalidade é harmonizar e dar concretude aos princípios 

fundamentais. 

A compreensão das normas estritas implica numa “simultânea 

aplicação dos princípios, em conexão com as várias frações do ordenamento”. 
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 Op.cit., pag.113 

86
 Ibidem, pag.272.    
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Afirma ainda que todas as frações do sistema jurídico guardam 

conexão com sua inteireza, tendo a aplicação dos princípios fundamentais como 

condição de concretização, unidade e abertura do sistema.87  

Tem as antinomias jurídicas como “incompatibilidades possíveis e 

instauradas entre regras, valores ou princípios jurídicos, pertencentes validamente 

ao mesmo sistema jurídico, tendo de ser vencidas para a preservação da unidade 

e da coerência do sistema axiológico-positivo e para que se alcance a máxima 

efetividade da pluralista ideologia constitucional”88, esclarecendo:  

Merece ser sublinhado que as antinomias somente são desfeitas 
mediante hierarquização segundo critérios múltiplos e inter-
relacionados, de sorte que uma norma antinômica deve ceder diante 
de outra, ou de um princípio, ou de um valor, conforme o caso, desde 
que tal se faça necessário à concatenação interna do sistema. 

Defende a solução das antinomias pela aplicação do “metaprincípio” 

da hierarquização, sobrepondo-o aos demais.Q 

Afasta a aplicação da lógica tradicional na interpretação e solução 

das antinomias jurídicas, uma vez que a colisão de regras reflete sempre tensão 

com princípios e valores jurídicos, que são, portanto, os vetores para resolver o 

conflito. E conclui: “Em última instância, a interpretação tópico-sistemática é a 

interpretação jurídica, por excelência.”  

As mesmas questões relativas ao ordenamento, ao sistema jurídico 

e à aplicação das normas foram magnificamente tratadas por Tércio Sampaio 

Ferraz Junior em Introdução ao Estudo do Direito.89 

Para ele, em princípio, o ordenamento é um conjunto de normasR 

composto por elementos normativos, não normativos90 e estruturais, ou seja, um 

conjunto de regras que determinam as relações entre os elementos, em que 

ordenamento é um sistema – um complexo que se compõe de uma estrutura e de 

um repertório. 

                                            

87
 Ibidem, pag.274. 

88
 Interpretação sistemática do Direito, pag.277.  

89
 In Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão, Dominação.  

90
 Regras de classificação, regras de definição, regras de ordenação. 
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Trata, reporta e esgota a questão do ordenamento como sistema 

dinâmico, relacionando o sistema normativo ao aparecimento do estado moderno, 

introduzindo as teorias éticas da validade. 

Examinando a validade, vigência, eficácia e força das normas e dos 

problemas relacionados às antinomias e à completude do ordenamento, conclui: 

Resumindo, do ângulo dogmático: 1. A validade é uma qualidade da 
norma que designa sua pertinência ao ordenamento, por terem sido 
obedecidas a condições formais e materiais de sua produção e 
consequente integração ao sistema;91 

Reporta-se então à consistência do sistema, ou seja, à intolerância 

ou necessária exclusão das antinomias, tomando antinomia jurídica como “a 

oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), 

emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo, que 

colocam o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsistência de 

critérios aptos a permiti-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado.”92     

Buscamos ainda em Direito Tributário, Linguagem e Método93, por 

Paulo de Barros Carvalho, as lições sobre sistema e pertinência. 

Sistema é um objeto formado de porções que se vinculam debaixo 
de um princípio unitário ou como a composição de partes orientadas 
por um vetor comum, sendo as normas jurídicas as unidades que 
compõem o sistema jurídico. 

De outro lado, traça a distinção de tratamento do sistemaS, 

dedicando estudo para separar os qualificativos de validade e de valor da norma 

jurídica: 

A locução sistema jurídico é frequentemente referida para designar 
as duas construções linguísticas: tanto o sistema prescritivo do 
direito posto quanto o sistema descritivo da Ciência do Direito. [...] 
Agora, se isso de fato ocorre, nos diversos sistemas de direito 
positivo, não acontece no quadro sistemático da Ciência do 
Direito.Toda ciência requer a observância estrita da lei lógica da não-
contradição, de modo que a permanência de dois enunciados 
contraditórios – A é B  e A é não-B – destrói a consistência interior do 
conjunto, esfacelando o sistema. Logo, no plano científico, não 
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 in Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão, Dominação, pag.212. 

92
 Ibidem, pag.203. 

93
 in Direito Tributário, Linguagem e Método, pag.402. 
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devemos encontrar contradições entre as múltiplas proposições 
descritivas, a despeito de tais enunciados relatarem normas jurídicas 
algumas vezes antagônicas. O sistema da Ciência do Direito é isento 
de contradições. Por seu turno o sistema do direito positivo abriga 
antinomias entre as unidades normativas, as quais somente 
desaparecem com a expedição de outras regras.94 

Também em Ricardo Caricciolo95, temos sistema jurídico como 

sinônimo de ordenamento jurídico.  

Afastando criticamente a noção normativista do Direito, admite que, 

a cada comunidade política, corresponde um conjunto de normas com estrutura 

peculiar. 

Coloca que não é possível separar a identificação da norma de sua 

sistematização, apesar de que, essencialmente, a norma só exista se pertencente 

a um sistema. Conhecer uma norma não é só compreender o seu conteúdo, 

senão conhecer a qual sistema ela pertence.T 

 

Em resumo, para a finalidade a que consultadas, as lições traçam 

um roteiro para tarefa de verificação da pertinência do regime de substituição 

tributária por pressuposto legal ao sistema tributário: 

(a) o ordenamento é um conjunto de normas sistematicamente 

encadeadas, que, para sua validade e eficácia, não admite antinomias nem 

lacunas. 

(b) Ainda mais: que são distintas as conclusões sobre a análise do 

sistema do ponto de vista jurídico – em que são válidas todas as normas inseridas 

no sistema, e do ponto de vista científico – em que as normas são verdadeiras ou 

falsas, conforme sejam coerentes ou não ao sistema. 

(c) A incompatibilidade entre normas do mesmo sistema e mesmo 

âmbito de validade gera antinomia – situação de contradição entre normas 

impositivas, proibitivas e permissivas, estabelecendo-se nas seguintes condições: 

uma norma de fazer x uma norma que proíbe fazê-lo (contrariedade); uma norma 
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 in Curso de Direito Tributário, pag.10 et seq. 

95
 in Sistema Jurídico, in El Derecho y la Justicia, pags.161-176.  
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que ordena fazer e uma norma que permite não fazer (contraditoriedade); e uma 

norma que proíbe fazer e uma que permite fazer (contraditoriedade).  

(d) E, para resolver essas pendências, deveremos interpretá-las 

segundo os critérios cronológico, hierárquico e de especialidade, com ênfase à 

valoração dos princípios jurídicos e da supremacia da hierarquia sobre os demais 

critérios de solução das antinomias. 

A interpretação pelo método sistemático leva à observação da 

norma no contexto do próprio sistema jurídico positivo, pressupondo a necessária 

e prévia consideração da expressão literal, lógica, histórica e teleológica do texto 

analisado, o que faz com que o jurista adentre aos planos da análise sintática, 

semântica e pragmática, resultando, assim, numa observação e construção plena 

do objeto considerado.96 

Respaldados por essa bagagem, passamos então a analisar a 

pertinência do regime da substituição tributária por pressuposto legal ao Sistema 

Tributário Nacional. 

 

2. A existência da norma no ordenamento positivado 

A primeira regra de pertinência diz sobre a existência da norma.  

Com Regina Helena Costa97, entende-se por Sistema Tributário 

Nacional o conjunto de normas que disciplinam a atividade tributante do Estado, 

comportando três planos normativos distintos: o texto constitucional, a lei 

complementar, veiculadora das normas gerais em matéria tributária – o Código 

Tributário Nacional – e a lei ordinária, instrumento de instituição das diversas 

espécies de tributos.98-U 

As disposições da Constituição estabelecem as diretrizes do poder 

tributário; a lei complementar dá os contornos para o exercício dessa 

                                            

96
 Tirado das lições de Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, pag.98.  

97
 in Curso de Direito Tributário, Constituição e Código Tributário Nacional, pags.34/5. 

98
 in Curso de Direito Constitucional Tributário, pags.34 
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competência; a lei ordinária institui a imposição; e a legislação complementar 

instrumentaliza o procedimento fiscal, tudo ocorrendo de forma combinada, 

coordenada.     

A hierarquia tem justificação política, como ensina Roque Antonio 

Carrazza no estudo do Direito Tributário Constitucional: “A Constituição, num 

Estado de Direito, é a lei máxima, que submete todos os cidadãos e os próprios 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Uma norma jurídica só será 

considerada válida se estiver em harmonia com as normas constitucionais”. 

Na Constituição Federal 

Como já reiteradamente colocado neste trabalho, o regime de 

substituição tributária tem previsão constitucional. 

O sistema arquitetado pela Constituição Federal atribuiu aos entes 

políticos a competência para instituir os tributos previstos e reservou à lei 

complementar a competência para “estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, e 

do fato gerador, base de cálculo e contribuinte de cada imposto”.99 

Entretanto, não descuidou a Constituição de estabelecer os limites 

para o exercício da competência delegada. 

Quanto à substituição tributária, além da referência específica à 

necessidade de regulamentação, por lei complementar, do regime aplicado ao 

ICMS, nos termos da alínea “b” do inciso XII do §2º do artigo 155100, a Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993, acrescentou limites à sua aplicação, de forma ampla. 

Ao dispor que: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 

tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, 

cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
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 CF, artigo 146, III. 

100
 “Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II – 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; [...] § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: XII - cabe à 
lei complementar: [...] b) dispor sobre substituição tributária;...”. 
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presumido”, a Constituição estabeleceu limites à instituição da substituição 

tributária por pressuposto legal.   

De toda forma, os dois artigos comprovam a existência e validade do 

regime no ordenamento jurídico nacional, já assim definido pela Corte 

constitucionalista nacional, reiteradamente, quer no RE 213.396, já antes referido, 

como em outras mais e tantas decisões, a exemplo: 

RE 216.867-0 / SP.  
Ementa: ICMS. Recolhimento antecipação na venda de veículos 
automotores pelo regime de substituição tributária constitucional. 
O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 213.296, relativo a 
esse regime de substituição tributária, afastou as diversas objeções 
concernentes à sua constitucionalidade, inclusive as veiculadas 
neste recurso. Recurso Extraordinário. Não conhecido.101 
Voto: [...] nesse julgamento deu-se pela legitimidade, antes mesmo 
da Emenda Constitucional nº 3/93, do recolhimento antecipado na 
venda de veículos automotores pelo regime da substituição tributária, 
por se entender que essa substituição já estava prevista 
genericamente no artigo  128 do CTN, tendo sido disciplinada, de 
modo específico, quanto ao antigo ICM, no Decreto-Lei 406/68 – que 
é Diploma Legal Complementar -, razão porque não havia omissão a 
ser suprida por Convênio na forma do artigo  34, §8º, do ADCT, 
sendo que o Convênio 66/88, só fez abranger, no artigo 25, II, o 
produtor e gerador de energia e o transportador por causa da base 
material de incidência do ICMS, não tendo sido editado para suprir 
omissão legislativa complementar ou para revogar o referido 
Decreto-Lei.  
[...] 
Por fim, a Corte repeliu a objeção de que não é possível exigir o 
tributo antes da ocorrência do fato gerador, não só por ter o artigo 
34,§ 9º instituído a substituição tributária para trás e para frente, na 
hipótese de energia elétrica, mas também pelos fundamentos 
expostos por Marco Aurélio Greco, em “Substituição Tributária”, pag. 
40 e SS. Em face do exposto, e com base nesse precedente, não 
conheço do presente recurso extraordinário.   

 

AI 765040 AgR / RJ   
EMENTA: Agravo Regimental no Agravo no Instrumento. Regime de 
substituição tributária. Constitucionalidade.  
1. O Supremo fixou entendimento no sentido da constitucionalidade 
do regime de substituição tributária. Entendeu-se que a substituição 
tributária já tinha previsão no sistema jurídico-tributário brasileiro na 
vigência do regime constitucional anterior. 
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 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 216.867. Relator Min. Moreira Alves, 1ª Turma, 
Brasília, DF, julgado em 02.04.2002, DJ 17.05.2002 PP-00066 Ementário vol. 02069-02 PP-
00370. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>.  
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2. Na ordem constitucional vigente, a disciplina do instituto decorre 
tanto do recebimento do Decreto-Lei n. 406/68 quanto dos Convênios 

ICM e ICMS celebrados com fundamento no artigo 34, §8º, do 
ADCT/88 até a edição da LC 87/96. Precedente. Agravo regimental a 
que se nega provimento.102 

Na lei complementar. Código Tributário Nacional. Normas gerais 

A regulamentação da matéria relativa à legislação tributária pela lei 

complementar, no caso, sofre inversão cronológica de existência, ainda que 

subjugada pelo critério de hierarquia das normas. 

De fato, o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, data de 1966, de 

forma que suas disposições, cronologicamente, antecedem às normas vigentes 

da atual Constituição Federal de 1988, pela qual foi recepcionado, tomando-se 

então, suas disposições como válidas também a partir de então, sem solução de 

continuidade – §5º, artigo 34, ADCT. 

Dele se toma a referência ao artigo 128, que, como já dito no 

transcorrer do estudo, é a base jurídica do regime de substituição tributária:  

Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

Daí por que afirmar que a substituição tributária é espécie de 

responsabilidade tributária qualificada. 

Como criação originária do regime, está ela despida das limitações 

trazidas pela norma constitucional, obrigando à interpretação sistemática para 

entender o tipo com a configuração que lhe foi dada pela redação da Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993, com o acréscimo do §7º ao artigo 150 da 

Constituição Federal. 

Entretanto, foi reconhecida como a base legal para a instituição da 

substituição tributária pelo Supremo Tribunal Federal, como já relatado, decisão a 

partir da qual não mais se sustentam as argumentações contrárias ao regime, vez 
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 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, AI765040, AgR/RJ, Relator(a): Min. Eros Grau, julgamento 
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que, no sistema político do Estado brasileiro, compete ao Supremo Tribunal 

Federal declara a interpretação do texto constitucional.103  

                    Na lei complementar do ICMS. Definições para ICMS. LC nº 87/96. 

Prevista na Constituição e regulamentado em nível de norma geral 

de direito tributário nos termos do Código Tributário Nacional, encontra-se ainda a 

disciplina do regime na lei específica para o ICMS, Lei Complementar nº 87, de 

1996, que substitui os dispositivos do Código Tributário Nacional no quanto diz 

respeito à regulamentação do imposto, considerando as alterações promovidas 

pela nova ordem tributária. 

A referência à lei específica do ICMS justifica-se por ser esse o 

imposto sobre o qual está estruturado o trabalho, sendo as disposições da lei 

complementar nacional a base imprescindível para sua instituição do imposto, 

com a definição do fato gerador, do contribuinte e da base de cálculo da 

incidência, conforme o artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal.  

Por essa razão, a substituição tributária aplicada ao ICMS, enquanto 

ainda “ICM”, esteve prevista desde o Código Tributário Nacional, quando a lei 

ainda atendia à atribuição constitucional de definir de tributos, suas espécies e 

características. No artigo 58, §2º, inciso II, com singela referência, constava a 

atribuição de condição de responsável tributário ao comerciante ou industrial 

quanto ao imposto devido pela saída da mercadoria a eles destinada. 

Revogada na vigência do Decreto-Lei nº 406, de 1968, a norma 

voltou a vigorar pelos termos da Lei Complementar nº 44, de 1983, já prevendo, 

então, a necessidade de acordo entre os Estados, por meio de convênio, para a 

aplicação do regime quando os estabelecimentos, remetente e destinatário, 

estivessem situados em territórios diversos. 

Também na transição para a nova ordem constitucional, instituída 

em 1988, o regime de substituição tributária permaneceu regulado e vigente, com 

a previsão legal suplementar nos termos do artigo 25, incisos I a IV do Convênio 

66/88, que supria, no necessário, a regulamentação das novas disposições sobre 
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direito tributário, no período de espera pela edição de competente lei 

complementar. 

Atualmente, a disciplina da matéria pela Lei Complementar nº 87, de 

1996, esgota a previsão do regime nos bem articulados artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10, 

não deixando margem para acusação de falta de previsão legal.V 

Assim, o regime de substituição tributária por pressuposto legal 

regrado nos termos constitucionais, previsto no Código Tributário como de norma 

geral de direito tributário, está também disciplinado pela lei complementar 

específica do ICMS, que lhe permite aplicação. 

Cabe então a cada Estado e ao Distrito Federal, ao instituir a 

incidência do imposto na sua competência territorial, também regulamentar a 

aplicação do regime conforme conveniente às respectivas Administrações 

Tributárias. 

A aplicação da substituição tributária por pressuposto legal nos 

casos que envolvam operações interestaduais fica condicionada à prévia 

aprovação por convênio interestadual, assim exigido pela Lei Complementar nº 

24, de 1975, recepcionada pela Constituição, ainda para atender à exigência do 

artigo 155, §2º, XII, “g”.W 

Esta é a realidade encontrada em nosso direito positivo sobre a 

substituição tributária por pressuposto legal, especial com relação do ICMS – 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação.  

 

3. As características do regime de substituição tributária por 

pressuposto legal 

A segunda etapa do exame de pertinência diz da verificação da 

coerência da norma, que admite atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 

condição de responsável tributário, na qualidade de responsável-substituto, pela 

obrigação tributária subsequente, decorrente de fato gerador que deva ocorrer 
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posteriormente. 

A primeira observação a ser feita é quanto à linguagem vertida no 

texto constitucional. 

O tratamento constitucional dispensado ao regime da substituição 

tributária, para estabelecer limites à sua procedibilidade, estabeleceu quatro 

condicionantes: (i) atribuição da condição de responsável-substituto a sujeito 

passivo de obrigação tributária antecedente; (ii) restrição de uso às espécies 

imposto e/ou contribuição, (iii) possibilidade de  alcançar fato gerador que deva 

ocorrer posteriormente, (iv) ter assegurada imediata e preferencial restituição 

caso não se realize o fato gerador. 

Como visto, os tributos aos quais se destina a previsão específica da 

substituição tributária por pressuposto legal são exclusivamente os impostos e as 

contribuições, por disposição expressa, e, nestes tipos, as espécies classificadas 

como multifásicas, por adequação terminológica, por serem aquelas que 

permitem a construção da hipótese descrita, a saber:  contar com um sujeito 

passivo de obrigação tributária, a quem se possa atribuir a condição de 

responsável pelo pagamento de tributo, cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente tem conotação peculiar. 

De fato, esses impostos e contribuições, de características 

multifásicas, nos quais cada obrigação tributária decorre de um fato gerador 

isolado, mas cada incidência se reflete na obrigação tributária posterior, 

comportam a condicionante do regime modelado pelos termos da EC nº3, de 

1993.. 

É oportuno então importar algumas posições firmadas no transcorrer 

do trabalho. 

Sujeito passivo da obrigação, rigorosamente, é sempre o 

contribuinte, cuja obrigação, é atribuída a terceira pessoa, no caso da 

responsabilidade tributária, ou assumida pelo contribuinte da obrigação 

precedente, no caso de recolhimento submetido ao regime de substituição 

tributária por pressuposto legal. 
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Nesse ponto, distingue-se a situações pela peculiar estrutura.104  

Na substituição tributária por pressuposto legal, de responsabilidade 

excludente, a obrigação do contribuinte-originário passa a ser obrigação do 

responsável-substituto, remanescendo a obrigação posterior como mera 

subsidiária daquela. 

Portanto, a construção da hipótese, no caso, é especial: (i) a 

ocorrência de um fato gerador enseja a obrigação tributária que, por sua vez, (ii) 

levará à inexorável realização de outro fato gerador, posterior, (iii) cuja obrigação 

passa a ser de responsabilidade do sujeito daquela primeira obrigação, que 

acumula, assim, a obrigação própria e a subsequente. 

Elucidativa sobre a questão é a decisão tomada pelo Superior 

Tribunal Federal, no voto declarado pela Min. Eliana Calmon:X  

Portanto, embora não incida, em regra, ICMS sobre o valor dos 

descontos incondicionados, a exemplo do que ocorre com as mercadorias dadas 

em bonificação, fato não se estende automaticamente à cadeia de circulação de 

mercadorias, de modo que é lícito ao Estado federado exigir o destaque do 

ICMS/ST nas operações mercantis interestaduais do substituto tributário. Com 

essas considerações, nego provimento ao recurso especial.105   

Essa declaração acrescenta argumentos para a sustentação da 

independência entre as obrigações acumuladas no regime de substituição 

tributária por pressuposto legal, sendo a efetivamente excluída a obrigação 

subsequente pela assumida pelo responsável-substituto e cumprida conforme as 

circunstâncias verdadeiras para a oportunidade.   

Tecnicamente, a hipótese de admitir a obrigação por fato gerador 

que deva ocorrer posteriormente não leva a caracterizar a figura da “ficção 

jurídica”. 

                                            

104
 Ressalvada a posição acadêmica pessoal conforme explanação no item II, 2., pag 24 deste 
trabalho. 

105
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Resp 1167564/MG, Relatora: Min. Eliana Calmon, 
julgamento em 05/08/2010. Órgão Julgador: 2ª Turma, disponível no site 
<http://www.stj.jus.br>. Leve-se em conta que o voto esclarece que o entendimento não é 
unânime, havendo dissenso entre as declarações da 1ª e da 2ª Turma do Egrégio Tribunal.  

http://www.stj.jus.br/
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Como ensina Ângela Maria da Motta Pacheco106, as ficções jurídicas 

são normas gerais e abstratas, de 2ª geração, que criam situações por 

equiparação a fatos juridicizados por normas de 1ª geração. “São normas que 

impõem como verdade jurídica o que sabem que não é” e que, no campo 

tributário, não são válidas quando se distanciam dos critérios subjetivos, material 

ou quantitativo da obrigação tributária. 

Distingue-se a ficção de indícios e presunções, que se inserem no 

âmbito da prova processual e que são ambos, para nós, prova indireta.  

Indícios são fatos provados que, por relação lógica, induzem à 

certeza de fatos desconhecidos. 

 A presunção, com ensina Arruda Alvim107, é um processo lógico-

jurídico, admitido para provar determinados fatos, pelo qual, conhecido um 

determinado fato, admite-se como verdadeiro outro, desconhecido e inserido no 

objeto da prova.   

A presunção “iuris tantum” existe por um processo lógico criado pela 

lei, exemplificando: “De um fato A, descrito na lei, presume-se a existência de um 

fato B, possível ou provável, também descrito na lei. Este fato B é presumido 

como ocorrido, como conseqüência da existência do fato A, devidamente 

provado, admitindo, porém, que o cidadão interessado possa desfazer a 

presunção provando o contrário: que o fato B presumido na ocorreu”.     

Ou seja, a ficção dispõe, o indício e a presunção revelam. 

Marco Aurélio Greco examinou a questão com muita propriedade, 

analisando-a sob outro enfoque e conferindo, ao final, legitimidade ao regime. 

Coloca que o dispositivo constitucional do §7º do artigo 150 prevê 

hipótese de antecipação de exigência tributária, e não, propriamente, regime de 

substituição tributária “progressiva”, como ele próprio denomina a espécie, ainda 

que empregando adjetivo de qualificação expectante para indicar situação de 

                                            

106
 Ficções Tributárias. Identificação e Controle, pags.259, 263, 298, 408.  

107
 ALVIM, Arruda, Manual de Direito Processual Civil, vol.VII, pags.399, apud PACHECO, Ângela 
Maria da Motta, Ficções Tributárias. Identificação e Controle, pag.261. 
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adiantamento. 

O Autor tem o mérito de apresentar, como é costumeiro, uma análise 

coerente e fundamentada do regime, passando ao elenco e explicação dos 

critérios que entende necessários para a procedibilidade do regime, a saber: 

vinculação, atribuição e restituição. 

Em referência ao critério da vinculação, distingue o pressuposto de 

fato e o fato gerador: o primeiro significa a parcela da realidade, econômica ou 

jurídica, que o tributo deve alcançar; e o segundo, a situação concreta que 

desencadeia a obrigação tributária. 

Argumenta, então, que, a Constituição Federal não define o fato 

gerador da espécie, mas tão somente determina a materialidade dos 

pressupostos de fato que podem ensejar a exigência fiscal;108 assim, pode a lei 

definir fato gerador distinto da expressão constitucional, desde que descrito na 

conformidade do pressuposto correspondente. 

Fechando o raciocínio, conclui ser legítima a exigência de 

pagamento de imposto no momento em que estiver concluída ocorrência do 

fenômeno (econômico ou jurídico) qualificado no ordenamento, antecipando a 

ocorrência do próprio fenômeno. 

Deve-se respeito e atenção para a distinção entre definição da 

matéria a ser tributada e a definição da hipótese de incidência – a ordem 

constitucional, na elaboração do sistema tributário, atribui competência de ordem 

geral: a Constituição estabelece o fato a ser tributado, este que deve ser gravado 

pelo signo presuntivo de riqueza, em função do critério da capacidade 

contributiva. 

Observe-se que, até pela ordem das disposições constitucionais, a 

previsão dos princípios antecede a determinação das espécies na atribuição de 

competência tributária.  

Mas, de toda forma, fica delega a definição da hipótese de incidência 

à lei complementar. Assim, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação 

                                            

108
 No caso do ICMS, é o ciclo econômico da produção e circulação de mercadorias. 
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de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte e comunicação, mas 

quais as características do fato para revelar a situação de “circulação de 

mercadoria” ou o “serviço de transporte ou comunicação”, isso cabe à lei 

complementar determinar. 

Aplicando os conceitos à previsão do regime de substituição 

tributária por pressuposto legal, temos que a lei determina a assunção da 

pressuposta obrigação tributária do contribuinte-substituído pelo responsável-

substituto, ocasionando a antecipação da própria obrigação tributária, com o 

consequente e imediato pagamento do imposto 

Dessa forma, obrigação tributária assumida por antecipação exclui o 

contribuinte-substituído, subsistindo a obrigação posterior somente de forma 

subsidiária, fonte da própria substituição decretada.  

Continuamos então na análise dos elementos que se integram, 

obrigação e relação, e os elementos necessários à sua constituição. 

A obrigação tributária nasce pela ocorrência do fato imponível, artigo 

113/CTN109, a partir do qual fica gravado ao contribuinte o dever de recolher 

tributo (obrigação ex lege).  

Lembramos então a explicação de Paulo de Barros Carvalho, 

quando afirma que os fatos sociais, quando juridicizados, estabelecem, de 

imediato, relações jurídicas, das quais resultam direitos e deveres, como ocorre 

com os eventos previstos pelas normas tributárias. 

Por sua vez o fato gerador é a situação de fato ou jurídica, definida 

em lei como necessária e suficiente para impor a obrigação tributária – artigo 

114/CTN, que se considera ocorrida, quanto à situação jurídica, desde o momento 

que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável – artigo 

116/CTN.   

A discussão a respeito da nomenclatura utilizada pelo Código 

Tributário, a saber, “fato gerador”, enquanto a doutrina disputa a preferência de 

                                            

109
 “§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.” 
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uma vasta gama de expressões ditas mais próprias, tais como: “situação base”, 

“suporte fático”, “hipótese de incidência”, “fato imponível”, “pressuposto de fato do 

tributo”, “fattispecie”, é assunto que não cabe no propósito deste trabalho. 

De toda forma, fica claro, pelo até aqui exposto, que a análise da 

figura tributária reclama uma diferenciação de nomenclatura de cada situação em 

especial, considerando, com certa sutileza: (i) “hipótese de incidência”, como 

identificador do conjunto dos elementos necessários à descrição do fato tributável 

– ou seja, a descrição abstrata do fato, e (ii) “fato gerador”, como identificador da 

hipótese concretizada, ou seja, o fato ocorrido.110  

Essa opinião dá base às colocações feitas no correr do trabalho.  

São várias as definições de fato gerador que encontramos na 

doutrina: “um conjunto de circunstâncias hipoteticamente previstas na norma e 

cuja realização provoca o nascimento de uma obrigação tributária concreta” 

(Sáinz de Bujanda); “o conjunto de pressupostos abstratos contidos nas normas 

de Direito Tributário material, de cuja concreta existência derivam determinadas 

consequências jurídicas”, (Hensel); “o fato, o conjunto de fatos ou o estado de 

fato, a que o legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de pagar um 

tributo determinado” (Amilcar de Araujo Falcão), e mais outras. 

Ao analisar o fato, a obrigação e a relação jurídica dela decorrente, 

Paulo de Barros Carvalho coloca também que não existe cronologia entre a 

ocorrência do fato e o surgimento da relação jurídica, instalando-se o vínculo 

exatamente no instante em que aparece a linguagem competente que relata o 

evento descrito na lei, considerando essas situações simultâneas, 

concomitantes.111-Y  

Nele, ainda, a citação lúcida de Lourival Vilanova: “Altera-se o 

mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia, que o potencia em resultado. E 

altera-se o mundo social mediante a linguagem das normas, uma classe da qual é 

                                            

110
 Acompanhando Hugo de Brito Machado, in Curso de Direito Tributário, pag.102; e Geraldo 
Ataliba, in Hipótese de incidência tributária, pag. 55, entre outros.  

111
 Curso de Direito Tributário, pag.261. 
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a linguagem das normas do Direito”.112 

De toda sorte, a descrição da hipótese de incidência de cada tributo 

deve, na sua previsão, ser suficiente para determinar todos os elementos 

caracterizadores do fato que gera a obrigação tributária. O aspecto material 

descreve a ação, estabelecendo os contornos positivo, (sobre o que incide) e 

negativo (as exceções)113, ao que importa a definição do momento em que a lei 

considera a realização do fato gerador, com a distinção entre as previsões de 

situação de fato e de situação jurídica – artigo 116/CTN. 

A obrigação tributária fica submetida ao regime jurídico vigente à 

data da ocorrência do fato gerador, distinguindo o Código o tempo que considera 

realizado o fato gerador, conforme seja ele determinado por uma situação de fato 

ou por uma situação jurídica. 

As situações de fato presumem-se ocorridas quando verificadas as 

circunstâncias materiais necessárias para que se produzam os efeitos próprios. 

As situações jurídicas, quando consideradas definitivamente constituídas, nos 

termos do direito aplicável. Z 

Ricardo Lobo Torres114, ao esquematizar o fato gerador permitindo 

uma perfeita compreensão, ressalta a necessidade da discriminação dos 

elementos objetivos e subjetivos. A definição do fato gerador da obrigação 

tributária deve trazer a descrição do ato, fato ou situação jurídica que faz incidir a 

obrigação, em “todas as suas dimensões, ou seja, aspectos materiais, temporais, 

espaciais e quantitativos”, assim como indicar o agente que será responsabilizada 

pela sua realização. 

As indicações sobre as condições de espaço e tempo que compõem 

a norma quase nunca vêm na raiz do artigo que determina a ação, ganhando 

                                            

112
 in As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, Revista dos Tribunais, 1977, pags.3-4, 
apud Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, pag.261  

113
 Aqui, em Paulo de Barros Carvalho, a distinção entre “evento”, o acontecimento, “fato social”, o 
evento vertido em linguagem, que lhe dá existência, e “fato jurídico”, a conceituação ou 
elevação do fato social a categoria de importância para uma relação juridicamente prevista em 
lei.  

114
 In Curso de Direito Financeiro e Tributário, pag.209.  
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corpo e ilustração pelas disposições subsequentes, que completam o retrato da 

hipótese de incidência. 

O aspecto espacial resume-se a fixar o local que se presume de 

realização do fato a fim de gerar a obrigação decorrente da lei. A relevância dessa 

definição está em determinar a sujeição passiva, no caso de impostos estaduais 

ou municipais, além de determinar o efetivo acontecimento da hipótese de 

ocorrência. 

De outro lado, o aspecto temporal é, para o caso examinado, de 

crucial importância, já que o regime de substituição tributária pode alcançar fato 

gerador que deva ocorrer posteriormente. 

Quando se fala em obrigação e relação jurídica tributária, elemento 

temporal pode ser tomado sob três aspectos: (i) como determinante do 

acontecimento no tempo, que refletirá efeitos sobre a legislação aplicável115; (ii) 

como determinante do momento em que se considera ocorrido o fato gerador; (iii) 

como determinante do prazo para o cumprimento da obrigação tributária.  

Ainda tomando por modelo o ICMS, a hipótese de incidência é 

retratada por uma situação de fato – a operação relativa à circulação de 

mercadoria –, tanto para a operação anterior como para a posterior, tendo fixado 

o momento da ocorrência do fato gerador – a saída da mercadoria do 

estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo 

titular.116   

No mesmo exemplo, é considerado contribuinte do imposto 

“qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume 

que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria [...] 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.117  

Completando a descrição da hipótese de incidência, traz a lei a 

presunção do local da ocorrência – o do estabelecimento onde se encontre a 

                                            

115
 Artigos 105 e 106, do CTN. 

116
 Lei Complementar nº 87/96, artigos 2º, I e 12, I. 

117
 Na mesma LC nº 87/96, artigo 4º, seguido de dispositivos que disciplinam a possibilidade de 
atribuir responsabilidade tributária e substituição tributária. 
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mercadoria no momento do fato gerador, e a fixação dos valores quantitativos 

para o cálculo do imposto – o valor da operação e a alíquota variável conforme o 

destino. 

Podemos assim representar a norma matriz da incidência do ICMS:  

a) hipótese / descritor: critério material – realizar operação relativa à circulação de 

mercadoria; critério temporal – assim considerado o fato no momento da saída da 

mercadoria do estabelecimento; critério espacial – a localização do 

estabelecimento no território político na Federação;  

b) consequente / prescritor: critério quantitativo – o valor da operação e da 

alíquota a ser aplicada; critério subjetivo – o estado correspondente ao território 

de localização do estabelecimento e a pessoa física ou jurídica que promoveu a 

circulação da mercadoria.    

Fechado o quadro pelo qual se constrói, nos termos da lei, a 

hipótese de incidência do imposto e se verifica a ocorrência do fato gerador, 

pode-se analisar a situação peculiar determinada em função do regime de 

substituição tributária por pressuposto legal.   

Lembrando, determina a Constituição Federal que: “a lei poderá 

atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 

pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, 

caso não se realize o fato gerador presumido.”118 

Devemos conferir a norma matriz do ICMS submetido ao regime de 

substituição tributária por pressuposto legal, relativamente à obrigação transferida 

em substituição, como segue: 

a) hipótese / descritor: (i) critério material – operação relativa à circulação de 

mercadoria pressuposta pelo destino da mercadoria – saída da mercadoria do 

estabelecimento distribuidor para o consumidor final (operação posterior); (ii) 

critério temporal – assim considerado o fato no momento da saída da mercadoria 

do estabelecimento do distribuidor ao consumidor final (tanto assim é que, se não 
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 CF, artigo 150, §7º. 
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ocorrer esse fato, há a garantia da restituição); (iii) critério espacial: a localização 

do estabelecimento remetente no território político na Federação;  

b) consequente / prescritor: (i) critério quantitativo – o valor da operação, arbitrado 

e da alíquota a ser aplicada para a operação posterior; (ii) critério subjetivo – 

sujeito ativo: o Estado correspondente ao território de localização do 

estabelecimento remetente; e sujeito passivo: o contribuinte responsável pela 

remessa da mercadoria para o estabelecimento distribuidor (terceira pessoa 

indicada na lei para assumir a obrigação tributária posterior). 

Portanto, na substituição tributária por pressuposto legal, opera-se 

somente a alteração do critério subjetivo da regra matriz da incidência do imposto.  

No RE 266602 constatamos: 

Vislumbra-se inegável, no entanto, que a instituição desse regime 
promove substancial alteração no pólo passivo da obrigação 
tributária, na medida em que erige como responsável pelo 
recolhimento do tributo contribuinte diverso daquele que, 
presumidamente, virá a praticar a operação tributável. Promove-se 
uma verdadeira transferência do dever jurídico de recolher imposto, 
daquele que realiza o fato gerador do imposto – e que, naturalmente, 
seria o sujeito passivo da obrigação tributária, para uma pessoa 
expressamente eleita pela lei como contribuinte. Altera-se, em nome 
da praticidade, a sistemática decorrente de raciocínio intuitivo 
segundo o qual o dever de pagar o tributo é daquele que pratica o 
fato gerador. O substituto tributário, conquanto não esteja 
imediatamente envolvido com a operação tributável, responde 
diretamente pelo adimplemento da obrigação tributária.119     

A outra regra alterada é de ordem instrumental, diz respeito às 

condições para o pagamento do tributo, que, como já dissemos anteriormente, 

extrapola a descrição da hipótese de incidência. 

 Esse assunto é polêmico, havendo na doutrina e na jurisprudência 

posições divergentes dessa afirmação, defendendo alguns que a regra compõe o 

tipo, enquanto outros descartam essa vinculação. 

De toda forma, no caso da substituição tributária por pressuposto 

legal, o prazo fixado para recolhimento do imposto relativo à operação de 

                                            

119
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 266.602-5/MG, Relatora: Min. Ellen Gracie, julgamento 
em 02.02.2007. Órgão Julgador: Pleno, Ementário 2262-6. Disponível no site: 
<http://www.stf.jus.br>. 

http://www.stf.jus.br/
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circulação de mercadoria posterior é fixado para a oportunidade da remessa da 

mercadoria, do estabelecimento produtor, industrial, importador ou atacadista ao 

estabelecimento do distribuidor ou varejista. 

Ou seja, na qualidade de responsável-substituto da operação 

posterior, a obrigação deve ser assumida e cumprida nessa oportunidade, por ser 

a remessa da mercadoria do produtor (lato sensu) ao estabelecimento varejista a 

situação que desencadeia a substituição tributária.  

Antecipando-se a própria obrigação, lógica e cronologicamente, 

antecipa-se o prazo de seu cumprimento. 

Daí por que afirmamos, na análise do regime de substituição 

tributária, que a obrigação tributária é substituída na sua integralidade, subsistindo 

a obrigação substituída como mera subsidiária.  

Esse exame da situação criada pela lei na regulamentação do 

regime de substituição tributária e as conclusões e posições analisadas devem 

ser completados pela observação de que a instituição do regime não apresenta, 

nem comporta definição de hipótese de incidência própria e diversa daquela 

descrita para a operação posterior, o que descaracterizaria a própria substituição 

tributária. 

 

3.1. O direito de restituição 

A quarta condição estabelecida pelo Sistema constitucional à 

utilização do regime de substituição tributária será aqui tratada separadamente, a 

saber: as condições de restituição de imposto indevido, previstas no texto 

constitucional reservado à fixação dos limites de aplicação do regime de 

responsabilidade por substituição. 

Novamente iniciamos com a verificação dos termos em que vazada 

a norma: “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 
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quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”120 

Portanto, a referência expressa é pela imediata e preferencial 

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

O dispositivo enseja considerações de três ordens. 

A) A referência diz respeito à forma de se proceder à repetição de 

indébito, determinada que seja promovida, para o caso, imediata e 

preferencialmente. 

Despicienda seria a regra relativa propriamente à obrigatoriedade da 

repetição de indébito, considerando-se que a não ocorrência do fato gerador torna 

indevido o pagamento do tributo, mesmo o efetuado por substituição tributária, o 

que dá ensejo ao procedimento previsto no Código Tributário, artigo 165: “O 

sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição 

total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, 

ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162
121

, nos seguintes casos: I cobrança ou 

pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”. 

No caso, a restituição deverá ser feita ao substituto tributário, 

responsável pelo efetivo pagamento, já que não há, na relação da substituição 

tributária por pressuposto legal, a participação do destinatário, ou seja, o “natural” 

contribuinte da obrigação transferida. 

A única possibilidade de ocorrer situação descrita na lei é por evento 

posterior ao cumprimento da obrigação tributária pelo substituto, uma vez que o 

prazo de recolhimento do tributo devido pela obrigação substituída é fixado para o 

momento da saída da mercadoria do estabelecimento do substituto para o 

substituído. O imposto pago decorre sempre da realização dessa operação, da 

qual decorrerá certamente a obrigação posterior. 

Cabem aqui as explicações e distinções feitas por Alfredo Augusto 

Becker ao tratar do regime de substituição tributária: após distinguir incidência 

econômica e incidência jurídica do tributo, afastar a distinção entre contribuinte de 
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 CF, artigo 150, §7º. 

121
 Relativo a imposto recolhido por estampilha. 
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fato e contribuinte „de iure‟, repercussão econômica e repercussão jurídica do 

tributo, e repercussão jurídica por reembolso e por retenção na fonte, afastar a 

juridicidade da distinção entre impostos diretos e indiretos; e tratar da embriogenia 

e do conceito de substituto legal tributário; conclui que: realizando-se o 

pagamento de tributo devido, o direito de reembolso ou retenção torna-se 

existente, de forma que (i) o direito de reembolso do tributo deverá ser exigido 

paralela e simultaneamente ao direito do crédito decorrente do negócio jurídico 

realizado e (ii) que deverá ocorrer por compensação entre o substituto e o 

substituído em razão da própria negociação.122   

Considere-se que haverá sempre, para o contribuinte substituído, o 

reflexo patrimonial do negócio jurídico efetuado com o responsável-substituto, por 

estar incluído na cadeia de circulação peculiar ao mercado operado, mas que 

esse reflexo será sempre provisório. 

De toda forma, para o caso obrigatoriamente aplicar-se-á à hipótese 

a regra do artigo 166 do CTNAA, que exige a prova da repercussão do encargo 

financeiro para permitir a restituição do imposto.  

É interessante observar aqui a situação criada pela lei: (i) a 

obrigação transferida para o substituto tributário exclui o contribuinte-substituído 

da relação tributária; (ii) como ele é efetivamente o contribuinte da obrigação 

transferida, sofre o reflexo da imposição tributária dela decorrente; (iii) não pode 

ser equiparado a consumidor final, porque a obrigação tributária transferida 

somente se justifica pela suposição da realização da operação posterior, que vai 

alcançar justamente um consumidor final real, sem a qual desaparece a obrigação 

transferida.  

Assim, o contribuinte-substituído fica numa posição de interveniente 

oculto, ou repassador tributário; o imposto devido por ele, distributidor, ou 

atacadista, pela operação decorrente da circulação da mercadoria ao consumidor 

final, já está embutido pelo pagamento antecipado, feito pelo responsável-

substituto.  

                                            

122
 In Teoria Geral do Direito Tributário, pags.532-577 
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Nessa situação, o contribuinte substituído, excluído da relação 

jurídica tributária decorrente de sua própria obrigação, sofre o reflexo do 

recolhimento pela transferência do encargo financeiro, sem ser exatamente 

consumidor final. Portanto, será sempre necessária sua participação para a 

restituição do imposto indevido por eventual não realização do fato gerador 

posterior. 

De outro lado, surpreendentemente, não tem legitimidade para 

pleitear com nome próprio qualquer questão relativa à operação substituída, 

substituída sua obrigação e excluído da relação, não lhe resta interesse direto na 

reclamação a ser proclamada. 

Entretanto, esse posicionamento conta com opiniões e decisões 

divergentes. 

B) Vencida a questão relativa propriamente à repetição de indébito, 

por decorrência da regra já estabelecida pelo Código Tributário Nacional, resta 

enfrentar a determinação quanto à forma imediata e preferencial reservada a essa 

obrigatória devolução. 

Se a discussão relativa à repetição de indébito se der em nível de 

pedido e procedimento administrativo, a questão não enseja qualquer comentário. 

A repetição será imediata ao pedido e preferencial quanto a qualquer outra 

obrigação do Estado.  

Entretanto, considerando-se a eventual possibilidade da ordem 

provir de decisão judicial que determine à Fazenda Pública a restituição do 

imposto indevido, é necessário cotejar a norma específica com a norma geral, 

constitucional, relativa às ordens de pagamento contra a Fazenda Pública. 

Isso porque a norma excepciona a própria ordem constitucional 

relativa aos precatórios. 

O precatório é instrumento que representa a requisição judicial de 

pagamento, pela Fazenda Pública, que fica submetida a uma ordem cronológica 

de apresentação, mediante consignação direta do Poder Judiciário às dotações 

da lei orçamentária anual e aos créditos adicionais abertos para esse fim. 

A Constituição Federal instituiu o regime jurídico dos precatórios, 
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fundado no princípio da impenhorabilidade dos bens públicos e com a finalidade 

de garantir a ordem de pagamento, nos termos do artigo 100, vazado nos 

seguintes termos: 

Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.  

A regra é fechada, não comportando interpretações ou exceções 

além da preferência dos créditos alimentícios, constitucionalmente prevista. 

É obrigatória a inclusão da verba para pagamento dos precatórios 

emitidos até o mês de julho de cada ano, no orçamento das entidades de direito 

público, devendo os pagamentos obedecer, rigorosamente, a ordem cronológica 

de apresentação. 

A finalidade desse procedimento é evitar ordem de pagamento por 

critério subjetivo, que possa beneficiar ou prejudicar credores. 

Assim, aqui nos deparamos com duas normas constitucionais 

contraditórias na sua aplicação, cuja solução recomenda a aplicação das técnicas 

de interpretação jurídica, como veremos. 

Segundo Norberto Bobbio, há antinomia quando se estabelece uma 

contradição entre normas impositivas, proibitivas e permissivas, sendo 

contraditórias: a norma que ordene fazer e a norma que permita não fazer a 

mesma coisa. 

Assim, a previsão do §7º do artigo 150, assegurando imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, quando não se realize o fato gerador 

presumido, revela a contradição para com o comando do artigo 100, que impõe a 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios  

Daí também a solução dada por Bobbio, após distinguir as 

antinomias insolúveis, ou reais, para as quais não há solução, daquelas solúveis, 

ou aparentes, sugerindo critérios para interpretação: critério cronológico, 

hierárquico e de especialidade, explicando que, os dois primeiros aplicam-se 

quando surge a antinomia, enquanto que o terceiro aplica-se porque vem a existir 
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uma antinomia, além do quarto critério, pela forma. 

Assim devemos aplicar as regras que dão prioridade: à lei posterior, 

à lei superior, à lei especial, bem como à norma permissiva. 123,  

Consideramos então que a norma extraída do §7º, do artigo 150, 

relativa à determinação de “imediata e preferencial restituição“ da quantia 

recolhida a título de imposto, pelo regime de substituição tributária por 

pressuposto legal é: (i) posterior à determinação do art.100, dos ADCT, (ii) de 

mesma hierarquia formal, porque ambos estão no corpo constitucional, (ainda que 

aquele seja de ordem substancial e este de ordem procedimental, o que poderia 

servir de argumento para sustentar maior valor àquele), (iii) especial, porque diz 

respeito a situação singular de imposição do poder de tributar, contra regra geral 

de pagamento de contra o Estado; e norma permissiva contra norma restritiva.   

Portanto, por esse caminho, mantêm-se as regras como colocadas 

no sistema: não ocorrendo o fato gerador posterior, deverá haver sempre, quer na 

esfera administrativa, quer decorrente de decisão judicial, a devolução imediata e 

preferencial da quantia recolhida a título de imposto, pelo regime da substituição 

tributária, relativamente a fato gerador posterior não ocorrido, não ficando 

submetida à ordem de precatório em qualquer circunstância.      

C) Prosseguindo na análise, tenha-se que, mesmo sendo 

absolutamente restritiva a norma de restituição de imposto, destinada aos casos 

de não ocorrência do fato gerador posterior, remanesce, na doutrina, a discussão 

sobre a possibilidade de devolução de parte do imposto pago, ao contribuinte-

substituído, quando apurada diferença, a menor, entre o valor da base de cálculo 

aplicado e aquele praticado por ele, destinatário, na operação  subsequente. 

A primeira constatação é que a norma inserida pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993, não traz disposição relativa à hipótese de restituição 

por diferença entre o valor arbitrado para o pagamento do imposto e o valor da 

mercadoria praticado na venda posterior. 

Portanto, a pretensão não tem assento constitucional.  

                                            

123
 item III, “1”, pags. 51-53 deste trabalho 
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Nem a lei lhe dá albergue. 

A tanto, basta verificar a possibilidade de aplicação de qualquer das 

previsões do artigo 165 do Código Tributário Nacional, que consigna como 

condições para a restituição de pagamento indevido, textualmente: “a) o 

pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da 

legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 

gerador efetivamente ocorrido; 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 documento relativo ao pagamento; III – 

reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”. 

A consideração da adequação da pretensão ao tipo passa, 

preliminarmente, pelo exame da possibilidade de ocorrência da situação descrita 

como causa do direito.124 

A questão que se coloca é sobre a possibilidade, na relação 

estabelecida pelo regime de substituição tributária, de haver valor de base de 

cálculo diferente entre o praticado pelo substituto para o cálculo do imposto, por 

arbitramento, nos termos da lei, e o praticado pelo substituído na posterior saída 

da mercadoria. 

Aqui se faz necessária consideração da regra de fixação do critério 

quantitativo da obrigação tributária, no que diz respeito à base de cálculo. 

A base de cálculo, lembramos, é um dos elementos reservados 

expressamente à lei complementar pelo texto constitucional. 

Considerada por Geraldo Ataliba como elemento identificador do 

tipo, a base de cálculo no Código Tributário sem conceito definido, é referida 

como “matéria tributável”. Certo é que a Constituição Federal, também sem 

conceituá-la, delegou à lei complementar a definição da base de cálculo 

específica para cada tipo de imposto (artigo 146, III, “a”), dando respaldo à 

colocação do E. Professor. 

                                            

124
 A análise não considera a hipótese do inciso III do artigo 165, porque, decorrente de decisão 
processual, a questão estará sujeita à norma individual e concreta, portanto particular a cada 
caso. 
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A Constituição refere-se a esse elemento de composição da 

hipótese de incidência somente para os seguintes propósitos disciplinadores de 

seu cálculo: (i) no §2º do artigo 145, quando veda fixação da base de cálculo das 

taxas iguais às de impostos; (ii) no §1º do artigo 150, que excepciona o princípio 

da anterioridade nonagesimal para os atos normativos destinados à fixação de 

base de cálculo para certos tipos de tributos125; (iii) no §6º do mesmo artigo, que 

exige lei específica para redução de base de cálculo; (iv) no inciso I do artigo 154, 

que veda a instituição de imposto extraordinário, pela União, com a mesma base 

de cálculo de impostos estaduais; (v) no inciso XI do §2º do artigo 155, que 

restringe a composição da base de cálculo pelo valor do IPI, em determinada 

circunstância126; e (vi) na alínea “i” do inciso XII do mesmo artigo, que impõe 

forma obrigatória de composição do valor de base de cálculo nas hipóteses de 

recebimento de mercadoria do exterior, além de outras referências aplicáveis às 

contribuições, que não interessam nesse particular. 

Portanto, a regra constitucional é clara e de obediência 

inquestionável: compete à lei complementar fixar a base de cálculo de cada tipo 

tributário. 

No Código Tributário Nacional, na parte reservada à regulamentação 

das normas gerais relativas à legislação tributária, a norma é concisa e 

indiscutível:   

Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer: [...] 
IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigo s 21, 26, 39, 57 e 65;127 

Não há disposições do Código Tributário, norma geral e abstrata 

                                            

125
 “§ 1º A vedação do inciso III, „b‟, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, 
IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, „c‟, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, 
I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 
155, III, e 156, I.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

126
 “XI – não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos 
industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;”.  

127
 Referentes ao Imposto de importação, Imposto de exportação, Imposto sobre operações 
Financeiras, e Imposto sobre transmissão de bens intervivos / Imposto sobre transmissão 
causa mortis, doações e Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, os 
últimos revogados por leis posteriores, tributos esses sujeitos à variação de mercado externo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art150§1
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para a definição ou o conceito de base de cálculo, nem tampouco da alíquota. 

Sua referência específica fica reservada à previsão do tipo de cada imposto, ou 

de cada tributo em particular, constando das respectivas e específicas leis de 

instituição de cada espécie.    

De outro lado, como vimos em passagem anterior, base de cálculo 

da obrigação sujeita ao regime de substituição tributária, no caso do ICMS, tem 

regulamentação própria, calculada por arbitramento. 

A técnica é usual em Direito Tributário, sendo procedimento 

aplicável a toda situação em que seja difícil ou impossível apurar o valor do bem 

ou a base de cálculo como discriminada na lei. Confira-se, no já citado artigo 8º e 

incisos da Lei nº 87, de 1996, específico para o ICMS, o tipo tributário específico 

adotado para o presente estudo.128 

Dessa forma não resiste à análise de constitucionalidade e de 

legalidade, geral e especial, a possibilidade de se ter a base de cálculo 

determinada por outro veículo que não seja a lei. 

Soa absolutamente impertinente a pretensão de condicionar o valor 

do imposto recolhido ao cálculo efetuado tomando por base o valor da operação 

subseqüente, nas hipóteses sujeitas ao regime de substituição tributária por 

pressuposto legal. 

Se não bastasse a falta de fundamentação jurídica do argumento 

lançado por aqueles que defendem a extensão da prescrição constitucional para a 

restituição de indébito, a consideração da pretensão esbarraria ainda na 

concepção do tipo: na substituição tributária, a obrigação do substituto e, com ela, 

portanto, o envolvimento do substituído na relação jurídica tributária não permite a 

construção da hipótese. 

De fato, se excluído da relação tributária, não há que considerar a 

                                            

128
 No CTN outra previsão de arbitramento da base de cálculo no artigo 148: “Quando o cálculo do 
tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços 
ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos 
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente 
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 
judicial”. 
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possibilidade de a operação posterior ter reflexo tributário sobre a obrigação e 

relação jurídica tributária esgotada pelo cumprimento do dever pelo responsável-

substituto.      

O valor da operação já está fixado no pagamento antecipado dessa 

obrigação.  

A contundência desse argumento afasta qualquer consideração 

suplementar relativa à aplicação da norma do artigo 166 para a hipótese, por falta 

de legitimidade para a argumentação, ainda que, se possível fosse, a aplicação 

daquela condicionante não poderia ser relegada. 

A hipótese é diversa e avessa à tratada itens acima, sobre a 

repercussão econômica da incidência para com o substituto-substituído. O 

contribuinte-substituído está na posição de mero repassador tributário, uma vez 

que, pela substituição, é ele excluído da relação tributária subsequente, ainda que 

não se encontre na situação de consumidor final.  

Essa questão já foi apreciada e decidida pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da ADIn 1851, no qual a Corte Constitucional declarou 

não ser obrigatória a cláusula de devolução por diferença entre a base de cálculo 

arbitrada, nos termos da lei, e o preço praticado pelo distribuídos de veículos, 

confirmando somente a regra restituição, no regime de substituição tributária, para 

o caso de não realização do fato posterior, assim interpretando o texto 

constitucional: 

ADI 1851 / AL – Alagoas Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Relator: Min. Illmar Galvão. Ementa: Tributário. ICMS. Substituição 
tributária. Cláusula segunda do Convênio 13/97 E §§ 6º e 7º do art. 
498 do Dec. nº 35.245/91 (Redação do art. 1º do Dec. nº 37.406/98), 

do Estado de Alagoas. Alegada ofensa ao § 7º 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 inferior 
ao do fato gerador presumido.  
[...] 
2.º) Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem 
natureza regulamentar. A EC nº 03/93, ao introduzir no art. 150 da 
CF/88 o § 7º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema 
jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao 
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estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do 
tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. 
A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à 
exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído 
pela própria Constituição, 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 conformidade, 
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 ocorrência.  
O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas 
definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do 
imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-
realização final.  
Admitir o contrário valeria 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, 
eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. 
Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada 
improcedente.129 

 

E ainda: 

Ag. Reg. 2678 

Pleno. Relatora Min. Ellen Gracie 
A fixação da base de cálculo do ICMS por pauta fiscal não justifica o 
afastamento do sistema de substituição tributária instituído pelo 
art.150, §7º da Constituição Federal.130-BB 

Assim: (a) se a base de cálculo do imposto é elemento substancial 

para a determinação do tipo e para a apuração do imposto devido; (b) se é 

reserva de lei a definição da base de cálculo de cada imposto; (c) se é legítima a 

fixação de base de cálculo por arbitramento; (d) se, na substituição tributária por 

pressuposto legal, a obrigação é transferida ao responsável-substituto, com 

exclusão do contribuinte substituído da relação tributária; certo é que o valor da 

                                            

129
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI 1851. Relator: Min. Ilmar Galvão. Órgão Julgador – 
Tribunal Pleno. Julgamento em 08.05.2002. DJ 22.11.2002. PP.00055. Ementário vol.02092-01 
PP-00139. Republicado DJ 13.12.2002 PP-00060. 

130
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ag. Reg. 2678, Relatora: Min. Ellen Gracie, julgamento em 
23.08.2006. Órgão Julgador: Pleno, Ementário 2249-3. Disponível no site: 
<http://www.stf.jus.br>. 

http://www.stf.jus.br/
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base de cálculo do imposto será sempre aquele definido por lei e assim aplicado 

pelo responsável-substituto na apuração do valor do imposto devido. 

Não há sustentação jurídica para afirmar que a base de cálculo do 

imposto pago pelo responsável-tributário é valor decorrente do preço da 

mercadoria praticado na operação posterior. 

A consideração do argumento lançado levaria a reduzir o regime da 

substituição tributária por pressuposto legal a mera situação de antecipação de 

pagamento, o que, como visto, não se coaduna com o modelo estruturado.  

Além do mais, há reflexo direto do recolhimento do imposto no preço 

da mercadoria, em função da regra posta pelo §1º do artigo 13 da Lei 

Complementar nº 87, de 1996, cuja referência está expressa na alínea “i”, inciso 

XII, §2º, do artigo 155 da Constituição Federal – composição da base de cálculo 

do imposto integrada pelo valor do próprio imposto.CC 

Portanto, não há suporte constitucional, nem previsão legal para 

justificar a pretensão de restituição de valor de imposto pago, sob regime de 

substituição tributária por pressuposto legal, ao argumento de que: o valor 

praticado na operação de circulação de mercadoria posterior, pelo contribuinte-

substituído, é menor do que o valor calculado por arbitramento, nos termos da lei, 

pelo responsável-substituto, para pagamento do imposto.  

Dada essa justificativa, tiram-se três conclusões: (i) não é possível a 

restituição de imposto recolhido sob regime de substituição tributária por 

pressuposto legal pela diferença a menor entre a base de cálculo arbitrada para 

pagamento do imposto e o preço praticado na venda posterior da mercadoria; (ii) 

a restituição de qualquer quantia sob esse fundamento caracterizaria concessão 

de “benefício fiscal”, submetido às normas da lei complementar, nos termos do 

artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, da CF; (iii) da mesma forma, por outra 

vertente, não é permitido ao Fisco exigir pagamento de mais imposto sobre o 

recolhimento efetuado sob regime de substituição tributária por pressuposto legal 

pelo valor excedente entre a base de cálculo arbitrada e o preço praticado na 

operação posterior, o que caracterizaria excesso de exação.  

Portanto, uma só a interpretação cabível ao texto do §7º do artigo 
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150 da CF, relativamente à imediata e preferencial restituição do imposto pago 

sob regime de substituição tributária sobre fato gerador que deverá ocorrer 

posteriormente – é obrigatória a devolução imediata e preferencial da quantia 

recolhida a título de imposto tão somente quando não ocorrer o fato gerador 

posterior pressuposto. 

Ao final, cumpre observar que, de qualquer forma, também à 

questão da restituição da diferença de recolhimento e cálculo em razão do preço 

da mercadoria na operação final, aproveitam-se as considerações já feitas quanto 

à forma de restituição imediata e preferencial prevista no texto constitucional.  

 

4. Pertinência ao Sistema. Verificação de consistência 

4.1. Verificação de existência 

A validade (juridicidade) da regra jurídica pressupõe: a) existência de 

Órgão de função legislativa; b) criação da regra jurídica dentro dos imites 

quantitativos e qualitativos da competência daquele Órgão legislativo; c) a não-

antinomia da regra jurídica com outra (ou outras) regra jurídica também integrante 

da totalidade de um determinado sistema jurídico.131   

A apresentação até aqui feita sobre o tema vence a expectativa 

sobre a existência da norma da substituição tributária, uma vez que ficou 

amplamente demonstrado que o regime de substituição tributária por pressuposto 

legal está devida, legitima e expressamente documentado no sistema, por 

competente instrumento e perfeita identificação. 

Em Roque Antonio Carrazza, temos que a Constituição estabelece a 

“norma padrão de incidência”, apontando a hipótese de incidência possível, o 

sujeito ativo e o sujeito passivo possíveis, a base de cálculo e a alíquota possíveis 

para cada espécie tributária, delegando à lei liberdade de instituição de cada 

tributo nos limites do padrão estipulado. “O legislador (federal, estadual, municipal 

                                            

131
 BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito tributário, pags.273. 
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ou distrital) não pode fugir desse arquétipo constitucional”.132-DD  

Como visto, a previsão constitucional do Sistema Tributário vem 

legitimar o exercício do poder de tributar, com a previsão da sistemática a ser 

adotada pelo Estado, para prover receita necessária para fazer frente à despesa, 

no processo indispensável à manutenção do aparelho estatal. Às disposições 

constitucionais está reservada, assim, a tarefa de instituir o sistema de 

arrecadação necessária à captação de receita e a forma de controle de realização 

das despesas. 

Para cumprir esta missão, o Sistema Tributário da vigente 

Constituição Federal, de 1988, estabelece o sistema de arrecadação tributária, 

com a previsão dos tipos e a especificação das espécies, delegando à lei 

complementar a tarefa de estabelecer as normas gerais de regulação e 

uniformização do sistema no território nacional – artigos 145-149. 

Estão previstos o tributo – como gênero, e o imposto – como 

espécie.EE  

A Constituição estabelece ainda a competência tributária, com suas 

atribuições – positivas – o que pode, e negativas – os limites, delineando a 

atividade permitida pelo Sistema. E, finalizando, discrimina as espécies de 

impostos permitidos, traçando-lhes, então, as características únicas e 

indispensáveis à sua imposição, de forma que a exigência de cada imposto deva 

atender ao modelo desenhado na Constituição, para o quanto e dentro do que 

permitido. 

Encontramos, então, na Constituição Federal, duas referências à 

substituição tributária, como foi conferido: além da referência específica à 

necessidade de regulamentação, por lei complementar, do regime aplicado ao 

ICMS, nos termos da alínea “b”, inciso XII, §2º, do artigo 155133, a Emenda 

                                            

132
 In ICMS, pag.33.  

133
 “Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; [...] § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] XII – cabe 
à lei complementar: [...] b) dispor sobre substituição tributária;”. 
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Constitucional nº 3, de 1993, acrescentou limites à sua aplicação, de forma ampla. 

O regime reveste-se, assim, de autoridade constitucional, com a 

inserção pelos termos da Emenda Constitucional nº 3, de 1993, ao artigo 

específico sobre as limitações ao poder de tributar, contemplando a hipótese da 

responsabilidade tributária qualificada e lhe fixando as condicionantes de 

procedibilidade. 

Por outro lado, o proceder dessa competência fica adstrito aos 

mandamentos regulamentares da lei complementar, na medida em que a própria 

Constituição Federal atribuiu à lei a disciplina das normas gerais em matéria de 

legislação tributária – artigo 146, o que já encontrava suporte antes mesmo da 

inserção constitucional referida, na norma extraída do artigo 128 do Código 

Tributário Nacional. 

Assim consagradas a figura do substituto tributário e a situação da 

obrigação decorrente da presunção de fato gerador posterior. 

Não há dúvida de que a substituição tributária está contemplada 

pelos artigos que disciplinam o Sistema Tributário Nacional.   

Quanto à constitucionalidade do acréscimo do §7º ao artigo 150 

constitucional, a questão fica postergada para o capítulo seguinte, já que o 

argumento de infringência ao artigo 60, §4º, IV, sustenta-se no desrespeito aos 

princípios constitucionais, adiante examinados.   

No caso do ICMS, tomado como modelo para o estudo, os 

dispositivos do Código Tributário Nacional, do Decreto-Lei nº 406/68 e suas 

alterações, o Convênio 66/89 e a Lei Complementar nº 86/97 colaboram para a 

configuração do regime.  

A Lei Complementar nº 86/97, com amparo do CTN e já com o 

arrimo no texto constitucional modificado, traz a disciplina específica para a 

configuração do regime. 

A importância do tema para a Teoria Geral do Direito Tributário ficou 

igualmente demonstrada. Opinião de juristas pátrios e alienígenas reportada no 

trabalho dá conta de que o regime é existente como norma positivada e objeto de 

estudo, discussão e crítica científica sobre sua natureza e efeitos na relação 
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jurídica tributária. 

 

4.2. Verificação de pertinência. Sistema. Princípios 

Constatada, assim, a existência da norma que estabelece e 

disciplina o regime da substituição tributária por pressuposto legal no Sistema 

Tributário Nacional, de forma expressa, o próximo passo leva à verificação da 

pertinência da norma no Sistema, partindo da análise das disposições 

constitucionais. 

A sistematização das normas sobre tributos no Direito brasileiro 

ocorreu a partir de 1967.FF Atualmente a matéria está disciplinada no Título VI, 

Capítulo I e Capítulo II, constando, do primeiro, além da atribuição de 

competência tributária entre União, Estados, Distrito Federal e Município, limites e 

contornos do poder de tributar do Estado, as garantias dos contribuintes, os 

princípios tributários e as diretrizes e, finalmente, as características dos principais 

tributos. 

A Constituição Federal desenha o projeto, ao estabelecer a política 

financeira e tributária do Estado, finca fundações, ao estabelecer os limites e os 

princípios tributários, e delega a competência para a construção da estrutura à lei 

complementar e, para o acabamento, às leis ordinárias competentes. 

Portanto, o Sistema Tributário Nacional é mais do que os cerca de 

20 artigos, com incisos, parágrafos e alíneas, que estão no Capítulo I do Título VI 

da Constituição Federal e que se completam pelo articulado nas leis 

complementares, leis ordinárias, decretos e regulamentos, dos quais emanam as 

normas que dão corpo ao Direito. 

A integração há de ser prefeita. 

As disposições constitucionais relativas Sistema Tributário Nacional 

têm por função estruturar o poder de tributar, definindo as espécies, atribuindo 

competência, estabelecendo as regras, fixando os limites e as garantias 

necessárias a regular exercício do poder. 

Nesse passo, é importante conferir os princípios que informam 
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especialmente o sistema tributário. 

Paulo de Barros Carvalho, ao tratar dos princípios constitucionais 

gerais, constrói argumentação baseada na avaliação do valor e da intensidade de 

cada norma jurídica. 

Aponta quatro usos distintos para o termo “princípios”: a) como 

norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor expressivo; b) como 

norma jurídica de posição privilegiada que estipula limites objetivos; c) como valor 

inserto em regras jurídicas de posição privilegiada, mas consideradas 

independentemente das estruturas normativas; e d) como limite objetivo 

estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a 

estrutura da norma. Nos dois primeiros, temos “princípio” como “norma”; enquanto 

nos dois últimos, “princípio” como “valor” ou como “critério objetivo”.   

De toda forma, admite que sejam os “princípios” linhas diretivas para 

a compreensão do Direito, imprimindo caráter de unidade e agregação a um 

conjunto de normas, quer sejam expressos ou implícitos, sem que isso determine 

qualquer hierarquia entre eles. Condiciona a classificação de princípios e 

sobreprincípios a critérios exclusivamente relacionados a seus conteúdos 

intrínsecos.134  

Princípio é assim a informação conceitual que não pode ser relegada 

na composição da norma pertencente a um determinado sistema.     

Roque Antonio Carrazza toma princípio jurídico como enunciado 

lógico, implícito ou explícito, que ocupa posição de premência no ordenamento, 

vinculando, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas 

jurídicas que com ele se conectam, ordenamento este a quem conferem estrutura 

e coesão. 

Reconhece certa hierarquia entre os princípios, determinada em 

função da abrangência de seus limites, de forma escalonada e sucessiva, até 

alcançar as normas específicas.135  

                                            

134
 In Curso de Direito Tributário, pags. 150-2 e 155. 

135
 In Curso de Direito Constitucional Tributário, pags.39 e 49. 
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Essa breve introdução revela a importância da consideração dos 

princípios constitucionais tributários para o exame da pertinência da norma que 

introduz o regime da substituição tributária no sistema nacional.    

Da pessoalidade e da capacidade econômica  

A primeira regra estabelecida para distinguir as espécies do gênero 

tributo está estrategicamente colocada no texto constitucional, no §1º do artigo 

145, que atribuiu a competência tributária, determinando que o imposto seja um 

tributo de caráter pessoal e limitado à capacidade econômica do contribuinte. 

Dentre as espécies de tributos, o imposto é tipo reservado à 

arrecadação não vinculada, considerado de prestação direta, ou seja, sem caráter 

contraprestacional, que incide sobre bens indicativos de poder econômico, 

devendo onerar o contribuinte na medida adequada sobre a capacidade 

econômica que representa.  

Ter caráter pessoal e limitado à capacidade econômica do 

contribuinte faz com que a obrigação tributária tenha duas limitações: (i) alcançar 

unicamente a pessoa diretamente ligada à hipótese de incidência do tributo; (ii) 

ser exigida de acordo com o critério de razoabilidade. 

A pessoalidade deveria estar intimamente ligada à estrutura da 

obrigação tributária; essa dependente, na sua nascente, do fato gerador 

(art.114/CTN), fez que a lei atribuísse a qualificação de contribuinte à quem 

tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituísse o fato imponível 

(art.121, I). 

De toda forma, como vimos, por construção da lei, foi incluído nessa 

relação o responsável tributário, que, apesar de “não se revestir da condição de 

contribuinte”, ou seja, não ter relação pessoal e direta com o fato gerador, é 

colocado na condição de sujeito da obrigação tributária (art.121, §, II). Dessa 

forma, também em relação a ele deve ser considerada a condição de 

pessoalidade exigida para a incidência do tributo.  

Quanto ao princípio da capacidade contributiva, Roque Antonio 

Carrazza demonstra que o princípio está intimamente relacionado com o princípio 

da igualdade, vetor do princípio republicano, porque “é justo e jurídico que quem, 
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em termos econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto do 

que quem tem pouco [...] deve contribuir mais para a manutenção da coisa 

pública. As pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção dos seus haveres, 

ou seja, de seus índices de riqueza”.136  

Completa o pensamento, sustentado no pressuposto de tributação 

sem fato gerador realizado, para concluir que “tributar  esta situação de incerteza 

equivale a confiscar”.137    

No mesmo sentido, Regina Helena Costa também reconhece a 

capacidade contributiva como sobreprincípio tributário, derivado do princípio da 

legalidade, definindo-o como “a aptidão, da pessoa colocada na posição de 

destinatário legal tributário, para suportar a carga tributária, numa obrigação cujo 

objeto é o pagamento de imposto, sem o perecimento da riqueza lastreadora da 

tributação”. 

De suas colocações importa ressaltar a compreensão da capacidade 

contributiva em dois sentidos: capacidade contributiva absoluta ou objetiva – “fato 

que se constitua numa manifestação de riqueza”, que importa ao legislador, como 

fato signo-presuntivo de riqueza, de caráter limitativo, já que não autoriza a 

escolha de pressupostos não reveladores de alguma riqueza. E capacidade 

contributiva relativa ou subjetiva – relacionada a um sujeito individualmente 

considerado, significando sua aptidão para contribuir na medida de suas 

possibilidades econômicas.138  

Ainda vale considerar as colocações feitas por Alfredo Augusto 

Becker, para quem, somente nos países cujo sistema jurídico contempla regra 

constitucional juridicizando o princípio da capacidade contributiva, o legislador fica 

limitado “a escolher para a composição da hipótese de incidência tributária fatos 

que sejam signos presuntivos de renda ou capital acima do mínimo 

indispensável”, ainda que “para ocorrer a sua incidência, basta a realização dos 

fatos signo presuntivos da capacidade contributiva, ainda que no caso concreto 

                                            

136
  In Curso de Direito Constitucional Tributário, 85. 

137
 In ICMS, pags.309. 

138
 In Curso de Direito Tributário. Constituição e Código Tributário Nacional, pag.73. 
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individual não exista a capacidade contributiva”.139 

Essas lições são suficientes para a compreensão do caráter pessoal 

e do respeito à capacidade econômica do contribuinte, que devem ser atendidos 

na instituição de qualquer tributo. 

Princípio da segurança jurídica 

Considerando ser o tributo, como já demonstrado, exigido  

independente da vontade do contribuinte, no dizer de Roque Antonio Carrazza, é 

necessário que a Constituição, como fundamento de validade de toda ordem 

jurídica nacional, se preocupe em “manter a ação de tributar dentro do Estado de 

Direito”, por meio de princípios, aos quais fica jungido o próprio legislador, na 

função de estruturar o sistema. 

E dá o tom:  

...como o Direito visa a obtenção da res justa de que nos falavam os 
antigos romanos, todas as normas jurídicas, especialmente as que 
dão efetividade às garantias constitucionais, devem procurar tornar 
segura a vida das pessoas e das instituições. Muito bem, o direito 
com sua positividade, confere segurança às pessoas, isto é, „cria 
condições de certeza e igualdade que habilitam o cidadão a sentir-se 
senhor de seus próprios atos e dos atos dos outros‟. Portanto, a 
certeza e a igualdade são indispensáveis à obtenção da tão almejada 
segurança jurídica.140 

Luís Roberto Barroso
141

 completa o entendimento que queremos 

registrar sobre o princípio da segurança jurídica, quando coloca que nele se 

compreende: 

1) a existência de instituições estatais dotadas de poder de garantia, assim 
como sujeitas ao princípio da legalidade; 2) a confiança nos atos do Poder Público, que 
deverão reger-se pela boa-fé e pela razoabilidade; 3) a estabilidade das relações 
jurídicas, manifestada na durabilidade das normas, na anterioridade das leis em relação 
aos fatos sobre os quais incidem e na conservação de direitos em face da lei nova; 4) a 

                                            

139
 in Teoria Geral do Direito Tributário, pags.262-264. 

140
 in Curso de Direito Constitucional Tributário, pag.413, com citações de José Souto Maior 
Borges, Princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do tributo, RDTributário 63/206-
207 e Tércio Sampaio Ferraz, Segurança Jurídica e normas gerais tributárias, RDTributário 17-
18-51, ambas consultadas diretamente na pesquisa para o presente trabalho. 

141
 in A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo (reflexões sobre direito 
adquirido, ponderações de interesse, papel do Poder Judiciário e dos meios de comunicação), 
pags.50-51. 
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previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devam ser seguidos como os que 
devem ser suportados; e 5) a igualdade na lei e perante a lei, inclusive com soluções 
isonômicas para situações idênticas e próximas.   

Para Misabel de Abreu Machado Derzi142, a segurança jurídica é “um 

direito em si mesma”; a Autora cita Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que 

considera básicos o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança e o 

direito à propriedade, sendo os demais mero desdobramento desse feixe. 

Portanto, a segurança jurídica é garantida pela legalidade, pela 

igualdade e pela certeza do Direito. 

Princípio da igualdade 

A igualdade, eleita princípio geral de direito, vem expressa no caput 

do artigo 5º constitucional, inaugurando o Título dos Direitos e Garantias 

Fundamentais – “Todos são iguais perante a lei...”, repetida desnecessariamente 

no seu primeiro inciso143, encontra reforço na sua aplicação como princípio 

tributário, nos termos do inciso II, do artigo 150: 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos. 

Paulo de Barros Carvalho, depois de considerar que o dispositivo 

destina-se especificamente ao legislador tributário, assim considerando todos 

agentes públicos responsáveis pela disciplina tributária, esclarece que o princípio 

veda, no domínio do direito tributário, qualquer discriminação, cujo “intuito é 

garantir a tributação justa (sobrevalor). Isto não significa, contudo, que todos os 

contribuintes devam receber tratamento tributário igual, mas, sim, que as pessoas 

físicas ou jurídicas, encontrando-se em situações econômicas idênticas, ficarão 

submetidas ao mesmo regime jurídico, com as particularidades que lhe forem 
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 Direito Tributário, Direito Penal e tipo, pags.95-96. 

143
 “...homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição” –  
resquício da discriminação feminina, já que “todos” inclui “homens e mulheres”, além de 
crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, capazes e incapazes, aqueles que 
professam diferentes credos, etc., etc., etc. 
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próprias.” 

Completa a preleção com recomendação angular: cabe à legislação 

específica eleger as definições e condições específicas das respectivas 

imposições, de maneira a manter a “correspondente equivalência entre as 

múltiplas situações empíricas sobre as quais haverá de incidir a percussão 

tributária”.144 

Roque Antonio Carrazza chama à importância a isonomia tributária, 

considerando a certeza do direito e o princípio da igualdade como base da 

segurança jurídica, como já colocado, e conjuga-o com o princípio da legalidade, 

do qual entende fazer parte integrada. Lembra ponderações de José Souto Maior 

Borges, para quem “a isonomia é o próprio Texto Constitucional”, concluindo 

então que ele irradia efeitos sobre todas as normas, constitucionais inclusive, 

obrigando todos os Poderes do Estado e todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 

sendo real escudo contra a arbitrariedade. 

O princípio da igualdade tributária, em José Afonso da Silva, sob 

outro enfoque, “relaciona-se com a justiça distributiva em matéria fiscal”, 

entendendo que o critério estabelecido com aplicação do binômio: personificação 

da incidência / capacidade contributiva, ainda é a melhor forma de se atingir a 

igualdade tributária com justiça.145 GG  

Portanto, o princípio da igualdade exige que os entes tributantes 

respeitem as situações e condições dos contribuintes, de forma a instituir e cobrar 

tributos de forma justa, ou seja, igual a todos e proporcional a cada situação do 

todo. 

Princípio da Legalidade 

O princípio da legalidade segundo José Juan Ferreiro Lapatza, nas 

lições sobre relações tributárias, é tomado como sendo a garantia da 

autodeterminação e da autoimposição, quando aplicado no campo tributário, no 

sentido em que: “os próprios cidadãos, por meio de seus representantes, 
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 Direito Tributário, Linguagem e Método, pags.266-7. 

145
 José Afonso da Silva, op.cit., pags.221-22.  



96 

 

determinem a distribuição da carga tributária e, em conseqüência, os tributos que 

podem ser exigidos de cada um deles”, devendo a lei determinar as categorias de 

cidadãos e os pressupostos da incidência que irá alcançá-los”.146     

A aplicação desse princípio no campo tributário vem demonstrada de 

forma completa nos estudos de Roque Antonio Carrazza, que o considera uma 

das colunas sobre as quais se assenta o Direito Tributário, já que a raiz de todo 

ato administrativo deve ter assento numa norma legal. Dessa forma, todo tributo 

só poderá ser exigido a partir de lei que o autorize, colocando: “Nisto estamos 

com Renato Alessi, quando defende a idéia de que la amministrazione può fare 

soltanto ciò che la legge consente147. Afinal a vontade da lei, na obrigação 

tributária, substitui a vontade das partes na obrigação privada.”148  

Portanto, resta claro que os tributos, no sistema nacional, ficam 

irremediavelmente adstritos aos termos da “lei”, lei em sentido estrito, ou seja, 

editada pelo corpo competente e de acordo com o processo legislativo instituído, 

inclusive para garantir a legitimidade da regulamentação; esta, a delegação, por 

sua vez, deve ser incumbida pela própria lei, com exata discriminação de seus 

limites e obedecidos os princípios gerais de competência legislativa. 

De se ressaltar ainda a distinção entre o princípio da legalidade, 

aquele que submete genericamente as relações ao comando da lei, e o princípio 

da legalidade estrita, este relativo às condições específicas de cada relação 

jurídica; por exemplo, em matéria tributária: (i) garantia de só ser obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei – só recolher imposto se 

permitido e instituído regularmente, (ii) a necessidade de definição, por lei 

complementar, do fato gerador, contribuinte e base de cálculo do imposto (artigo 

146, III, “a”, CF), o que limita a validade da lei a prazo determinado (artigo 150, III, 

“a, “b” e “c”), e outros.   

Pode-se então concluir que, sendo (i) princípio, (ii) princípio 

constitucional e (iii) princípio constitucional tributário, a legalidade autovincula 

                                            

146
 In Direito Tributário, Teoria Geral do Tributo, pag.10. 

147
 “A administração pode fazer somente o que a lei permite”. 

148
 In Curso de Direito Constitucional Tributário, pag.243. 
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inclusive as normas diretivas da instituição do poder de tributar. 

Princípio da tipicidade 

Decorrente do princípio da legalidade estrita, o princípio da tipicidade 

é tratado, por José Eduardo Soares de Melo, partindo da definição proposta por 

Alberto Xavier, segundo a qual a tipicidade impõe quatro condicionantes para a 

descrição do tributo: (i) a observância de numerus clausus, vedando a analogia e 

a criação de novas situações; (ii) a taxatividade, obrigando a enumeração 

exaustiva dos elementos de definição do tipo; (iii) o exclusivismo, ou seja, a 

descrição dos elementos suficientes; e (iv) a determinação, relativa ao conteúdo 

da decisão rigorosamente previsto em lei. 

A consideração dessas condicionantes leva então o Autor a 

distinguir a tipicidade cerrada, em que o tipo é suficiente e exaustivamente 

descrito e limitado pelo legislador, “significando a completude do sistema” e 

“prestigiando a segurança e a certeza do direito”; e a tipicidade aberta, quando o 

legislador não esgota a previsão, utilizando-se de analogia e conceitos vagos e 

imprecisos, de forma a comprometer a segurança jurídica.149 

Ainda mais, em Misabel Derzi encontra-se a explicação segundo a 

qual o princípio impropriamente chamado “da tipicidade”, “diz respeito ao princípio 

da legalidade, materialmente considerado”, ou seja, quanto ao conteúdo da lei; 

daí compreender como imprópria a discriminação dirigida ao “tipo”, para definir a 

obrigatoriedade da “norma descrever os delitos e os tributos, descendo a 

especificações que permitem [...] determinar com precisão os fatos jurígenos e 

suas conseqüências”.150 

Interessante a abordagem do tema por Ricardo Lobo Torres151, que 

distingue o princípio da tipicidade – significando a própria qualidade do tipo, além 

da tipificação, e também como formação do tipo; explica que tipificação envolve 

limites, enquanto o tipo, sendo a média, a normalidade, envolve necessariamente 

conceito aberto; e tipicidade de determinação, por não significar a descrição do 
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 in Curso de Direito Tributário, pag.19. 
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 in Direito Tributário, Direito Penal e tipo, pags.95-96. 
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 O princípio da tipicidade no direito tributário, em 28.06.2010. 
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antecedente da regra de incidência – só se poderia dizer que o princípio da 

determinação envolve o princípio da tipicidade quando a hipótese de incidência se 

expressa por meio do tipo, mas, aí não existiria lugar para a tipicidade fechada.   

Conclui o Autor afirmando:  

...sempre que o fato gerador concreto for composto por um tipo 
competirá ao aplicador da lei proceder a sua ordenação ou 
associação para compatibilizá-lo com o tipo previsto na regra de 
incidência. Nesse sentido e que cabe falar em tipicidade, termo que a 
rigor não se estende à subsunção nem à discricionariedade que 
também são formas de se adequar o fato à norma.      

Portanto, a tipicidade se apresenta como reforço dos princípios da 

segurança e da legalidade. 

Princípio da não-cumulatividade 

Explica e distingue Alcides Jorge Costa152 duas formas de se 

garantir a não cumulatividade nos impostos plurifásicos: o método do imposto 

sobre imposto e o método da base sobre a base, sendo o primeiro deles o 

adotado, no direito pátrio, para o ICMS, em que o imposto pago numa fase é 

deduzido na outra, sucessivamente, de modo que a tributação final corresponda a 

aplicação da alíquota (média) sobre o preço final de venda ao consumidor. 

Já o sistema base sobre base demanda contabilidade criteriosa, em 

que todos os valores relativos à atividade são lançados numa única conta, 

permitindo, ao final, apurar a base de cálculo já deduzida, para sobre ela calcular 

o imposto. 

Mizabel Derzi e Sacha Calmon, no artigo “A Compensação de 

Créditos do ICMS e o Princípio da Não-Cumulatividade”153, ressaltam que, no 

ICMS e no IPI, o importante é que os impostos não devam ser suportados pelo 

contribuinte de direito, aquele a quem incumbe a obrigação tributária, porque, 

sendo impostos de consumo, não devem onerar a produção, citando 

ensinamentos de Klaus Tipke, enfatizando que um dos fundamentos do sistema 
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  Não-cumulatividade: Restrições, in Revista Tributária de Direito, SP, Malheiros. 2005, V. 94, 
pag.118.   
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  Revista dos Tribunais, Caderno de Direito Tributário e Finanças Públicas, ano 4, n.14, SP, RT, 
1996, pag.61. 
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repousa, justamente, na finalidade de neutralização da concorrência. 

Paulo de Barros Carvalho154, ao tratar dos princípios constitucionais 

tributários, apresenta o princípio da não-cumulatividade como limite objetivo à 

incidência do imposto, preordenado à concretização dos valores de justiça da 

tributação, respeito à capacidade contributiva do contribuinte e à uniformidade na 

distribuição da carga tributária sobre as etapas de circulação e industrialização de 

produtos.   

Esses são os princípios constitucionais que informam o Direito 

Tributário e que são indispensáveis à verificação da pertinência do regime de 

substituição tributária por pressuposto legal ao Sistema. 

 

4.3. Cotejo 

Temos assim traçado o retrato do regime de substituição tributária, 

tirado pela objetiva dirigida aos artigos da Constituição Federal e das leis 

complementares destinadas à definição das normas gerais para a matéria 

tributária e à definição dos critérios de caracterização do Imposto sobre circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte e de comunicação. 

Também fixados os critérios pelos quais se poderá avaliar a 

pertinência da norma que estabelece o regime de substituição tributária por 

pressuposto legal e os princípios constitucionais que informam o Sistema 

Tributário nacional. 

Podemos assim completar o estudo promovendo o cotejo da norma 

especial relativa à substituição tributária por pressuposto legal no âmbito do 

ordenamento nacional para: (i) verificar a pertinência do regime ao Sistema 

Tributário e, (ii) especificamente, verificar a sua aplicação ao imposto-modelo 

adotado no presente estudo, a saber: ao ICMS – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte, 

interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 
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Para encaminhar, retomamos as questões inicialmente 

apresentadas, como pretensão justificativa do presente trabalho, dirigido à busca 

de esclarecimentos quanto: (a) legalidade do regime de substituição tributária, 

com as implicações sobre a sujeição passiva tributária; (b) possibilidade de 

exigência do imposto em decorrência de “fato gerador que deverá ocorrer 

posteriormente”; e (c) interpretação do alcance da previsão constitucional para 

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

gerador presumido”. 

4.3.1. 

(a) Em duas oportunidades, a Constituição Federal se refere à 

substituição, com intuito de regulamentar sua aplicação. A primeira delas, do texto 

originário e na seção destinada aos impostos estaduais, dispondo sobre a 

delegação de competência à lei complementar, para disciplinar a substituição 

tributária – artigo 155, em seu §2º, inciso XII, alínea “b”: “compete à lei 

complementar [...] dispor sobre substituição tributária”. 

Considerando a precedência do Código Tributário Nacional, Lei nº 

5.192, de 1966, que dispunha sobre a substituição tributária como 

responsabilidade excludente – artigo 128, a referência do artigo 155 soa como 

declaração e reconhecimento da legitimidade do regime. 

Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

A segunda referência vem com a alteração promovida pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993, com o acréscimo do §7º ao artigo 150 da 

Constituição, que se instalou, justamente, na Seção dedicada à disciplina Das 

Limitações ao Poder de Tributar.  

A Constituição usou de sua competência plena, avançando sobre 

matéria delegada à lei complementar, para definir as características da 

substituição tributária, delineando os contornos do tipo: 

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

A substituição tributária por pressuposto legal resulta na alteração do 
critério subjetivo de composição da obrigação tributária, sem que isso influencie 
na sua materialidade. A substituição do contribuinte pelo responsável tributário é 
prática possível ante a definição da lei, ao estabelecer normas relativas à sujeição 
passiva tributária, instituídas na competência constitucionalmente delegada para 
estabelecer normas gerais tributárias. 

A Constituição Federal delega à lei complementar a competência 

para definir os contribuintes dos impostos. De sua vez, o Código Tributário 

Nacional, no artigo 121, considera sujeito passivo da obrigação tributária o 

contribuinte e o responsável e pelo artigo 128 permite atribuir a responsabilidade, 

pelo crédito tributário, a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte.  

Se o §7º do artigo 150 permite atribuir obrigação tributária a 

responsável pelo pagamento do imposto, as normas, constitucional e 

complementar, estão na mais absoluta concordância. 

O Código, cumprindo o desígnio constitucional, desenhou a sujeição 

passiva de forma a admitir o responsável tributário como sujeito de obrigação e, 

mais, previu possibilidade de substituição de sujeito, instituto esse admitido em 

todas as formas pelas quais se expressa o Direito. 

A Constituição, pelos termos §7º do artigo 150, convalidou a 

definição, com a autoridade de sua hierarquia. 

Além disso, adotando função disciplinar no seu texto original, acolhe 

o regime na sua inteireza e regularidade ao instituir, ela mesma, a Constituição 

Federal, a substituição tributária por pressuposto legal (“para frente”), aplicando-o 

na nova incidência tributária sobre o comércio de energia elétrica, pelo ICMS. 

Conferindo: 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias –  
Artigo 34. [...] 
§ 9º – Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 
empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de 
contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por 
ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que 
destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 
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sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 
operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na 
operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao 
Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação. 

Também do Código Tributário, ainda na competência de definir as 

normas gerais para disciplinar o exercício da atividade fiscal do Estado, tiramos o 

fundamento de validade para a regra assim estabelecida. 

Como antes visto, a obrigação tributária surge com a ocorrência do 

fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de sua penalidade; sendo 

o fato gerador a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência e sendo o sujeito passivo da obrigação a pessoa obrigada ao 

pagamento do tributo, independente de ser ele pessoal e diretamente ligado à 

realização do fato imponível, a responsabilidade tributária tem legitimidade e, com 

ela, a substituição tributária como espécie de responsabilidade excludente. 

Tem-se a norma e confere-se a coerência de suas disposições com 

as regras do sistema estabelecido pela lei para a relação tributária. 

Em conta ainda que a doutrina e a jurisprudência convalidam a 

legitimidade do regime. Confirma-se pelas opiniões e decisões colacionadas. 

(b) Relativamente à possibilidade de exigir tributo por obrigação 

pressuposta por lei, renovamos as considerações já antes feitas sobre a 

caracterização da situação criada pelas condicionantes impostas pelo texto 

constitucional, que dizem da: “atribuição a sujeito passivo de obrigação tributária a 

condição de responsável”, “pelo pagamento de imposto ou contribuição”, “cujo 

fato gerador deva ocorrer posteriormente”. 

Tal descrição só pode vestir-se à espécie de impostos e 

contribuições que se caracterizem como multifásicos, como visto. 

Construir a hipótese segundo a qual um contribuinte antecedente se 

responsabiliza por uma situação decorrente de fato gerador subsequente envolve 

conceito de incidência sucessiva, ou seja, aquela que se desenvolve, 

individualmente, dentro de uma sequência de incidências que leve a um resultado 

único final. 

Lembramos que a doutrina reconhece que a Constituição detém 
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originalmente a competência plena para dispor sobre matéria tributária, sendo-lhe 

permitido construir o sistema tributário da maneira mais conveniente ao modelo 

político de Estado a se formar, que fica limitado somente por suas próprias 

disposições. 

Nos Limites constitucionais, encontram-se regras relativas à: 

necessidade de lei prévia para exigir o tributo155, a vedação ao confisco156-HH e 

proibição de diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência 

ou destino157. 

Prosseguindo no exame do modelo determinado, vimos também, 

sob forte e consistente argumentação, que, na descrição das espécies, a 

Constituição restringe-se a identificar o “pressuposto da incidência”, ficando à lei 

complementar a descrição da “hipótese de incidência” (mandamento do art. 146, 

III, “a”). A Constituição estabelece os limites dentro dos quais a lei define os 

elementos de configuração da espécie.    

De toda forma, a fronteira da legalidade está demarcada pela prévia 

disposição de lei, pela descrição da hipótese e pela limitação à capacidade de 

contribuir. 

A expressa disposição permissiva à responsabilidade sobre 

obrigação tributária dependente de “fato gerador que deverá ocorrer 

posteriormente” revela que a Constituição Federal abre a oportunidade de 

alternativa para marcar a incidência de tributo multifásico de forma concetrada.  

De fato, a inovação do §7º do artigo 150, trazida pela Emenda 

Constitucional nº 3, vem a reconhecer a legalidade do sistema que permite a 

incidência acumulada, considerando-se as hipóteses posteriores presumidas, 

conforme a característica de cada operação, definindo, estabelecendo a diferença 

entre evento futuro - que pode ocorrer – e evento pressuposto – que deve ocorrer.  

De toda forma, não nos deparamos efetivamente com uma ficção 
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jurídica, porque não há criação do fato por descrição da lei; o fato efetivamente 

existe: uma operação praticada, que levará a outra, subsequente, ambas 

consideradas numa mesma oportunidade, como operações sucessivamente 

tributáveis.    

A melhor explicação ainda se encontra nas lições de Marco Aurélio 

Greco158, que, por ser magistral, merece textual transcrição: 

Deste ângulo, o pressuposto de fato consagrado na constituição e o 
fato tributável qualificado na lei específica exteriorizam a ratio do 
tributo, o seu fundamento econômico e jurídico ensejam um duplo 
exame de constitucionalidade. Um Exame de constitucionalidade 
pela verificação da adequação material entre o fato tributável e a 
competência constitucional; e um segundo exame pela verificação de 
compatibilidade e adequação entre os modelos operativos 
concretamente criados (antecipação, substituição, etc.) de um lado, e 
pressuposto de fato e fato tributável, de outro lado. 
Para o segundo controle de constitucionalidade cabe, então, verificar 
se existe, ou não, aquela relação de inerência entre fase preliminar e 
fase final. Ou seja, verificar se o evento escolhido pelo legislador 
para atrelar o recolhimento antecipado é verdadeiramente, uma 
etapa da realização do pressuposto de fato e/ou do fato tributável. 
Fazemos esta distinção, pois, sendo o pressuposto de fato distinto do 
fato tributável, a fase preliminar pode ser de um ou de outro. Se for 
do fato tributável, não haverá maiores dificuldades em reconhecer a 
compatibilidade, pois o “fato gerador” estará se formando; se for do 
pressuposto de fato, como ele não basta para justificar a exigência 
fiscal, pois somente os eventos que a lei qualificar terão essa 
aptidão, caberá verificar, no caso concreto, em que medida uma fase 
preliminar do pressuposto de fato é suficiente para levar à conclusão 
de que ocorrerá posteriormente o fato tributável. Ou seja, voltamos à 
temática da cláusula constitucional de vinculação, examinadas 
anteriormente. 
De qualquer modo, sublinhe-se que a criação do modelo de 
antecipação e a escolha, pelo legislador, da fase preliminar não pode 
ser aleatória nem arbitrária; a escolha só pode recair em eventos que 
apresentem, no plano fático, algum tipo de vinculação com o fato 
tributável a ocorrer posteriormente, e em determinado grau que 
permita prever, com razoável certeza, sua ocorrência (elemento 
adequação) e na dimensão então prevista (elemento de 
proporcionalidade ou proibição de excesso).  

Portanto, com esse enfoque, tem-se como previsto e admitido, pela 

Constituição e pela lei complementar, o regime de substituição tributária por 

pressuposto legal, pelo qual se dá a antecipação do cumprimento da obrigação 

decorrente de fato gerador que deva ocorrer posteriormente. 
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A exigência do tributo sob regime de substituição tributária por 

pressuposto legal tem previsão legal; por ela se que constrói a situação jurídica 

sobre a qual se assenta a cobrança do tributo, perante o responsável-substituto 

correspondente ao pagamento incidente sobre a operação pressuposta pela 

operação realizada. A construção é compatível com as regras estabelecidas pelo 

sistema tributário, que, aliás, a alberga textual e expressamente (art.150,§7º e 

art.34, §8º/ADCT). 

Não se encontra na Constituição nenhuma regra, expressa ou 

implícita, contrária à arquitetura do sistema. 

Relativamente à aplicação do regime, especialmente para as 

situações sujeitas ao Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação – ICMS, temos tendência a considerar que o 

regime se aplica especialmente a esse tipo de imposto. 

Ainda que tratado no Código Tributário como norma geral, a 

responsabilidade tributária por exclusão, a substituição tributária aparece duas 

vezes no texto constitucional atrelado à figura do ICMS; na expressa reserva à lei 

complementar para disciplinar o regime – art.155, §2º, XII, “b” e no art.34, §8º dos 

ADCT. 

Observamos então que a espécie é perfeito exemplo de imposto de 

característica multifásica, por sua incidência de natureza complexiva, ou seja, que 

tem hipótese de incidência configurada de forma sequencial e de execução 

singularizada. A chamada incidência “em cadeia”, ou “em cascata”, revela-se 

particular, onde cada etapa tributada é individualmente, com efeito translativo do 

recolhimento para a operação subseqüente. 

Dessa forma, a prática da primeira operação pressupõe outras em 

sequência até a última identificada conforme cada tipo de hipótese de incidência. 

Essa forma de tributação é resultado do princípio da não-

cumulatividade decretado pelo inciso I, do §2º, do artigo 155, pelo qual: será 

compensado o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 

operações anteriores. 
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Daí se pressupõe a incidência do mesmo imposto em várias etapas, 

com tributação sobre valor acrescido e procedimento compensatório para garantir 

a tributação final representada por uma vez o imposto sobre o valor da operação 

final.    

Essa sistemática, no caso do ICMS, torna o imposto incidente 

exclusivamente sobre o consumo. 

De toda forma, a técnica de tributação fracionada das várias etapas 

de circulação da mercadoria da origem – produtor, industrial ou atacadista, 

varejista, até o destinatário – o consumidor final, é definição meramente pré-

jurídica.  

Como vimos, o legislador é livre para estabelecer este ou aquele 

método de tributação, adstrito às regras do Sistema, mas com discricionariedade 

para escolher o método pela conveniência de arrecadação de competência da lei 

complementar e da lei ordinária para a instituição e aplicação do tributo. 

A esta função se prestam os regimes de arrecadação, muitos dos 

quais aqui já aludidos: retenção de pagamento, antecipação de pagamento, bem 

como a substituição tributária, quer seja a chamada regressiva, quer seja a 

substituição por pressuposto legal. 

A substituição tributária por pressuposto legal se mostra adequada a 

atingir o resultado de arrecadação com menor esforço e melhor resultado. 

De toda forma, o regime deve ser previsto e admitido na sistemática 

do Direito Tributário. 

Quanto à alteração relativa ao prazo para recolhimento do imposto, 

trata-se de elemento instrumental, que não integra a hipótese de incidência, nem 

o fato gerador, estando sua disciplina reservada à Administração, por 

conveniência e interesse do próprio estado. 

Não há regra limitativa ao emprego do regime de substituição 

tributária, a não ser as três condicionantes tiradas do §7º do artigo 150 da CF. 

Visto ainda que a regra de “acumulação” de operações, de finalidade 

facilitadora da arrecadação, não alterou o critério material da incidência fixada em 

termos gerais, a saber: operações relativas à circulação de mercadoria e sobre 
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prestações de serviços de transporte e comunicação. 

Portanto, não localizamos contradições nem contrariedade nas 

normas integrantes do Sistema Tributário. 

(c) Finalmente, quanto à interpretação do disposto no §7º, do artigo 

150 do texto constitucional, sobre a imediata e preferencial devolução do imposto 

recolhido quando da não ocorrência do fato gerador pressuposto, temos, as 

razões expostas justificam a adoção da interpretação singular, que reserva a 

garantia somente para os casos de efetiva comprovação da não ocorrência do 

fato posterior. 

c.1. A primeira justificativa é por entendermos a obrigação posterior 

é subsidiária da própria substituição tributária; portanto, se inexistir a cauda, 

desaparece o efeito, ou seja, se não ocorrer a operação que justifica a 

substituição a obrigação adimplida por ela torna-se indevida, configurando a 

hipótese prevista no Código Tributário como recolhimento de imposto indevido 

(CTN, artigos 165-169).      

Como consequência dessa posição, entendemos que, por força do 

dispositivo constitucional comentado, a devolução deva ser imediata e 

preferencial, se resultante de procedimento administrativo ou decorrente de 

sentença judicial, sobrepondo-se à norma geral do artigo 100 da Constituição, 

referente à ordem de precatórios. 

Justifica-se tal posição pelos critérios de interpretação, invocados no 

item referente à verificação de pertinência, quer os tirados das lições de Norberto 

Bobbio quanto à solução das antinomias entre normas jurídicas, quer pela 

interpretação axiológico-hierárquica proposta por Juarez de Freitas, prevalecendo, 

no caso, a norma posterior e especial. 

c.2. De outro lado, quanto à possibilidade de admitir-se a necessária 

devolução da diferença calculada entre o valor do tributo pago e o valor do tributo 

tomando-se por base o preço da mercadoria praticado na operação posterior 

pressuposta, entendemos, como já colocado, impertinente: (i) por não haver 

previsão legal; (ii) por não ser o preço praticado na operação subquente 

determinado na lei como base de cálculo do tributo; (iii) por ser a fixação da base 
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de cálculo do imposto matéria de reserva exclusiva da lei (art.150, III, “a”). 

Portanto, a primeira é reconhecida na pertinência do Sistema, e a 

segunda comprovadamente não está incluída nas regras da tributação. 

4.3.2. 

A verificação de pertinência do regime de substituição tributária por 

pressuposto legal ao Sistema Tributário Nacional passa por essas considerações, 

observações, verificações e posições, doutrinárias e judiciais, cotejadas às 

normas e aos princípios tributários. 

A verificação não identificou omissão, lacuna ou antinomia.  

A substituição tributária por pressuposto legal é norma inserida e 

integrada no Sistema, por norma constitucional e por norma legal competente. 

O critério da pessoalidade é relativo pela sua própria expressão – 

“sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte”.  

As normas estabelecidas pelo Código Tributário Nacional para 

definir o sujeito passivo da obrigação tributária distinguem: o contribuinte – aquele 

pessoal e diretamente relacionado com o fato gerador, e o responsável tributário – 

aquele que, mesmo não se revestindo da condição de contribuinte, é designado 

como sujeito passivo da obrigação. 

De outro lado, a Constituição Federal estabelece limite rígido para a 

substituição tributaria, determinando que seja o responsável “contribuinte”, 

portanto, guardando o liame entre o substituto e a relação que dá origem ao 

tributo. 

Portanto, o princípio fica atendido se o “responsável” é considerado 

pela lei como sujeito passivo da obrigação tributária.   

O princípio da capacidade contributiva alcança o critério de cálculo 

do valor do tributo independente do valor do bem tributado, limitando o percentual 

ou a proporção do valor exigido em pagamento. Enquanto proporcional na relação 

valor do bem/valor do imposto não se opor à tributação. 

O critério da capacidade contributiva deve ser considerado em par 
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com o confisco, ambos os dois relacionados ao limite de arrecadação de bens em 

relação ao contribuinte. 

Por vezes a distinção é tênue, mas, teoricamente, sempre presente. 

Confisco é tomado tecnicamente como medida sancionatória, no sentido de 

arrecadação de bens para expungir ilicitudes; mas não se confunde com 

capacidade econômica do contribuinte, que trata do limite da imposição tributária. 

Assim, o excesso de exação não configura confisco na sua expressão 

verdadeiramente técnica. 

Já a capacidade econômica deve ser examinada sob dois aspectos: 

(i) um de ordem geral, onde o limite do poder de tributar reflete efeitos sobre a 

instituição do próprio Sistema Tributário: não pode o Sistema permitir uma gama 

variada e extensa de tributos de forma a comprometer o direito de propriedade do 

contribuinte, genericamente considerado. 

Ou seja, a tributação não pode alcançar fracionadamente todo o 

patrimônio do contribuinte, como ocorreria se cada uma de dez incidência fosse 

responsável pelo comprometimento de dez por cento do patrimônio total, de forma 

a arrecadar cem por cento do patrimônio tido ou obtido pelo contribuinte. 

A primeira limitação da tributação imposta pela capacidade 

contributiva é, pois, de ordem geral.                

(ii) Já o segundo aspecto dizemos de ordem particular, ou seja, na 

relação do valor do tributo em função do valor do bem tributado, de forma que não 

seja a tributação desproporcional. 

O que não cabe no conceito de capacidade contributiva é a relação 

entre o valor do tributo e a capacidade econômica do contribuinte. 

Como resta, perfeitamente esclarecido e assentado, a obrigação 

tributária é ex lege e resultado da prática do fato gerador pelo contribuinte, ainda 

que essa obrigação possa ser do responsável tributário, de toda forma alguém 

relacionado com a ocorrência do fato descrito como hipótese de incidência 

tributária. Ou seja, pelo princípio da legalidade, ninguém é alcançado pelo tributo 

sem expressa previsão em lei. 

Portanto, o tributo só alcança quem se coloca na situação de 
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contribuinte ou de responsável. A exigência não é arbitrária, é impositiva, o que 

derruba qualquer argumento tendente a relacionar a capacidade econômica do 

contribuinte ao valor do imposto cobrado. 

Tanto a capacidade econômica, quanto o confisco são limites que se 

impõe ao legislador na forma e na oportunidade de estabelecer o tributo, 

impedindo a arrecadação indevida e desproporcional. 

Nesse sentido, não relaciona a aplicação do princípio ao resultado 

do regime de substituição tributária.  

Quanto ao princípio da segurança jurídica, consideramos que a 

justiça tributária é alcançada pelo respeito à lei, a certeza do direito e à igualdade. 

Conforme a lição de Hugo de Brito Machado159, a segurança jurídica 

deve fazer-se presente em três momentos distintos: na positividade, ou seja, estar 

estabelecida por meio de norma – e aqui se apurou que o regime de substituição 

tributária por pressuposto legal está incluído no Sistema Tributário Nacional. 

Deve, ainda, estar presente quanto à sua praticabilidade, ou seja, 

ser possível a aplicação correta da norma; entendemos que o quanto verificado 

demonstra que é possível a aplicação do sistema aos impostos, e demais tributos, 

de características multifásicas. 

E deve também ter estabilidade, ou seja, a restrição a mudanças 

frequentes, resumindo a segurança jurídica em matéria tributária como sendo: “a 

eficácia das normas limitadoras do poder impositivo e a garantia de não alteração 

dessas normas, como assegurado pela Constituição Federal”; quanto ao item, a 

própria existência e aplicação do regime a muitas e outras operações relativas à 

circulação de mercadorias demonstra que não houve inovação na sua admissão 

ou instituição, sendo o acréscimo do §7º do artigo 150 benfazejo por 

precisamente estabelecer condições e limites para a aplicação do regime 

excepcional de imposição tributária. 

Como a crítica relativa à inconstitucionalidade do acréscimo trazido 

                                            

159
 Pesquisas Tributárias, Nova Série 11, Limitações ao Poder Impositivo e Segurança Jurídica, 
coedição CEU/RT, São Paulo, 2005. Coordenador Ives Gandra da Silva Martins, fl. 111.  



111 

 

ao texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 3 tem por fundamento 

justamente a ingerência, do veículo introdutório, à matéria de reserva 

constitucional – artigo 60, §4º, da Constituição Federal, por afrontar o princípio da 

segurança jurídica (direitos e garantias individuais), entendemos suficiente à 

abordagem da questão a apresentação dos argumentos contrários na exata 

proporção das acusações formuladas, para afastar a inconstitucionalidade 

alegada.   

O princípio da legalidade e, em especial, o da tipicidade encontram 

sustentação nas seguintes colocações feitas e agora resumidas:    

a) a aplicação do regime de substituição tributária por pressuposto 

legal não altera o critério material da norma de incidência; a possibilidade de 

designar responsável tributário para o pagamento de imposto de obrigação 

atribuída a outro contribuinte é norma posta e aceita como procedimento de 

política fiscal. 

b) a possibilidade de se exigir a obrigação tributária de forma 

concentrada também não altera o critério material da incidência, considerando, 

sobretudo, que a norma constitucional limita a aplicação do regime somente às 

espécies impostos e contribuições de característica multifásica. 

b.1) a plurifasia e a não-cumulatividade são características 

tributárias determinadas pelo Sistema Tributário para certas espécies de tributos, 

condições essas que não ficam prejudicadas pela aplicação do regime – 

continuam gravadas pela incidência tantas quantas forem as operações 

realizadas, sem alteração da norma matriz, como vimos160. 

b.2) a objeção à exigência do imposto antes da ocorrência do fato 

gerador mostra-se construída sob aspecto de ordem fática e não jurídica; a 

hipótese de incidência é situação definida em lei como necessária e suficiente 

para caracterizar, pela sua ocorrência161 

c) o regime da substituição tributária não é inovador, quando regime 

                                            

160
 Item III, 2, pag.70 deste trabalho. 

161
 CTN / artigos 114 e 116. 



112 

 

de substituição tributária, da forma em que agora praticado, já estava previsto no 

CTN, que é lei complementar competente para a matéria e empregado desde idos 

de 1966, o que prova não ser arranhada a estabilidade do Sistema.162 

Cabe finalmente transcrever a lição de Paulo Bonavides163 sobre as 

limitações do poder constituinte derivado: 

Com efeito, diz Laferrière164 que “o poder constituinte exercitado num 

determinado momento não é superior ao poder constituinte que se exercerá no 

futuro e não pode pretender restringi-lo, ainda que seja num determinado ponto”, 

razão porque – acrescenta o publicista – disposições desse teor não passam de 

simples moções ou manifestações políticas, sem nenhum valor jurídico ou força 

obrigatória para os futuros constituintes. Joseph Barthèlemy e Paul Duez vêem 

por igual naqueles artigos simples moções, desfalcadas de força jurídica 

obrigatória para os constituintes vindouros ou as gerações futuras.   

Afigura-se-nos porém que a questão se atenuará desde que 

consagramos, com o necessário rigor, a distinção entre poder constituinte 

originário e poder constituinte derivado, conforme temos seguido e observado. O 

primeiro, entendido como um poder político fora da Constituição e acima desta, de 

exercício excepcional, reservado a horas cruciais no destino de cada povo ou na 

vida das instituições; o segundo como poder jurídico, um poder menor, de 

exercício normal, achando-se contido juridicamente na Constituição e sendo de 

natureza limitado. Não poderá sobrepor-se assim ao texto constitucional. É óbvio 

pois que a reforma da Constituição nessa última hipótese só se fará segundo os 

moldes estabelecidos pelo próprio figurino constitucional; o contribuinte que 

transpuser os limites expressos e tácitos de seu poder de reforma estaria 

usurpando competência ou praticando ato de subversão e infidelidade aos 

mandamentos constitucionais, desferindo, em suma, verdadeiro golpe de Estado 

contra a ordem constitucional.    

                                            

162
 Item II, 6.3, pags. 54 deste trabalho. 

163
 in Curso de Direito Constitucional, pags.201. 

164
 LAFERRIÈRE, Julien, Manuel de Droit Constitutionnel, pga.289, apud BONAVIDES, Paulo, 
Curso de Direito Constitucional, pag.201.   
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Essas as condições para se verificar se mantida a eficácia das 

normas limitadoras do poder impositivo e a garantia de não alteração dessas 

normas, como assegurado pela Constituição Federal. 

O princípio da não-cumulatividade não será atingido quando o 

cálculo do imposto para a obrigação tributária sujeita à substituição leva em conta 

igualmente o valor recolhido na operação antecedente e o devido na operação 

subsequente, de igual forma a que seria procedido na realização das operações 

separadamente. 

Finalmente, não se tem possível a articulação da afronta ao princípio 

da igualdade, já que o regime da substituição tributário por pressuposto legal é 

previsto em norma geral e abstrata, de aplicação uniforme a todas as situações 

assemelhadas. 

Finalmente, repetindo, há o reconhecimento da doutrina e da 

jurisprudência quanto à liberdade do legislador para a escolha das situações que 

revelam fatos signo-presuntivos de riqueza para sustentar a exigência fiscal, 

assim para a escolha do sujeito passivo da relação jurídico tributária, desde que, 

como impõe a Constituição, seja ele relacionado com a situação que dá causa à 

tributação. 

 

A norma matriz do ICMS. Substituição tributária por pressuposto 

legal 

A atribuição de competência tributária contempla expressamente a 

instituição do Imposto relativo às operações de Circulação de Mercadorias e 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, artigo 155, II, aos Estados e Distrito Federal – “compete à 

lei complementar [...] dispor sobre substituição tributária”. 

A referência citada é declaração de reconhecimento da legitimidade 

e constitucionalidade do regime já antes contemplado pelas normas gerais 

estabelecidas elo Código Tributário – artigo 128. 

Pela característica do regime, mostra-se ele dirigido a impostos de 

tipo multifásico, especialmente ao imposto sobre operações relativas à circulação 
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de mercadorias e prestações de serviços específicos – ICMS, já que essa 

referência à substituição, única no texto constitucional, estava incluída nos 

dispositivos específicos relativos a esse imposto, mesmo antes da previsão 

expressa do §7º do artigo 150.  

A caracterização de plurifasia completa-se pela instituição da regra 

de não-cumulatividade: o imposto “será não-cumulativo, compensando-se o que 

for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestações 

de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro 

Estado ou Distrito Federal”.165 

O imposto de incidência sucessiva deve incidir em todas e em cada 

uma das etapas no trajeto da origem até o consumidor final, sendo sua 

característica determinada pela conjunção dessa circunstância com a previsão da 

não-cumulatividade, que une, pelo creditamento, todos os elos da cadeia de 

circulação prevista em lei. Ambos os critérios são derivados de normas 

constitucionais – artigo 155 c.c. com alínea “b” do inciso XII do § 2º do artigo 155. 

O ICMS é, especificamente, imposto incidente sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e a Constituição determina as regras pata 

sua conformação:  

(a) será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 

montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal, excepcionando dessa regra as hipóteses de isenção e não incidência, 

(b) incluindo e excluindo, obrigatoriamente, determinadas operações 

de sua incidência,  

(c) terá por lei complementar: (i) definidos seus contribuinte, (ii) 

regulado quanto à aplicação do regime de substituição tributária, (iii) disciplinado 

o sistema de compensação e (iv) definida a isenção para operações de 

exportação, (v) fixada a base de cálculo de modo que o montante do imposto a 

integre também na importação de bem do exterior. 

                                            

165 Inciso I, §2º, artigo 155. 
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A obrigação tributária própria do responsável-substituto, pelo fato 

gerador por ele praticado, não sofre nenhum reflexo em razão da relação devida 

pela substituição. 

A obrigação assumida está perfeitamente discriminada na lei: o fato 

gerador é, ainda, a saída da mercadoria do estabelecimento do destinatário, que, 

por disposição de lei, passa a ser considerado ocorrido no momento da saída do 

bem do estabelecimento remetente do agora substituto para o remetendo, 

desencadeando, então, substituição tributária prevista na lei. 

O fato gerador é pressuposto como decorrência lógico-jurídica pela 

característica do imposto multifásico, tipo a que é especialmente destinado o 

regime de arrecadação extraordinário, podendo a lei determinar o elemento 

temporal pela conveniência, desde que atendidas as normas e os limites 

estabelecido na lei e obediente à Constituição. 

A base de cálculo do imposto é reserva expressa da lei, não 

cabendo o argumento de recolhimento indevido por refazimento do cálculo do 

imposto, considerando o preço final da mercadoria. 

É de adequada aplicação porque, sendo imposto instituído sobre 

operações “relativas” à circulação de mercadoria, seu pressuposto legal permite 

ao legislador a construção da hipótese tributária, por definição de situação 

jurídica, que admite o substituto na relação prevista para qualquer das etapas da 

circulação. 

“Operações relativas à circulação de mercadoria” não alcança 

estritamente “operação de circulação de mercadoria”.   

A alteração da sistemática de tributação do imposto sobre circulação 

de mercadorias sofre, por certo, alterações decorrentes da modernização do 

comércio, de um lado permitindo e de outro recomendando novas técnicas de 

arrecadação para atingir de forma precisa e eficiente o tributo sobre consumo. 

Assim, o resultado final pode ser alcançado mediante a tributação de 

cada etapa, particularizada, o que envolve maior número de contribuintes e 

esforço de fiscalização, para conferir a exata aplicação do procedimento de 

creditamento em função da preservação do princípio da não-cumulatividade. 
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Ou pode ainda ser buscado mediante a concentração da 

arrecadação, em que se tributa uma só operação considerando as subsequentes 

etapas da circulação do produto até o consumidor final, o que faria mudar o tipo 

de imposto e o reflexo da imposição. 

 

Essas as considerações necessárias à verificação da pertinência do 

regime de substituição tributária por pressuposto legal ao Sistema Tributário 

Nacional,  

Buscada a base positivada, conhecidas e referidas as disposições 

constitucionais e legais que regem a matéria. 

Considerados os conceitos básicos sobre obrigação tributária, 

relação jurídica tributária, sujeição passiva tributária. 

Estudados os critérios de aferição de pertinência das normas ao 

Sistema. 

Consideradas as normas e os princípios constitucionais que regem o 

direito tributário nacional. 

Avaliadas as críticas, positivas e negativas, lançadas sobre o 

regime. 

Colacionou-se o material necessário à verificação de pertinência do 

regime de substituição tributária por pressuposto legal ao ordenamento pátrio. 

Do quanto relatado, ficam apontadas as justificativas para as criticas 

negativas.  

De toda sorte, também se arrolam os conceitos, os pressupostos 

jurídicos, os fundamentos de direito e as razões lógico-jurídicas que servem a 

receber o regime de substituição tributária por pressuposto legal como 

legitimamente integrada ao Sistema Tributário Nacional. 

A nós servem esses últimos argumentos e conclusão. 
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IV. CONCLUSÕES 

O Estado reserva-se o poder de tributar por inteiro, cabendo-lhe, 

assim, instituir o sistema tributário, dele fazendo parte, inclusive, os limites de sua 

própria atuação. Ou seja, o Estado é livre para instituir cada tipo, espécie e 

hipótese de incidência tributária, obedecendo, somente, às regras e aos princípios 

que informam o Sistema por ele mesmo engendrado. 

1. Quanto à obrigação e a relação jurídica tributária, entendemos: 

1.1. A obrigação é precedente ao fato porque, caso contrário, a realização de 

qualquer fato não seria suficiente para torná-la exigível. 

1.1.1. A obrigação tributária existe pela prescrição em lei, é exigível pela prática 

do fato gerador e estabelece o vínculo jurídico pela relação entre sujeitos ativo e 

passivo para o pagamento do tributo. 

1.2. Teoricamente, são substancialmente diferentes a obrigação de pagar tributo e 

a responsabilidade pelo seu recolhimento. 

1.2.1. A obrigação tributária é o pagamento do tributo e o vínculo é a relação 

jurídica estabelecida para seu cumprimento. 

1.2.2. A vinculação econômica diz respeito à obrigação de pagar tributo, a 

vinculação jurídica simplesmente integra o sujeito na relação tributária para 

recolher o tributo. 

1.2.3. A obrigação vincula o contribuinte ao Estado, numa relação de cunho 

econômico-jurídico. A designação do responsável e do responsável-substituto 

vincula-os ao Estado numa relação meramente jurídica. 

2. Relativamente à responsabilidade por substituição tributária, 

entendemos:  

2.1. O contribuinte é sujeito passivo da obrigação tributária e o responsável, e 

assim o responsável-substituto, é sujeito passivo da relação jurídica tributária. 

2.1.1. O contribuinte é sujeito passivo da obrigação tributária em decorrência da 

aplicação direta da lei, pela só ocorrência do fato gerador; o responsável, pela 

designação expressa da lei, numa vinculação meramente jurídica. 
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2.2. Na substituição tributária, a relação jurídica e a obrigação mantêm-se 

preservadas na sua materialidade – só se altera a operacionalidade do 

pagamento 

2.3. Na lei, (i) contribuinte é quem é alcançado pelo dever de pagar tributo, (ii) 

responsável tributário é terceira pessoa, designada para o cumprimento da 

obrigação tributária, e (iii) a substituição tributária é espécie diferenciada e 

qualificada de responsabilidade tributária, dado ao seu caráter excludente, no 

qual, pelo comando da lei, o substituto assume a condição de responsável-

substituto, na obrigação daquele efetivamente relacionado com a realização do 

fato gerador 

2.3.1. Portanto, a substituição tributária é a responsabilidade levada ao extremo.  

3. Sobre a obrigação tributária por substituição tributária, 

entendemos: 

3.1. A responsabilidade tributária por substituição tem por finalidade viabilizar, 

com praticidade e eficiência, a arrecadação do tributo; sendo assim, seus efeitos 

atingem tão somente a forma de cumprimento da obrigação tributária, 

permanecendo indene e autêntica na sua materialidade, conforme descrito na 

hipótese de incidência legal da espécie. 

3.2. Na substituição tributária, a obrigação do contribuinte originário é transferida 

para o responsável-substituto, na sua integralidade, tendo como efeito a exclusão 

do contribuinte-substituído da relação jurídico-tributária.  

3.3. O vínculo com o contribuinte original somente permanece como sustentáculo 

da própria substituição: desaparecendo ou inexistindo a obrigação do substituído, 

perece a obrigação do substituto. Portanto, pela substituição tributária, a 

obrigação substituída torna-se sua subsidiária.  

3.4. Substituição tributária é a responsabilidade tributária qualificada: pelo 

comando da lei, ao responsável cabe, na condição de responsável-substituto, a 

obrigação daquele efetivamente vinculado com a realização do fato gerador e a 

obrigação tributária dele decorrente.  

4. Quanto ao regime de substituição tributária entendemos: 

4.1. O regime de substituição tributária por pressuposto legal é uma construção 
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da lei, pela qual a operação posterior é entregue à exclusiva responsabilidade do 

contribuinte antecedente. 

4.2. A substituição tributária distingue-se da retenção de imposto e da 

antecipação de pagamento.  

4.2.1. Na retenção, o responsável simplesmente executa o pagamento, pelo 

contribuinte originário. 

4.2.2. Na antecipação, ocorre a mero adiantamento do pagamento do imposto.  

4.2.3. Na substituição tributária por pressuposto legal, em que o responsável-

substituto assume a obrigação de outrem, ocorre, por consequência, o seu 

imediato cumprimento. 

4.3. Não ocorrendo o fato gerador posterior, haverá sempre, quer na esfera 

administrativa, quer decorrente de decisão judicial, a devolução imediata e 

preferencial da quantia recolhida a título de imposto, pelo regime da substituição 

tributária, relativamente a fato gerador posterior não ocorrido 

4.4. Não se aplica o direito de restituição à consideração de diferença entre o 

imposto pago calculado pela base de cálculo arbitrada e o cálculo eventual 

tomando por base o valor da operação subseqüente. 

5. Relativamente à pertinência do regime de substituição tributária 

ao Sistema Tributário Nacional concluímos:  

5.1. O Estado detém originariamente o poder político, cabendo-lhe, assim, instituir 

o sistema tributário, dele fazendo parte, inclusive, os limites de sua própria 

atuação. 

5.1.1. O ordenamento é um conjunto de normas, sistematicamente encadeadas, 

que, para sua validade e eficácia, não admite antinomias nem lacunas. 

5.1.2. A incompatibilidade entre normas do mesmo sistema e do mesmo sistema 

e mesmo âmbito de validade gera a antinomia, que é situação de contradição 

entre normas impositivas, proibitivas e permissivas. 

5.2. O regime de substituição tributária está previsto na lei e constitucionalizado 

pelo acréscimo introduzido pela Emenda Constitucional nº 3/93, de forma a 

regulamentar e criar limites à aplicação do regime de arrecadação excepcional. 
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5.2.1. O regime de substituição tributária por pressuposto legal apresenta-se de 

acordo com as normas relativas à obrigação tributária, sujeição passiva, fato 

gerador e base de cálculo regulamentada em nível de normas gerais sobre 

matéria relativa à legislação tributária, na lei complementar geral, o Código 

Tributário Nacional. 

Assim foi apresentado e verificado face aos cânones tributários estabelecidos 

pela Constituição Federal e regulados pela legislação especial.
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APÊNDICE 

                                            

A Decreto-Lei nº 398, de 17 de dezembro de 1998: -“ ...Artigo 20º. Substituição 

tributária. 1 – A substituição tributária verifica-se quando, por imposição da lei, a 

prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte. 2 – A 

substituição tributária é efetivada através do mecanismo da retenção na fonte do 

imposto devido.-“ 

B Ley General Tributaria nº 230, de 28 de dezembro de 1963: -“... Artículo 30. Es 

sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la Ley resulta obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como 

sustituto del mismo. [...] Artículo 32. Es sustituto del contribuyente el sujeto 

pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar de aquél, está obligado a cumplir 

las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. El concepto se 

aplica especialmente a quienes se hallan obligados por la Ley a detraer, con 

ocasión de los pagos que realicen a otras personas, el gravamen tributario 

correspondiente, asumiendo la obligación de efectuar su ingreso en el Tesoro.” 

C Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002: “Artigo 4º Os 

fabricantes e os importadores de cigarros são contribuintes e responsáveis, na 

condição de substitutos, pelo recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins devidos 

pelos comerciantes varejistas, nos termos do artigo 48. Parágrafo único. A 

substituição prevista neste artigo não alcança o comerciante atacadista de 

cigarros, [...] Artigo 5º Os fabricantes e os importadores dos veículos 

classificados [...] são responsáveis, na condição de substitutos, pelo 

recolhimento das contribuições devidas pelos comerciantes varejistas, nos 

termos do artigo 49, inclusive nas operações efetuadas ao amparo do Convênio 

ICMS nº 51, de 15 de setembro de 2000, em observância ao disposto no artigo 

155, § 2º, incisos VII, "a", e VIII, da Constituição Federal. Parágrafo único. A 

substituição prevista neste artigo : I – não exime o fabricante ou importador da 

obrigação do pagamento das contribuições na condição de contribuinte;...”. 

Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964: “...Título II. Dos Contribuintes e dos 

Responsáveis Tributários. Capítulo I. Dos Contribuintes.Art . 34. É contribuinte 

do Impôsto do Consumo tôda pessoa natural ou jurídica de direito público ou 

privado que, por sujeição direta ou por substituição, seja obrigada ao pagamento 

do tributo. Art . 35. São obrigados ao pagamento do impôsto: I – como 

contribuinte originário: [...] II – Como responsável-substituto: a) o transportador 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.502-1964?OpenDocument
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[...]; b) qualquer possuidor – com relação aos produtos tributados cuja posse 

mantiver para fins de venda ou industrialização, nas mesmas condições da 

alínea anterior. c) o industrial ou equiparado,...”. 

Lei nº 1.355, de 30 de dezembro de 1996. Alterada pelas Leis nº 3.165, nº 3.247,  

nº 3.673 e nº 3.247, de 2003.– “Dispõe sobre o regime de substituição tributária 

relativo ao Imposto sobre Serviços – ISS e dá outras providências. Artigo 1º Esta 

Lei dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao Imposto sobre 

Serviços – ISS, por meio da atribuição da responsabilidade a terceira pessoa 

vinculada ao fato gerador, na condição de contratante, fonte pagadora ou 

intermediário, pela retenção do imposto cujo local da prestação do serviço situe-

se no Distrito Federal...”.  

D CTN, Artigo 113: “A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1º A obrigação 

principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 

decorrente.§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 

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

arrecadação ou da fiscalização dos tributos.§ 3º A obrigação acessória, pelo 

simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária”. 

E Em C.M. Giuliani Fonrouge, se o dever jurídico tributário nasce com a realização 

do fato gerador, essa é a circunstância que estabelece a obrigação que obriga o 

contribuinte, esclarecendo que, no Direito argentino, não se exige o lançamento 

antes do pagamento. 

Na obra de José Juan Lapatza encontramos posição semelhante, tomada por 

base nas disposições do Direito local, espanhol, considerando a obrigação ex 

lege, nascida a partir do fato imponível, tendo o lançamento natureza meramente 

declaratória. 

Américo Masset Lacombe vê três realidades distintas: o tributo, ou seja, a norma 

jurídica; a relação jurídica tributária, que nasce com a ocorrência do fato gerador; 

e a obrigação tributária, que surge com o lançamento. 

Paulo de Barros Carvalho entende que a relação jurídica que nasce com a 

realização do fato imponível, que tem natureza obrigacional, sendo o crédito 

tributário constituído pelo lançamento, rebatendo a teoria elaborada “nas obras 

clássicas de Enrico Allorio e Antonio Berliri e outros seguidores italianos”. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3165&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3165&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3673&txtAno=2005&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3673&txtAno=2005&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3247&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
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F Firmamos posição contrária à afirmação seguinte do Autor, A.C. Giuliani 

Fonrouge, no sentido de que “os outros deveres ou omissões estabelecidos com 

respeito ao contribuinte, ou a terceiros, têm existência paralela à obrigação 

tributária, sem relação de subordinação”, uma vez que nos filiamos à corrente 

que entende serem as obrigações acessórias também de cunho tributário, pela 

origem e pela finalidade.   

G  CTN: “Artigo 113. [...]. § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 

extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.  

[...]  

Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 

necessária e suficiente à sua ocorrência. 

[...] 

Artigo 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 

constitua o respectivo fato gerador; 

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei. 

[...] 

Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 

ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou 

parcial da referida obrigação.” 

H “...Foi útil a preleção do jurista egrégio, para a relativa compreensão do fenômeno 

jurídico da sujeição tributária. Todavia essa elaboração data dos albores do 

Direito Tributário no Brasil, quando os conceitos dessa Ciência se achavam 

fortemente impregnados pela influência negativa de categorias estranhas, 

principalmente de caráter econômico. Daí a procedência de uma observação 

crítica decisiva e fulminante: não há, em termos propriamente jurídicos, a divisão 

dos sujeitos em diretos e indiretos, que repousa em considerações de ordem 

eminentemente factuais, ligadas à pesquisa das discutíveis vantagens que os 

participantes do evento retiram de sua realização. Interessa, do ângulo jurídico-
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tributário, apenas quem integra o vínculo obrigacional. O grau de relacionamento 

econômico da pessoa escolhida pelo legislador com a ocorrência que faz brotar 

o liame fiscal é alguma coisa que escapa da cogitação do Direito, alojando-a no 

campo da indagação da Economia ou da Ciência das Finanças. O teor pré-

legislativo dessa construção aparece nitidamente ao tratar do mecanismo da 

substituição. Sustentou Rubens Gomes de Souza que se dava o fenômeno 

quando, „em virtude de uma disposição expressa de lei, a obrigação tributária 

surge desde logo contra uma pessoa diferente daquela que esteja em relação 

econômica com o ato, ou negócio tributado: nesse caso é a própria lei que 

substitui o sujeito passivo por outro indireto.‟. Está bem claro que, na hipótese, o 

legislador nada substitui, somente institui. Anteriormente à lei que apontava o 

sujeito passivo, inexistia, juridicamente, aquele outro sujeito que o autor chama 

de direto. Havia, sim, sob o enfoque pré-legislativo, como matéria-prima a ser 

trabalhada pelo político. Mas o momento da investigação jurídico-científica 

começa, precisamente, na ocasião em que a norma é editada, ingressando no 

sistema do direito positivo...”. 

I Projeto de Lei nº 4.834, de 1959: “...Artigo 90. [...] Parágrafo único. A expressão 

„contribuinte‟ designa o sujeito passivo da obrigação principal, quer a 

responsabilidade seja pessoal ou decorrente de lei tributária.”; “Artigo 164. Sem 

prejuízo no disposto neste Título, a lei tributária poderá atribuir de modo 

expresso, a responsabilidade pela obrigação tributária principal a terceira 

pessoa, vinculada de fato ou de direito ao respectivo fato gerador, com exclusão 

da responsabilidade do sujeito passivo, ou em caráter supletivo do cumprimento 

total ou parcial da referida obrigação por parte deste.” 

J CTN: “Sujeito Passivo. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 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 constitua 

o respectivo fato gerador; II – responsável, quando, sem revestir a condição de 

contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Artigo 122. 

Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que 

constituam o seu objeto.” 

K CF, artigo 150. § 7º “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária 

a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 

gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
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restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”  

L Em 1966, vigente a Constituição Federal de 1946, tínhamos a permissão 

especialmente para impostos federais, a saber: sobre importação de mercadoria 

estrangeira, sobre consumo de mercadorias, sobre lubrificantes e combustíveis, 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, sobre transferência de fundos 

para o exterior, sobre negócios de sua economia, atos e instrumentos; impostos 

estaduais, a saber: sobre propriedade territorial rural, sobre transmissão de 

propriedade mortis causa, sobre transmissão de propriedade imobiliária 

intervivos, sobre vendas e consignações, sobre exportação de mercadoria de 

sua produção, sobre atos e serviços regulados por lei estadual; ao Municípios,a 

saber: sobre propriedade predial e territorial urbana, sobre licenças, sobre 

indústria e profissões, sobre diversões públicas. 

Pela Constituição Cidadã de 1988, cabe à União impostos sobre: importação de 

produtos estrangeiros, exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, 

renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de 

crédito, câmbio e seguros, propriedade territorial rural, grandes fortunas e 

impostos extraordinários, além de empréstimo compulsório; aos Estados e 

Distrito Federal impostos sobre: transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens e direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte e de comunicação, propriedade de 

veículos automotores; e aos Municípios, impostos sobre: propriedade predial e 

territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de 

imóveis e direitos sobre imóveis, serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos na competência dos Estados. 

M Fabricação de adesivos e selantes, pólvoras, explosivos e detonantes – artigos 

pirotécnicos, fósforos de segurança, aditivos de uso industrial, catalisadores, 

chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia e 

outros produtos químicos não especificados anteriormente, pneumáticos e de 

câmaras de ar e artefatos de borracha não especificados anteriormente, bem 

como reforma de pneumáticos usados, geradores de corrente continua e 

alternada, pecas e acessórios e transformadores, indutores, conversores, 

sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios, motores elétricos, peças e 

acessórios. motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e 

veículos rodoviários, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e 

acessórios, exceto válvulas, válvulas, registros e dispositivos semelhantes, 
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peças e acessórios, compressores para uso industrial e não industrial, bem 

como pecas e acessórios, rolamentos para fins industriais, equipamentos de 

transmissão para fins industriais, exceto rolamentos, cabines, carrocerias e 

reboques para caminhões e carrocerias para ônibus, bem como cabines, 

carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e 

ônibus, medicamentos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, bebidas 

alcoólicas, ração animal e para animais domésticos, produtos de limpeza, 

produtos fonográficos, autopeças, pilhas e baterias, lâmpadas elétricas, produtos 

alimentícios, materiais de construção, couro, brinquedos, laticínios, óleos 

vegetais, soros e vacinas, produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 

equipamentos de informática e colchões.   

N Protocolos e Acordos assinados entre Estado de São Paulo e outros Estados da 

Federação para evitar a sonegação nas vendas do comércio varejista: Espírito 

Santo – substituição tributária do ICMS para operações de São Paulo para o 

Espírito Santo envolvendo produtos do setor farmacêutico, incluindo soros e 

vacinas, e do setor de autopeças. O governo do Espírito Santo estima que o 

acordo com São Paulo, nos dois setores, irá gerar uma receita adicional do 

imposto da ordem de R$ 40 milhões por ano.  

Mato Grosso do Sul – para implantação do mecanismo de substituição tributária 

do ICMS para operações com produtos farmacêuticos, soros e vacinas de uso 

humano ou veterinário. 

Rio de Janeiro – para produtos como bebidas quentes (destilados e vinhos); 

produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática; e 

rações para animais domésticos. 

Rio Grande do Sul – que além do termo de cooperação mútua assinou quatro 

protocolos para adoção da substituição tributária do ICMS para os setores de 

colchoaria; cosméticos e perfumaria; peças, componentes e acessórios para 

autopropulsados (automotor) e rações para animais domésticos. 

Mato Grosso e Ceará – aderiram, o primeiro com celebração de sete protocolos 

Para adoção do mecanismo de substituição tributária, e, com o segundo, foram 

onze.    

Alagoas – fechou acordos para operações com cosméticos, perfumaria e 

produtos de higiene pessoal, além de materiais de limpeza e colchões. o Estado 

de Pernambuco, além de cosméticos perfumes e colchões, estabeleceu ainda 
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protocolos operações com eletrodomésticos, equipamentos de informática, 

produtos farmacêuticos, materiais de construção e de limpeza, rações animais, 

vinhos e sidras, aguardentes e outras bebidas quentes. 

Paraná – visando a implantação do mecanismo da substituição tributária do 

ICMS no setor de cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e toucador 

e também no setor de colchões. 

O “1) as duas normas devem pertencer ao mesmo ordenamento. O problema de 

uma antinomia entre duas normas pertencentes a diferentes ordenamentos 

nasce quando eles não são independentes entre si, mas se encontram em um 

relacionamento qualquer que pode ser de coordenação ou subordinação. [...] 

Aqui basta-nos aludir à tradicional discussão em torno da compatibilidade das 

normas de um ordenamento positivo com as do Direito natural. Em verdadeiro 

caso, o intérprete será obrigado a eliminar não somente as antinomias no interior 

do ordenamento positivo, mas também as subsistentes entre o ordenamento 

positivo e o ordenamento natural. Falamos até agora como ordenamento jurídico 

como sistema. Mas nada impede que o sistema resulte da relação de alguns 

ordenamentos num ordenamento mais geral. A mesma passagem da norma 

inferior à norma superior, que constatamos no interior de um ordenamento 

simples, pode subsistir de ordenamento inferior a ordenamento superior até um 

ordenamento supremo que os abraça a todos (ao Direito natural foi atribuída 

normalmente a função dessa coordenação universal de todo o Direito). 2) As 

duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade. Distinguem-se quatro 

âmbitos de validade de uma norma: temporal, espacial, pessoal e material. Não 

constituem antinomia duas normas que não coincidem com respeito a: a) 

validade temporal, ... b) validade espacial, [...] c) validade pessoal,[...] d) validade 

material,...” op.cit., pag. 87/8. 

P “Devemos, porém, reconhecer que essas regras deduzidas da forma da norma 

não têm a mesma legitimidade daquelas deduzidas dos três critérios 

examinados no parágrafo precedente. Isso significa, em outras palavras, que, no 

caso de um conflito no qual não se possa aplicar nenhum dos três critérios a 

solução do conflito é confiada à liberdade do intérprete; poderíamos quase falar 

de um autêntico poder discricionário do intérprete, ao qual cabe resolver o 

conflito segundo a oportunidade, valendo-se de todas as técnicas hermenêuticas 

usadas pelos juristas por uma longa e consolidada tradição e não se limitando a 

aplicar uma só regra. Digamos então de uma maneira mais geral que, no caso 
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de conflito entre duas normas, para o qual não valha nem o critério cronológico, 

nem o hierárquico, nem o da especialidade, o intérprete, seja ele o juiz ou o 

jurista, tem à sua frente três possibilidades: 1) eliminar uma; 2) eliminar as duas; 

3) conservar as duas [...] Dissemos que o terceiro caminho é o mais usado pelos 

intérpretes. O jurista e o juiz tendem, tanto quanto possível, à conservação das 

normas dadas. É certamente uma regra tradicional da interpretação jurídica que 

o sistema deve ser obtido com a menor desordem, ou, em outras palavras, que a 

exigência do sistema não deve acarretar prejuízo ao princípio da autoridade, 

segundo o qual as normas existem pelo único fato de terem sido estabelecidas.” 

Q “...A sistematicidade – urge ressaltar –, embora não seja, em si mesma, condição 

de legalidade formal, o é de pertinência finalística, mais atinente à efetividade do 

Direito posto. Todavia, não se devem confundir as antinomias, más e nocivas, 

que precisam ser dissolvidas, com as tensões que põem o sistema em marcha. 

Por tudo, ao se examinar o tema dos critérios cumpre guardar que, mesmo 

quando instaurado, “v.g.”, um conflito aberto entre lei superior geral e norma 

especial inferior, deve vencer, ao fim e a cabo, o critério hierárquico-axiológico.” 

R “...normas jurídicas são expressões de expectativas contrafáticas, 

institucionalizadas e de conteúdo generalizável” (pag.115). Observando que o 

critério não é rigoroso, senão meramente didático, classifica pelo critério 

sintático, pela relevância, em primárias e secundárias; pela subordinação, em 

normas-origem e normas-derivadas; pela estrutura, em autônomas e 

dependentes; pelo critério semântico, quanto ao destinatário, em gerais e 

individuais; quanto à matéria, em geral-abstratas, especiais e excepcionais; 

quanto ao limite espacial, em nacionais, federais, estaduais e municipais; quanto 

ao limite temporal, em normas de validade permanente ou provisória e normas 

de incidência imediata e mediata; e quanto ao critério pragmático, pela força de 

incidência, em imperativas e dispositivas; pela finalidade, em normas de 

comportamento e normas de conduta; e pelo functor, em normas perceptivas, 

proibitivas e permissivas (pags.123/31).  

S “O exame concreto dos vários sistemas de direito positivo chama a atenção para 

a existência de lacunas e contradições entre as unidades do conjunto. É bem 

verdade que os sistemas costumam trazer a estipulação de critérios com o fim 

de eliminar tais deficiências, no instante da aplicação da norma jurídica. Todavia, 

em face de dois preceitos contraditórios, ainda que o aplicador escolha uma das 

alternativas, com base na primazia hierárquica (norma constitucional e 
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infraconstitucional) ou na preferência cronológica (a lei posterior revoga a 

anterior), remanesce a contradição, que somente cessará de haver, quando uma 

das duas regras tiver sua validade cortada por outra norma editada por fonte 

legítima do ordenamento.”  

T “Más bien, lo que se sigue es que no parece posible distinguir la identificación de 

normas de su sistematización, porque se supone una básica indeterminación 

sistemática del material normativo. Pero la asimilación también se mantiene si se 

acuerda que las normas sólo „existen‟ si pertenecen a un sistema, conforme, por 

ejemplo, al núcleo de la propuesta epistemológica de la teoría pura del derecho 

de Hans Kelsen. Aquí, identificar una norma no sólo requiere la elucidación de 

contenidos significativos de un lenguaje sino, además, contestar da pregunta 

acerca de cuál es el sistema del que forma parte.”  

No referido artigo, Caricciolo passa da análise do confronto entre sistema e 

racionalidade, sistema e linguagem, sistema e ontologia, para os critérios de 

pertinência na distinção dos sistemas estático e dinâmicos, até a vinculação do 

sistema à norma básica, para finalmente concluir que as discussões relativas à 

noção de sistema jurídico ocorrem pela indeterminação da função que a este se 

adjudica. 

Insistir em se postular uma metanorma revela a função normativa, que impõe um 

critério sistemático, ou seja, as normas que pertencem a um determinado 

sistema são aquelas que se devem obedecer e aplicar na prática. 

Já na função teórica, ocorre a idealização dos resultados eventuais de uma 

prática de identificação, em uma definida localização espacial e temporal, na 

ideia de Hart de que os usuários do Direito aceitam normas que satisfazem 

certos critérios, de forma que: “la noción de sistema puede ser utilizada, 

entonces, para reconstruir el conjunto normativo al que hay que denominar el 

derecho D, bajo la hipótesis de acuerdo con la cual los aceptantes de sus 

normas son consistentes en el uso de esos criterios conceptuales. En este caso, 

las nociones de sistema e de orden jurídico suministran los criterios para 

elaborar el conjunto normativo que funciona como un modelo teórico, esto es, 

como una identificación de los resultados eventuales de una practica de 

identificación, en una definida localización espacial y temporal”. 

U A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê a contribuição compulsória como 

forma de atender às necessidades públicas, sendo essa forma de exigência 
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histórica e determinada pela dificuldade da captação voluntária, regular e 

suficiente para a demanda.  

A lição de Aliomar Baleeiro em Uma Introdução à Ciência das Finanças explica a 

atividade financeira do Estado, a essência política do fenômeno financeiro, as 

necessidades públicas e as teorias sobre os tributos, dando enfoque às 

seguintes características: processo de repartição do custo do financiamento do 

Estado, redistribuição da renda nacional que resulta dessa repartição de 

encargos e caráter coativo do processo.  

“A atividade financeira consiste, portanto, em obter, criar, gerir e despender o 

dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação, o estado assumiu ou 

cometeu àquela outras pessoas de direito público.” e mais: “A necessidade é 

pública quando, em determinado grupo social, costuma ser satisfeita pelo 

processo do serviço público, isto é, quando o Estado, ou outra pessoa de direito 

público, para satisfazê-la, institui ou mantém um regime jurídico e econômico 

especial, propício à obrigatoriedade, segurança, imparcialidade, regularidade ou 

continuidade, a cargo de seus agentes ou por delegação a pessoas sob sua 

supervisão.” Em Aliomar Baleeiro, “Uma Introdução às Ciências das Finanças”, 

há noções elementares de Direito Financeiro, às quais se deve atentar no estudo 

dos “tributos”, por ser origem e fundamento do instituto.   

A organização da disciplina sobre finanças públicas está na Constituição Federal 

de 1988, estruturada na seguinte ordem: Título VI. Da Tributação e do 

Orçamento. Capítulo I. Do Sistema Tributário Nacional. Seção I. Dos Princípios 

Gerais, Seção II. Das Limitações do Poder de Tributar, Seção III. Dos impostos 

da União. Seção IV. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal, Seção V. 

Dos Impostos dos Municípios, Seção VI. Da Repartição das Receitas Tributárias. 

Capítulo II. Das Finanças Públicas. Seção I. Normas Gerais, Seção II. Dos 

Orçamentos.  

Como ensina Roque Antonio Carrazza, ao analisar o princípio republicano que 

informa o Sistema Tributário – “...a República reconhece a todas as pessoas o 

direito de só serem tributadas em função do superior interesse do estado. Os 

tributos só podem ser criados e exigidos por razões públicas. Em consequência, 

o dinheiro obtido com a tributação deve ter destinação pública, isto é, deve ser 

preordenado à mantença da res pública.” (Curso de Direito Constitucional 

Tributário, pag.85).   
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No mesmo sentido, Marçal Justen Filho: “A unidade do regime jurídico tributário 

depende da destinação e adequação ao suprimento de recursos financeiros ao 

Estado, do caráter patrimonial das situações escolhidas como justificadoras da 

entrega de dinheiro ao Estado e da estrita legalidade das normas tributárias.” 

(Sujeição Passiva Tributária, pag.345) 

V CTN, artigo 58: ”§ 2º A lei pode atribuir a condição de responsável: [...] II – ao 

industrial ou comerciante atacadista, quanto ao impôsto devido por comerciante 

varejista, mediante acréscimo, ao preço da mercadoria a êle remetida, de 

percentagem não excedente de 30% (trinta por cento) que a lei estadual fixar;...”. 

CTN, Artigo 58 pelo AC 34/67: “II – ao industrial ou comerciante atacadista, 

quanto ao imposto devido por comerciante varejista, mediante acréscimo:...”. 

LC nº 44, 07.12.83, §§3º e 4º 6º: “A lei estadual poderá atribuir a condição de 

responsável : a) ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, 

quanto ao imposto devido na operação ou operações anteriores promovidas com 

as mercadorias ou seus insumos; b) ao produtor, industrial ou comerciante 

atacadista, quanto ao imposto devido pelo comerciante varejista; c) ao produtor 

ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante atacadista e pelo 

comerciante varejista, d) aos transportadores, depositários e demais 

encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias” e “Caso o 

responsável e o contribuinte substituído estejam estabelecidos em Estados 

diversos, a substituição dependerá de convênio entre os Estados interessados.”  

Convênio 66/88, 25. “A lei poderá atribuir a condição de substituto tributário a: I) 

industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do 

imposto devido na operação ou operações anteriores; II) produtor, extrator, 

gerador, inclusive de energia, industrial, distribuidor, comerciante ou 

transportador pelo pagamento do imposto devido nas operações subsequentes; 

III) depositário, a qualquer títulos, em relação à mercadoria depositada por 

contribuinte, IV) contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.” e §: 

“Caso o responsável e o contribuinte estejam situados em Estados diversos, a 

substituição dependerá de acordo entre eles.” 

Lei Complementar 87/96,  

Art. 6º: “Lei poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer 

título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte 
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assumirá a condição de substituto tributário. §1º. A responsabilidade poderá ser 

atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou 

prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao 

valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas 

operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 

localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 12º. A atribuição 

de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias ou serviços previstos 

em lei de cada Estado. 

Artigo 7º Para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, 

também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no 

estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 

Artigo 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será : I- em 

relação às operações e prestações antecedentes, o valor da operação ou 

prestação praticado pelo contribuinte substituído; II. Em relação às operações e 

prestações subsequentes, obtida pelo somatória das parcelas seguintes : a) o 

valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou 

pelo substituído intermediário; b) o montante dos valores de seguro, de frete e 

de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de 

serviço; c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 

prestações subsequentes. 

Artigo 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações 

interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados 

interessados.  

§1º A responsabilidade a que se refere o artigo 6º poderá ser atribuída:  

I – ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às 

operações subseqüentes;  

II – às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, 

pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a última 

operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, 

assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação. 

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos 

I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor final, o 

imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente e será pago pelo remetente. 
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10: “É assegurado ao contribuinte substituído o direito de restituição do valor do 

imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador 

presumido que não se realizar.” 

W Ente outros: CONVÊNIO ICMS 10/89 – Autoriza os Estados e o Distrito Federal a 

atribuírem às empresas distribuidoras de derivados de petróleo e dos demais 

combustíveis e lubrificantes, situados em outras unidades da Federação, a 

condição de responsável para efeito do pagamento do ICMS. CONVÊNIO ICMS 

107/89 – Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com veículos 

automotores. CONVÊNIO ICMS 132/92 – Dispõe sobre a substituição tributária 

nas operações com veículos automotores. CONVÊNIO ICMS 52/93 – Dispõe 

sobre a substituição tributária nas operações com veículos de duas rodas 

motorizados. CONVÊNIO ICMS 81/93 – Estabelece normas gerais a serem 

aplicadas a regimes de substituição tributária, instituídos por Convênios ou 

Protocolos firmados entre os Estados e o Distrito Federal. CONVÊNIO ICMS 

85/93 – Dispõe sobre substituição tributária nas operações com pneumáticos, 

câmaras de ar e protetores. CONVÊNIO ICMS 37/94 – Dispõe sobre substituição 

tributária nas operações com cigarro e outros produtos derivados do fumo. 

CONVÊNIO ICMS 74/94 – Dispõe sobre regime de substituição tributária nas 

operações com tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química. 

CONVÊNIO ICMS 75/94 – Autoriza os Estados e o Distrito Federal a estabelecer 

o regime de substituição tributária nas operações interestaduais que destinem 

mercadorias a revendedores não-inscritos situados em seu território. CONVÊNIO 

ICMS 76/94 – Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos 

farmacêuticos. CONVÊNIO ICMS 30/95 – Cria o Sistema de Informações sobre 

Substituto Tributário – SIST e dá outras providências. CONVÊNIO ICMS 70/97 – 

Dispõe sobre a margem de valor agregado na fixação da base de cálculo do 

ICMS para efeito de determinação do imposto devido por substituição tributária 

nas operações subsequentes. CONVÊNIO ICMS 03/99 – Dispõe sobre o regime 

de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, 

derivados ou não de petróleo, e outros produtos. CONVÊNIO ICMS 45/99 – 

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a estabelecer o regime de substituição 

tributária nas operações interestaduais que destinem mercadorias a 

revendedores que efetuem venda porta a porta. 

Convênio ICMS 51/00 – Estabelece disciplina relacionada com as operações com 

veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1989/CV010_89.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1989/CV107_89.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1989/CV107_89.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1992/CV132_92.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV052_93.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV085_93.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV085_93.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1994/CV037_94.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1994/CV074_94.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1994/CV075_94.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1994/CV076_94.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1994/CV076_94.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1995/CV030_95.htm
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consumidor. Convênio ICMS 83/00 – Dispõe sobre o regime de substituição 

tributária nas operações interestaduais com energia elétrica não destinada à 

comercialização ou à industrialização. Dispõe sobre o regime de substituição 

tributária nas operações interestaduais com energia elétrica não destinada à 

comercialização ou à industrialização. 

X RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.564 – MG (2009/0221735-5). VOTO. A EXMA. 

SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (Relatora): “A questão federal objeto da 

irresignação diz respeito à base de cálculo a ser considerada em regime de 

substituição tributária quando o responsável-substituto concede descontos 

incondicionais em sua operação própria. O contribuinte entende que inexistindo 

valor máximo imposto por lei ao valor da operação tributária do substituído 

vigora o valor da operação do substituto como base de cálculo presumida das 

operações subsequentes. A Corte de origem, em contrapartida, entende que a 

concessão de desconto na operação do substituto não importa necessariamente 

em concessão de descontos nas operações subsequentes, de modo que o valor 

da operação deve ser a totalidade da base de cálculo presumida. A Primeira 

Seção já firmou entendimento, conforme consta em julgado proferido em recurso 

repetitivo, que não incide ICMS na operação em que a mercadoria é dada em 

bonificação. Entretanto este recurso trata de uma outra questão ou seja, da 

incidência ou não do ICMS sobre o valor dos descontos incondicionais ofertados 

em operações mercantis que envolvam o regime de substituição tributária. No 

julgamento do recurso repetitivo – REsp 1.111156/SP o relator, Ministro 

Humberto Martins deixou consignada a diferença de teses. Vejamos: Conforme 

depreende-se de trecho do voto proferido pelo relator Min. Humberto Martins, 

abaixo transcrito, a Primeira Seção, no julgamento do citado recurso repetitivo, 

não emitiu juízo de valor sobre a tese em torno da incidência do ICMS nos casos 

em que a mercadoria dada em bonificação (equivalente aos descontos 

incondicionais) envolva o regime da substituição tributária: Portanto, não incide 

ICMS na operação em que a mercadoria é dada em bonificação, pois esta não 

preenche o critério material de incidência do imposto, por ausência de circulação 

econômica da mercadoria. Ressalto que o presente caso não se refere a 

mercadoria dada em bonificação em operações mercantis em que envolva o 

regime de substituição tributária, no qual o substituto tributário concede o 

benefício ao substituído, situação em que não há consenso perante este 

Tribunal Superior: 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2000/CV083_00.htm
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Posição da Primeira Turma: „Recurso Especial. Tributário. ICMS. Bonificação de 

mercadorias. regime de substituição tributária. Irrelevância.não-incidência do 

imposto. artigo 535 do CPC. Violação. não-ocorrência.(...) 2. Mesmo no regime 

de apuração de tributos nominado de substituição tributária para frente, as 

mercadorias entregues aos comerciantes ou atacadistas pela indústria. em 

bonificação não se sujeitam à incidência do ICMS. Precedente: REsp 

975.373/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.6.2008‟. 

  Recurso especial parcialmente provido. "(REsp 1.021.740/MG, Rel. Ministra 

Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 9.12.2008, DJe 11.2.2009.) 

POSIÇÃO DA SEGUNDA TURMA: "TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÕES. 1. Inexistindo a garantia de que a bonificação 

concedida pelo substituto tributário ao substituído não vai ser transferida ao 

consumidor final, o recolhimento do ICMS sobre o regime de substituição 

tributária deve ser realizado integralmente. Precedente da Segunda Turma. 2. 

Recurso especial não provido ." (REsp 1.001.713/MG, Rel. Min. Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 13.5.2008, DJe 21.5.2008, grifei.) Importante 

destacar e reiterar as ressalvas do presente voto paradigma, para deixar 

bastante claro que o presente voto não abarca a situação decorrente da 

operação realizada sob o regime de substituição tributária. Ante o exposto, dou 

provimento ao recurso especial para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre 

as vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C 

do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de 

Justiça. (grifei) O recurso em julgamento cuida de tese exatamente diversa da já 

pacificada e que encontra divergência entre as turmas da Primeira Seção. A 1ª 

Turma entende não incidente o ICMS sobre operações mercantis realizadas com 

bonificações, inclusive em regime de substituição tributária, conforme 

precedente: 1ª. TURMA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. 

VALOR OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM 

BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC Nº 

87/96. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL. ICMS. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS 

DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. LC Nº 87/96. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. O valor das 

mercadorias dadas a título de bonificação não integram a base de cálculo do 

ICMS (REsp 715.255/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
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28.03.2006, DJ de 10.04.06). 2. O artigo 146, inciso III, alínea "a", da Carta 

Maior, reserva à lei complementar a definição de tributos e de suas espécies, 

bem como em relação aos impostos discriminados na própria Constituição, como 

é o caso do ICMS (artigo 155, II), a definição dos respectivos contribuintes, fatos 

geradores e bases de cálculo. 3. Infere-se do texto constitucional que este, 

implicitamente, delimitou a base de cálculo possível do ICMS nas operações 

mercantis, como sendo o valor da operação mercantil efetivamente realizada ou, 

como consta do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, "o valor de 

que decorrer a saída da mercadoria". Neste sentido, a doutrina especializada: 

"Realmente a base de cálculo do ICMS não é o preço anunciado ou constante 

de tabelas. É o valor da operação, e este se define no momento em que a 

operação se concretiza. Assim, os valores concernentes aos descontos ditos 

promocionais, assim como os descontos para pagamento à vista, ou de 

quaisquer outros descontos cuja efetivação não fique a depender de evento 

futuro e incerto, não integram a base de cálculo do ICMS, porque não fazem 

parte do valor da operação da qual decorre a saída da mercadoria. (...)" (Hugo 

de Brito Machado, in "Direito Tributário – II", São Paulo, Ed. Revista dos 

Tribunais, 1994, pág. 237). 4. Consectariamente, tendo em vista que a Lei 

Complementar nº 87/96 indica, por delegação constitucional, a base de cálculo 

possível do ICMS, fica o legislador ordinário incumbido de explicitar-lhe o 

conteúdo, devendo, todavia, adstringir-se à definição fornecida pela lei 

complementar. 5. Desta sorte, afigura-se inconteste que o ICMS descaracteriza-

se acaso integrarem sua base de cálculo elementos estranhos à operação 

mercantil realizada, como, por exemplo, o valor intrínseco dos bens entregues 

por fabricante à empresa atacadista, a título de bonificação, ou seja, sem a 

efetiva cobrança de um preço sobre os mesmos. 6. Deveras, revela contraditio in 

terminis ostentar a lei complementar que a base de cálculo do imposto é o valor 

da operação da qual decorre a saída da mercadoria e a um só tempo fazer 

integrar ao preço os descontos incondicionais ou bonificações (Precedentes: 

REsp nº 721.243/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07.11.2005; 

REsp nº 725.983/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 23.05.2005; REsp nº 

477.525/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.06.2003; e REsp nº 63.838/BA, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, DJ de 05.06./2000). 7. As assertivas ora expostas infirmam 

a pretensão do fisco de recolhimento do ICMS, incidente sobre as mercadorias 

dadas em bonificação, em regime de substituição tributária. Isto porque, a 

despeito dos propósitos de facilitação arrecadatória que fundam a substituição 
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tributária, é evidente que a mesma não pode ensejar a alteração dos elementos 

estruturais do ICMS, especialmente no que atine a composição de sua base de 

cálculo. Esta é justamente a lição de Roque Antônio Carraza: "De qualquer 

forma, mesmo sem perdermos de vista os propósitos arrecadatórios da 

substituição tributária, é óbvio que ela não pode servir de instrumento para 

alterar os elementos estruturais do ICMS, sobretudo os que dizem respeito à 

composição de sua base de cálculo. Vai daí que, se – como estamos 

plenamente convencidos – as vendas bonificadas têm como única base de 

cálculo o preço efetivamente praticado, esta realidade, imposta pela própria 

Constituição (que, conforme vimos, traça todos os elementos da regra-matriz do 

ICMS), em nada é afetada pela circunstância de a operação mercantil 

desencadear o mecanismo da substituição tributária. Não temos dúvidas, pois, 

em afirmar que nos casos em que o contribuinte emite nota fiscal (seja de venda, 

seja de outras saídas) destinada a Estados onde se adota o mecanismo da 

substituição tributária de ICMS o valor a ser deduzido como forma de crédito há 

de ser o efetivamente praticado na operação de venda com bonificação, vale 

dizer, zero. Nossa convicção lastreia-se na circunstância de que a bonificação é 

realidade acessória da operação de compra e venda mercantil, estando, 

destarte, submetida à regra acessorium sequi ur suum principale. Esta realidade 

acessória em nada é abalada pelo mecanismo da substituição tributária, que não 

tem, de per si, o condão de desnaturar os efeitos tributários da operação 

mercantil, tal como expostos neste estudo." (in "ICMS", 10.ª ed., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2005, págs. 117/118). 8. Outrossim, o fato gerador do 

imposto (a circulação) decorre da saída da mercadoria do estabelecimento do 

vendedor, pouco importando a legislação local do adquirente, aplicável aos 

produtos dessa origem. É que nessa Unidade, nas operações posteriores, 

observar-se-á a transferência eventual das mercadorias fruto de bonificação à 

luz da não-cumulatividade. 9. Inexiste ofensa ao artigo 535 do CPC, quando o 

tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão 

posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 

os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham 

sido suficientes para embasar a decisão. 10. Recurso especial provido, 

invertendo-se os ônus sucumbenciais. (REsp 975373/MG, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 16/06/2008). 2ª. TURMA 

2ª. Turma, diferentemente, embora concorde que as mercadorias dadas em 

forma de bônus não integrem a base de cálculo do tributo, considera devido o 
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ICMS no regime „de substituição tributária, já que não se pode presumir a 

perpetuação da bonificação na cadeia, no sentido de beneficiar igualmente o 

consumidor final, como está retratado na ementa do precedente de relatoria do 

Ministro Castro Meira: TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

BONIFICAÇÕES. 1. Inexistindo a garantia de que a bonificação concedida pelo 

substituto tributário ao substituído não vai ser transferida ao consumidor final, o 

recolhimento do ICMS sobre o regime de substituição tributária deve ser 

realizado integralmente. Precedente da Segunda Turma. 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 993409/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008). Antes de mais nada, o 

regime do substituído e do substituto divergem. Embora o substituto recolha os 

tributos incidentes sobre a cadeia de circulação e produção de riquezas, o 

regime jurídico a ser considerado na substituição tributária é o do substituído. O 

substituto, portanto, tem duplo regime tributário na substituição para frente: é 

contribuinte e substituto, e na última personificação sujeita-se às regras 

pertinentes ao regime do substituído. Embora sedutora a tese da 1ª Turma, 

entendo que deve prevalecer o entendimento esposado pela 2ª Turma, pois o 

princípio da não-cumulatividade não tem função cogente para o contribuinte do 

ICMS. Em outras palavras, a adoção da técnica da não-cumulatividade visa 

minorar a carga tributária da circulação de mercadorias (tributos plurifásicos), 

mediante o aproveitamento de créditos decorrentes do recolhimento da parcela 

de grandeza econômica que se vai agregando à mercadoria ou ao produto; mas 

não obrigar que uma fase de não-incidência reverbere pelas demais fases da 

cadeia produtiva. O entendimento da 1ª Turma baseia-se na tese de que, uma 

vez não incidente o tributo, jamais poderá sê-lo, com o que não concordo. Na 

hipótese de bonificação – concessão de mais mercadorias pelo mesmo preço – 

há favorecimento tão-somente ao partícipe imediato da cadeia de circulação 

(contribuinte seguinte na cadeia de circulação), a não ser que a bonificação seja 

estendida a toda a cadeia até atingir o consumidor final, o que demanda prova 

da repercussão. O mesmo se pode dizer da existência de desconto 

incondicionado na operação por conta própria do substituto. Presume-se, 

portanto, que não será assim, tendo em vista o intuito de lucro que permeia a 

atividade mercantil. Portanto, embora não incida, em regra, ICMS sobre o valor 

dos descontos incondicionados, a exemplo do que ocorre com as mercadorias 

dadas em bonificação, tal fato não se estende automaticamente à cadeia de 

circulação de mercadorias, de modo que é lícito ao Estado federado exigir o 
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destaque do ICMS/ST nas operações mercantis interestaduais do substituto 

tributário. Com essas considerações, nego provimento ao recurso especial. É o 

voto.‟ 

Y Outra coisa, porém, é saber se os sujeitos interligados na relação têm consciência 

do vínculo; se o credor vai exercitar os seus direitos; ou o devedor cumprir a 

prestação que lhe cabe. Tais problemas se alojam no campo especulativo da 

Sociologia do Direito Tributário e interessam também à Política do Direito 

Tributário, mas em nada mexem com a dinâmica inerente ao fenômeno da 

incidência, que permanece intacta, sejam ou não observadas as condutas 

estatuídas em lei – op.cit., pag.261. 

Z “O assunto é de grande importância, porquanto a obrigação principal reger-se-á 

consoante o regime jurídico existente à data da ocorrência do fato gerador 

imponível (tempus reget actum), e, consequentemente, assim também o 

lançamento (art. 144/CTN). A redação do dispositivo, que abriga a norma de 

caráter supletivo, não é das mais técnicas, pois aparta a situação fática da 

situação jurídica, como se esta não se consumasse, sempre, à vista de um fato. 

Em verdade, é preciso empreender um certo esforço para aferir a inteligência de 

tais normas. Distingue o CTN os fatos geradores que são situações de fato, 

oriundas de fatos jurídicos de natureza civil ou comercial, daqueles que 

correspondem diretamente a situações jurídicas. Nos fatos geradores que 

correspondem a situações fáticas, o aperfeiçoamento do ato jurídico ou do 

contrato não é suficiente para deflagrar efeitos tributários: será necessária a 

prática do respectivos atos de execução. A maior parte das hipóteses de 

incidência contempla fatos geradores que consubstanciam situações de fato (ex: 

nas operações com produto industrializado e de circulação de mercadorias, é 

relevante a saída do bem do respectivo estabelecimento para a deflagração dos 

efeitos tributários – IPI e ICMS). Nos fatos alusivos a situações jurídicas, por 

outro lado, a lei estatui que o fato gerador reputa-se ocorrido e existentes os 

seus efeitos desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos 

termos do direito aplicável (ex: ser proprietário de imóvel urbano, ser proprietário 

de veículo automotor). E, complementando a disciplina dos fatos geradores que 

são situações jurídicas, o artigo 117, CTN por sua vez prescreve: [...] A 

adequada compreensão desse comando remete à disciplina contida no Código 

Civil. Esse estatuto preceitua que “subordinando-se à eficácia do negócio 

jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá 
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adquirido o direito, a que ele visa” (artigo 125) e que “se for resolutiva a 

condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo 

exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido” (artigo 127). 

[...] deste modo, o fato gerador somente reputar-se-á acontecido, na hipótese de 

ato ou negócio jurídico condicional, se implementada a condição suspensiva ou, 

na hipótese de condição resolutiva, ainda que esta ocorra, as consequências 

tributárias serão deflagradas desde o momento da prática do ato ou da 

celebração do negócio.” 

AA “Artigo 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 expressamente autorizado a recebê-la.” 

BB Ainda está em pendência de julgamento, a ADIn 2777, que submete ao Supremo 

Tribunal justamente a questão relativa à inconstitucionalidade de lei paulista, que 

prevê a restituição em tal caso, sem, entretanto, obedecer a regra de adesão por 

convênio como exigido para a instituição de “benefício fiscal”, como ficou 

caracterizada a restituição por diferença, após o julgamento da ADIn 1851, 

julgamento suspenso por repercussão geral: “ADI 4175, ajuizada no Supremo 

Tribunal Federal (STF) pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de 

Shopping (Idelos) contra a Lei 11.418/06, que trata da Repercussão Geral. A lei 

regulamenta dispositivo constitucional (parágrafo 3º do artigo 102 da CF/1988) 

que permite ao STF escolher os casos que irá julgar pro meio de recurso 

extraordinário, levando em conta a relevância política, jurídica, social ou 

econômica do tema a ser debatido no processo”. 

CC “Art. 13. A base de cálculo do imposto é: [...] § 1º Integra a base de cálculo do 

imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: I – o montante 

do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins 

de controle;”. 

DD  O Autor cita Elizabeth Nazar Carrazza: “Deve (o legislador) portanto, verificar na 

própria Carta Magna: a) qual o fato ou o conjunto de fatos sobre os quais pode 

incidir o tributo (balizas do aspecto material); b) até que ponto é livre na escolha 

do sujeito passivo da exação ( contornos do aspecto pessoal); c) qual o âmbito 

de validade espacial e quais as circunstâncias de lugar de ocorrência do fato 

imponível (limitações ao aspecto espacial); e d) quais os momentos que pode 

escolher para reputar concretizada a hipótese de incidência do tributo 
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(parâmetros do aspecto temporal).” In O Imposto sobre serviços na Constituição, 

dissertação de mestrado apresentada no programa de Pós-Graduação em 

Direito da PUC/SP, inédita, 1976, pag.56 – CARRAZZA, Roque Antonio, ICMS, 

12ª ed., São Paulo, Malheiros, 2007, pag.32.  

EE “A competência tributária consiste na aptidão para instituir tributos, descrevendo, 

por meio de lei, as suas hipóteses de incidência. No Brasil, o veículo de 

atribuição de competências, inclusive tributárias, é a Constituição da República. 

Tal sistemática torna-se especialmente relevante em um Estado constituído sob 

a forma federativa, com a peculiaridade do convívio de três ordens jurídicas 

distintas: a federal, a estadual/distrital e a municipal. A Constituição dita, 

portanto, o que pode cada pessoa política realizar em matéria tributária, 

demarcando os respectivos âmbitos de atuação, no intuito de evitar conflitos 

entre União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios.” – Regina Helena 

Costa, op.cit., pag.35.   

Consideramos as lições de Roque Antonio Carrazza sobre princípio republicano, 

(“República é um tipo de governo, fundado na igualdade formal das pessoas, em 

que os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, 

representativo (de regra), transitório e com responsabilidade”), em que 

estabelece paralelo do sistema tributário a essa forma de governo, e princípio 

federativo (“Olvidam-se que a Federação é apenas uma forma de Estado, um 

sistema de composição de forças, interesses e objetivos que podem variar, no 

tempo e no espaço, de acordo com as características, as necessidades e os 

sentimentos de cada povo.”), em que analisa a atribuição de competência 

tributária. in Curso de Direito Constitucional Tributário.   

  José Afonso da Silva lembra a distinção que faz JJ Gomes Canotilho entre 

princípios políticos constitucionais, ou fundamentais, que definem e caracterizam 

a coletividade política e o Estado e enumeram os opções políticas 

constitucionais; e princípios jurídico-constitucionais gerais, que são informadores 

da ordem jurídica nacional.  

FF A primeira Constituição Republicana, de 24 de fevereiro de 1891, trazia, no 

capítulo inicial e em dispositivos esparsos, a atribuição de competência tributária 

da União e dos Estados, instituindo, ainda: o princípio da uniformidade tributária; 

a isenção interestadual do imposto estadual sobre a produção; de certa forma, 

estabelecendo a primeira responsabilidade legal pelo recolhimento do tributo (ao 

dispor: “Só é lícito a um Estado tributar a importação de mercadorias 
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estrangeiras destinadas ao consumo no seu território, revertendo, porém, o 

produto do imposto para o Tesouro Federal”); a imunidade recíproca; a 

imunidade de tráfego nacional; a imunidade para instituições religiosas; e o 

princípio da irretroatividade das leis, (artigo 7º, numerais, §§ 1º e 2º, artigo 9º, 

numerais, §§, artigo 10, artigo 11 e numerais). 

A Constituição Federal de 16 de julho de 1934 repetiu na mesma colocação as 

disposições anteriores, inovando no tipo de impostos e acrescentando regras de 

caracterização dos tipos de impostos, mantendo o princípio da uniformidade ao 

imposto sobre vendas e inaugurando normas de distribuição da renda de 

arrecadação de impostos entre União, Estados e Municípios; vedando 

expressamente a bitributação (artigo 6º, incisos e alíneas, artigo 8º, incisos, 

alíneas e §§, § do artigo 10 e artigo 11). 

A Carta de 1937, datada de 10 de novembro, somente inovou na atribuição de 

competência tributária aos Municípios (artigo 20, incisos e alíneas, artigo 23, 

incisos, alíneas e §§, artigo 24, artigo 28, incisos, artigo 34). 

A Constituição de 18 de setembro de 1946, mais discriminativa quanto à 

tributação, manteve as disposições sincopadas. No artigo 15 e parágrafos, os 

impostos são atribuídos à União, estabelecendo: isenção ao consumo de 

produtos de primeira necessidade, tributação única sobre lubrificantes e 

combustíveis. No artigo 19, os impostos reservados aos Estados e, no artigo 29, 

o elenco dos impostos permitidos aos Municípios, tendo, no artigo 30, a previsão 

para cobrança de contribuição de melhoria, de taxas e de outras rendas 

provenientes de exercício de atribuições e utilização de bens e serviços, 

espécies comuns às três esferas de governo. 

A Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967 contemplou as prescrições 

relativas a tributos com um capítulo especial – Capítulo V – Do Sistema 

Tributário, no qual, além de conceituar o sistema tributário nacional – “compõe-

se de impostos, taxas e contribuição de melhoria e é regido pelo disposto neste 

Capítulo, em leis complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das 

respectivas competências, em leis federais, estaduais e municipais” –, passou a 

disciplinar sobre a atribuição de competência tributária entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, delimitando o campo de incidência, reservou à lei 

complementar as normas gerais de direito tributário, a disciplina dos conflitos de 

competência tributária e a regulamentação das limitações constitucionais ao 

poder tributário, e traçou princípios constitucionais tributário e o perfil de algumas 
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espécies tributárias, além de contemplar disposições sobre distribuição de 

arrecadação de impostos (arts.18 a 28), estrutura mantida na redação da 

Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, editada durante o regime 

militar (arts.18 a 26). 

GG Explicando as teorias: subjetiva, bipartida: que justifica a aplicação da igualdade 

tributária em função dos benefícios auferidos (a justificar a tributação 

proporcional, por exemplo, de renda e propriedade), ou em função do sacrifício 

geral, quando o tributo deve ser distribuído igualitariamente entre todos; ou pela 

teoria objetiva, que converge para o princípio da capacidade contributiva, 

dividida em centralizar o fator de isonomia no: sacrifício igual, sacrifício 

proporcional, menor sacrifício, ou não alteração da renda por tributação. Conclui 

o Autor que são critérios de interpretação absolutamente abstratos e que a 

graduação pela capacidade econômica e a personalização permite, sim, o 

agrupamento dos contribuintes, possibilitando tratamento diversificado mais 

justo.       

HH De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, verbete “confisco”: “é vocábulo que se 

deriva do latim confiscatio, de confiscare, tendo o sentido de ato pelo qual se 

apreendem ou se adjudicam ao fisco bens pertencentes a outrem, por ato 

administrativo ou sentença judiciária, fundados em lei. [...] Em matéria fiscal, 

confisco indica ato de apreensão de mercadoria contrabandeada ou que seja 

posta no comércio em contravenção às leis fiscais. Dá-se a apreensão e o poder 

público a confisca para cobrar-se dos impostos e das multas devidas. Mesmo 

nesse caso, embora não se adjudique ao Erário a soma de mercadorias 

apreendidas adjudica-se o seu preço, isto é, o seu valor.” 

   Para Regina Helena Costa, Curso de Direito tributário, Constituição e Código 

Tributário Federal, confisco: “cuida-se de princípio derivado do princípio da 

capacidade contributiva, [...] pois constitui efeito deste, na medida em que 

preconiza que esses tributos serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte. [...] Embora o tributo traduza uma absorção compulsória da 

propriedade privada pelo Estado, sem indenização, tal absorção há de ser 

sempre parcial. Desse modo, pode-se afirmar que o tributo será confiscatório 

quando exceder a capacidade contributiva relativa ou subjetiva visada”pags.75-

76.   

 


