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RESUMO
A Carta Magna Pátria regulamenta a substituição tributária do ICMS, por meio do
art. 150, § 7º, em que consta a previsão de restituição, somente quando não
ocorre o fato gerador presumido. Nesse dispositivo, reside o norte desta pesquisa
monográfica, em que se encontra fundamento a legalidade da vedação à
restituição do excesso da quantia paga de ICMS Substituto, quando não se
realizar o fato gerador presumido. A matéria com doutrina controversa foi
amplamente pacificada pelos tribunais superiores, especialmente em Ação Direta
de Inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal, obrigando ao
judiciário, ao seu cumprimento, em razão do efeito vinculante. Assim, de acordo
com o dispositivo constitucional, a restituição deverá ocorrer somente quando o
fato gerador presumido não se realizar. Isto significa que o fato nominado é a
circulação da mercadoria, a sua venda, de forma que, em havendo revenda sujeita
à substituição tributária, ocorreu o fato gerador presumido. Isso leva à
conclusão de que só haverá o direito à restituição, no caso de não haver a
circulação da mercadoria. Essa interpretação é a defendida nas jurisprudências
do Supremo Tribunal Federal, essenciais para a comprovação monográfica. Cabe
ressaltar que a hipótese monográfica buscou resposta à possibilidade legal de
restituição do imposto, pelo fato de ter havido venda da mercadoria pelo
contribuinte substituído, em valor inferior sobre o qual foi retido na operação
anterior, pelo contribuinte substituto. A hipótese restou comprovada no estudo,
concluindo-se a respeito da definitividade do valor pago antecipadamente, de
maneira que a restituição somente ocorrerá no caso da não-realização do fato
gerador presumido. Em conseqüência, não se admite falar em ajuste nem para
mais nem para menos, em face da realização das operações subseqüentes. O
instituto da substituição tributária não admite ajuste, tanto em relação à
restituição de excedente de quantia paga, ou de excesso de pagamento de ICMS,
como também vedando ao fisco o direito de cobrar diferenças, quando a
mercadoria for vendida por valor superior àquele sobre o qual o imposto foi
retido. Utiliza-se o método monográfico aplicado em pesquisa de referências
doutrinárias aliadas a decisões administrativas e, ainda, de fundamental
importância à análise de decisões jurisprudenciais dos tribunais estaduais e dos
superiores. Dessa forma, o regime de antecipação do tributo, entendido como

técnica de arrecadação, não é compatível nem com a complementação de valores
recolhidos a menor (caso o substituído venda a mercadoria por preço superior ao
utilizado para a base de cálculo da substituição), nem tampouco com a restituição
de valores porventura recolhidos a maior (caso ocorra o inverso). A hipótese
monográfica resta amplamente comprovada com base na máxima fonte
jurisprudencial, em que a mais alta Corte, graças ao efeito vinculante de suas
decisões sobre matéria de ordem constitucional, pacificou as discussões a
respeito, obrigando todos os envolvidos no processo tributário, ao seu
cumprimento.

Palavras-chave: Substituição tributária do ICMS. Fato gerador presumido.
Vedação à restituição de imposto. ICMS Substituto. Excesso da quantia paga de
ICMS Substituto.

ABSTRACT

The Constitution regulates the homeland of the ICMS tax substitution, through
art. 150, § 7, which appears in the prediction of restitution, occurs not only when
the presumed taxable. In this device, lies north of this research monograph,
which is the basis for the legality of the seal to the refund of the excess amount
paid ICMS Substitute, when not performing the presumed taxable. Matter with
controversial doctrine was largely pacified by higher courts, especially in Direct
Unconstitutionality decided by the Supremo Tribunal Federal, forcing the
judiciary to its fulfillment, because of the binding effect. Thus, in accordance with
the constitutional provision, the refund should occur only when the presumed
taxable not be realized. This means that the fact is nominated circulation of
goods, their sale, so that, upon resale subject to the replacement tax, the
presumed taxable occurred. This leads to the conclusion that there will only be
entitled to a refund in the event that there is no movement of the goods. This
interpretation is defended in the Supremo Tribunal Federal case law, essential
for proving monograph. Note that the hypothesis monographic sought response
to the possibility of legal tax refund, because the goods have been sold by the
taxpayer replaced in lower value on which was withheld in the previous
operation, the taxpayer substitute. A proven hypothesis remained in the study,
concluding about the finality of the amount paid in advance, so that the recovery
will only occur in the case of non-fulfillment of the presumed taxable. As a result,
not allowed to speak in fit nor more nor less, due to the completion of the
subsequent operations. The institute does not accept the replacement tax
adjustment, both in relation to the refund of excess amount paid, or excess
payment of ICMS, as well as sealing the tax authorities the right to charge
differences, where the goods are sold by value higher than that on the which the
tax was withheld. We use the method applied in monographic survey of allied
doctrinal references to administrative decisions and also of fundamental
importance to the analysis of case law decisions of state courts and superiors.
Thus, the anticipation of the tax regime, understood as art collection, is
compatible neither with the complementation of values underpaid (if the
substituted merchandise for sale at higher price than the base used for the
calculation of substitution), or nor with the refund of amounts collected perhaps

the biggest (if the opposite occurs). The hypothesis remains largely
monographic proven based on the maximum source of jurisprudence, in which
the highest court, thanks to the binding effect of its decisions on constitutional
matters, pacified discussions about forcing everyone involved in the tax process,
the adherence .

Keywords: Replacement of the ICMS tax. Presumed taxable. Prohibition of tax
refund. ICMS Substitute. Excess of the amount paid ICMS Substitute.
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1 INTRODUÇÃO
O instituto da Substituição Tributária (ST) reveste-se de grande
importância econômica para as empresas que comercializam mercadorias que se
sujeitam a esta sistemática de apuração e para as finanças públicas. Constitui-se
em instrumento e técnica de arrecadação e fiscalização cada vez mais presente no
sistema tributário nacional. Inserida nesse instituto, discutir-se-á o direito à
restituição do excesso da quantia paga de ICMS substituto quando o fato gerador
presumido não se realiza, de extrema valia no direito tributário.
Reveste-se de valor prático o estudo em razão de que, durante muito
tempo, a constitucionalidade e a legalidade da ST foram argüidas em juízo pelos
contribuintes, sob a alegação de uma lacuna legislativa durante oito anos, até a
edição da Lei Complementar Nº 87/96.
Cabe ressaltar ainda, a importância do tema aos operadores do direito,
ao empresariado nacional e como fonte de equilíbrio das finanças públicas, pois o
instituto representa uma cifra próxima a 27% da arrecadação tributária estadual.
Ainda se constitui, em matéria nova, com muitas polêmicas, especialmente, no
tocante ao conteúdo da hipótese monográfica, a discussão relativa à vedação ou
não, diante da ocorrência do excesso de quantia paga pelo contribuinte
substituído em comparação ao ICMS ST retido pelo substituto.
Assim, o estudo abrangerá a apresentação de aspectos envolvendo a
matéria em nível nacional e estadual, relacionada a casos concretos discutidos no
contencioso administrativo, cujos fundamentos estão amparados em decisões da
mais alta Corte. Surge, em conseqüência, a questão de saber se o valor do ICMS
Substituto seria definitivo, ou se, como simples antecipação, ficaria sujeito à ajuste
em face da realização das operações subseqüentes, com a restituição do
excedente, questão esta essencial e objeto de desafio monográfico.
Dessa forma, a monografia visa demonstrar a legalidade da ST, ao
tratar da vedação relacionada à apropriação de crédito, ao contribuinte
substituído, no caso de realização da venda ao consumidor em valor menor que
o da operação sobre a qual foi retido o ICMS S T . Imposto este, retido pelo
contribuinte substituto, por ocasião da operação por ele realizada, situação em
que a jurisprudência denomina de “não-realização do fato gerador presumido”.
Aplicar-se-á o método dedutivo de abordagem, para viabilizar a
hipótese monográfica, na análise da legalidade do direito à restituição do
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excesso da quantia paga de ICMS ST, quando não se realiza o fato gerador
presumido, com aplicabilidade geral às situações tributárias similares.
Por sua vez, como método de procedimento, será aplicado o
monográfico e o histórico descritivo, abordando-se, a partir da CRFB/88, a
legalidade do instituto da ST. Esse momento mostra-se um marco histórico
referencial até a atualidade, com posicionamento jurídico tributário fundamentado
na legislação infraconstitucional e posicionamento jurisprudencial.
Como teoria de base utiliza-se o desenvolvimento de um referencial
teórico-prático de caráter comparativo, com análise histórico-interpretativa e
jurídica, com fundamento normativo, doutrinário e jurisprudencial.
As técnicas de pesquisa são de natureza prescritiva teórica, estando
alicerçadas em fontes doutrinárias, jurisprudenciais e administrativas.
Assim, no estudo do primeiro capítulo versará sobre o ICMS no sistema
tributário, o imposto estadual mais importante. No esboço voltado ao ICMS,
analisar-se-á o conceito, função e competência, a incidência, o fato gerador, as
alíquotas, a base de cálculo, o sujeito ativo e passivo, o contribuinte , as formas
de sua classificação e ainda, o significado de obrigação principal e acessória.
O segundo capítulo tratará da ST e do ICMS ST, com estudo das
razões da sua

adoção, o histórico dos fundamentos normativos e a

obrigatoriedade dos convênios, para a formulação de pacto entre as Unidades da
Federação. O capítulo trata, ainda, dos principais conceitos voltados ao tema,
analisando os tipos de substituição, as mercadorias sujeitas, os contribuintes
substituto, substituído, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, a apuração e
o pagamento do ICMS, com a exemplificação prática de incidência.
O terceiro capítulo investigará a “vedação ao direito da restituição do
excesso da quantia paga quando o fato gerador presumido não se realizar”,
iniciando por exposição doutrinária da legalidade e da constitucionalidade da ST.
Continua o estudo com a definição de fato gerador presumido, o Convênio ICMS
13/97 contendo a expressa vedação ao direito de restituição de imposto.
Finalmente, será apresentada a base doutrinária divergente e a convergente d a
c o m p ro v a ç ã o d a h i p ó t e s e m o n o g r á f i c a com f undamento em decisões
administrativas e judiciais de diferentes instâncias cuja sustentação à hipótese
monográfica é proferida no âmbito do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
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2 O ICMS NO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO
A Constituição Federal (CF), no art. 145, prevê a instituição dos tributos
de competência de cada um dos entes federados que compõe a República
Federativa do Brasil. Especificamente em relação ao Imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), o mais
importante imposto de competência estadual e vital para a sobrevivência
financeira dos Estados e do Distrito Federal (DF), tem seu fundamento no art.
155, inciso II.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
[...]
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
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;
III - propriedade de veículos automotores (BRASIL, 1998).

Paulsen (2007, p. 16), acerca da questão da vigência do Sistema
Tributário Nacional, assim registra:
Vigência: O novo Sistema Tributário Nacional não entrou em vigor
juntamente com a publicação da Constituição de outubro de 1988,
mas no primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação (1º de
março de1989), mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a
redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores,
conforme dispôs o art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT. Este mesmo artigo, entretanto, determinou a
vigência imediata dos arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, III, e 159, I, c,
conforme seu § 1º.

Para localizar a importância do ICMS no contexto do sistema tributário
nacional, serão apresentados os fundamentos legais dos tributos, o conceito,
diferentes classificações das espécies tributárias, com destaque para o estudo do
ICMS, pela s u a destacada função assumida, nas finanças estaduais.
A importância relativa do ICMS na arrecadação tributária catarinense
será apresentada em item específico, no segundo capítulo.
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2.1 O Sistema Tributário Nacional (STN)
Ao introduzir o tema do sistema tributário, faz-se necessário enfatizar a
definição de sistema e quais as proporções de conteúdo se deve atribuir ao
termo, ressaltando que:
Assim, para identificar um sistema este aparece como o objeto
formado de porções que se vinculam debaixo de um princípio unitário
ou como a composição de partes orientadas por um vetor comum. Onde
houver um conjunto de elementos relacionados entre si e aglutinados
perante uma referência determinada, teremos a noção fundamental de
sistema (CARVALHO, 2007, p. 137-138).

Carvalho (2007, p. 142) afirma que as normas jurídicas formam um
sistema, na medida em que se relacionam de várias maneiras, segundo um
princípio unificador. O mesmo autor também argumenta que é correto mencionar
a Constituição como um sistema de proposições normativas, integrante de outro
sistema global, o ordenamento jurídico vigente. No mencionado sistema, está
inserido o subsistema tributário para a realização das funções tributárias, ao lado
de medidas que asseguram as garantias individuais, existindo uma construção
harmoniosa, que visa à segurança das relações jurídicas que se estabelecem entre
a Administração e administrados (CARVALHO, 2007, p. 157).
Por outro lado, continuando na busca do entendimento do significado
de “sistema”, Machado (2007, p. 291, grifo nosso), afirma que não obstante
significasse,

originariamente,

reunião

ou

conjunto,

a

palavra

sistema

modernamente significa o conjunto organizado de partes relacionadas entre si e
interdependentes.
2.2 Conceito de Tributo
Ataliba (2003, p. 32) extrai do art. 3º do Código Tributário Nacional
(CTN), o conceito legal de tributo, como sendo “toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada”.
Por sua vez, Cassone (2007, p. 6, grifo do autor) assim define:
Tributo é certa quantia em dinheiro que os contribuintes (pessoas
físicas ou jurídicas) são obrigadas a pagar ao Estado (União, Estados,
DF e Municípios) quando praticam certos fatos geradores previstos
pelas leis tributárias.
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Em face da definição legal baseada no art. 3º do CTN, Cassone (2007,
p. 45, grifo do autor) elege elementos indispensáveis para que a exação seja
caracterizada como de natureza tributária:
1. prestação em moeda corrente nacional – ou cujo valor se possa
exprimir em dinheiro;
2. prestação obrigatória – porque devida por força de lei (regime de
direito público);
3. que não constitua sanção de ato ilícito – porque nessa hipótese
não se trata de tributo, mas de penalidade;
4. atividade administrativa plenamente vinculada – isto porque a
autoridade administrativa não só tem o poder (de Estado), como
também, o dever (funcional) de fiscalizar, autuar e cobrar.

Em contrapartida, Amaro (2007, p. 25-26) destaca como características
do tributo: natureza pecuniária; caráter não sancionatório; prestação instituída em
lei; e especificação do credor da obrigação. Com base em tais premissas, o autor
define o tributo como sendo “a prestação pecuniária não sancionatória de ato
ilícito, instituída em lei e devida ao estado ou a entidades não estatais de fins de
interesse público”.
2.3 A Base Legal do Sistema Tributário
O Sistema Tributário Nacional (STN) está previsto nos artigos 145 a 162
da CF, nos quais estão delineados os princípios gerais que o regem, as espécies
tributárias, as limitações ao poder de tributar, a repartição das competências
tributárias atribuídas à União, aos Estados e aos Municípios, assim como os
critérios para a repartição das receitas tributárias (ÁVILA, 2006, p. 21).
Merecem destaque duas características presentes no sistema tributário
nacional:
a) racionalidade econômica consistente no ajustamento a substratos
econômicos perfeitamente diferenciados, de modo a se evitarem as
superposições de incidência sobre fatos econômicos idênticos e a se
eliminarem os vínculos a critérios jurídico-formais ou à técnica de
arrecadação;
b) a facilidade de fiscalização e arrecadação, que minimize os custos
da cobrança. Conclui o autor que o sistema tributário há que se afinar
com os valores e os princípios constitucionais, máxime com os da
capacidade contributiva, custo/benefício, desenvolvimento econômico e
economicidade, devendo também estar harmonizado com o sistema
tributário internacional e com o federalismo fiscal (TORRES, 2005, p. 357
- 358, grifo do autor).

Portanto, o legislador, ao elaborar as normas que integram o Sistema
Tributário, deverá considerar a racionalidade econômica e a facilidade de
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fiscalização e arrecadação, otimizando a receita e minimizando os custos da
cobrança, os quais são suportados pela sociedade.
2.4 Classificação dos Tributos
Com o intuito de diferenciar as espécies tributárias, é importante
estudar a sua classificação. Conforme Silva (1998, p. 171, grifo do autor), “a
classificação serve para indicar a ação de classificar, isto é, agrupar coisas da
mesma espécie para que formem classes, categorias ou grupos distintos”.
Neste tópico, serão tratadas as principais formas de sua classificação e
alguns princípios tributários mais direcionados ao ICMS. Assim, o estudo do
ICMS, conduz a análise da classificação dos tributos quanto à competência dos
entes federados, de acordo com a cumulatividade e não cumulatividade, conforme
a repercussão econômica, quanto à essencialidade da matéria tributável,
relacionados ao montante do fato gerador e ainda, de acordo com as fases do
processo produtivo. Ressalte-se que não serão aprofundadas estas questões, mas
apresentadas apenas as suas noções essenciais.
2.4.1 Quanto à Competência Tributária
O Estado é organizado juridicamente, com a elaboração de sua
Constituição, na qual se define, por exemplo, o Poder Tributário, o Poder Político
em geral, delimitando inclusive, o princípio federativo, dividido entre os diversos
níveis de governo. Encontra-se então o conceito de competência tributária como:
Ao poder tributário juridicamente delimitado e, sendo o caso, dividido,
dá-se o nome de competência tributária. O instrumento de atribuição de
competência é a Constituição Federal, pois, como se disse, a
atribuição de competência tributária faz parte da própria organização
jurídica do Estado (MACHADO, 2007, p. 60, grifo do autor).

Conforme Carrazza (2005, p. 467), competência tributária é a
possibilidade de criar tributos, descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de
incidência, seus sujeitos ativo e passivo, suas bases de cálculo e suas alíquotas.
No Brasil, a competência tributária é exercida pelo Poder Legislativo,
posto que a Constituição adota o princípio da legalidade tributária. Com a
concretização da situação descrita na lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência, nasce, então, a obrigação tributária, que consubstancia a relação de
tributação entre o Estado e seus cidadãos (MACHADO, 2007, p. 166).
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Cabe destacar que a competência tributária conferida pela CF a cada
ente federado, decorre da concessão da autonomia política, financeira e
administrativa, de forma que a referida competência privativa concedida, aos três
níveis de governo, garante-lhes os recursos imprescindíveis à sua autonomia
(ÀVILA, 2006, p. 87).
A

atribuição de

competência

tributária

compreende

tanto

a

competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na CRFB/88,
nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal (DF) e
dos Municípios, e observado o que estabelece o CTN, em seu art. 6°. I sto significa
dizer que a Constituição atribui aos Estados, competência para instituir o ICMS,
assegurando-lhes plena competência a respeito (MACHADO, 2007, p. 292).
A

Constituição

Federal

traça

a

repartição

das

competências

legislativas e atribui à União, Estados, DF e Municípios a competência concorrente
para legislar sobre Direito Tributário (art. 24, I), competindo à União estabelecer
as normas gerais (§ 1º do art. 24 e art. 32, § 1º), cabendo-lhes adequar a
legislação às suas peculiaridades. Ao se falar em competência é essencial
lembrar a forma de organização político-administrativa definida na CRFB/88:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição (BRASIL,
1988).

A competência tributária significa a aptidão para criar tributos, por parte
da União, Estados, DF e Municípios. Todos têm, dentro de certos limites, o poder
de criar determinados tributos e definir seu alcance, obedecidos os critérios de
partilha de competência estabelecidos pela Constituição (AMARO, 2007, p. 93).
O art. 145, ao tratar da competência tributária, lhe assegura o
fundamento normativo constitucional, o qual assim dispõe:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas (BRASIL,
1998).

Alguns tributos são instituídos por todos os entes federativos
considerados de competência comum, enquanto que outros são instituídos por
um ente, considerados então privativos, e, finalmente, existem tributos que
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somente a União pode instituir, sendo então designados como de competência
residual (AMARO, 2007, p. 95).
2.4.2 Com Base nas Espécies Tributárias
Ao tomar como ponto de partida a questão das espécies tributárias e
considerando o tributo como gênero, argumenta que é possível classificá-los em
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições especiais (GASSEN, 2004, p. 69).
Por sua vez, Carrazza (2005, p. 491) assinala que, o tributo é o
gênero, do qual o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria são as espécies.
Segundo o autor, “é o Texto Excelso, que prescreve que a União, os Estados, os
Municípios e o DF estão credenciados a criar impostos (art 145, I), taxas (art. 145,
II) e a contribuição de melhoria (art. 145, III)”. A CF não se preocupou em definir
as espécies de tributos, nem em classificá-las, limitando-se a arrolar:
a) impostos instituíveis pela União, Estados, DF e Municípios, conforme
a partilha constante nos arts. 153 e 154 (União), 155 (Estados e Distrito
Federal) e 156 (Municípios e também o DF) (AMARO, 2007, p. 29).

Abrangendo uma classificação ampla, a doutrina não é unânime
quanto à classificação das várias espécies tributárias, mas assim consta na
Constituição:
O art. 145, estabelece que os entes federados poderão instituir
impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ao lado destas espécies
tributárias, existem ainda, os empréstimos compulsórios (art. 148, I e II),
as contribuições no interesse de categorias profissionais (art. 149,
caput), as contribuições de intervenção no domínio econômico (art.
149, caput e 177, § 4º), as contribuições sociais (art. 149, caput e §
1º), as contribuições previdenciárias (art. 195) e a contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública (art. 149-A) (ÁVILA, 2006, p.
93).

Vários autores, como Paulsen (2007, p. 613), com fundamento no art.
5 º do CTN, classificam os tributos em três espécies: impostos, taxas e
contribuições de melhoria (classificação tripartida). Essa classificação também é
citada por Gassen (2004, p. 70), a respeito da existência de uma corrente
doutrinária forte, referente à classificação tripartida dentre os quais se destacam
Geraldo Ataliba, José Afonso da Silva, Paulo de B. Carvalho e Roque Carrazza.
Em contrapartida, conforme destacado por Gassen, (2004, p. 71), a
classificação mais adequada e moderna, considera a existência de cinco
espécies

tributárias

como:

impostos,

taxas,

contribuições

de

melhoria,

23

empréstimos compulsórios e contribuições especiais, cuja classificação é
defendida por Celso Ribeiro Bastos, Hugo de Brito Machado, Moreira Alves e Ives
Gandra da Silva Martins. Esta classificação inclui os empréstimos compulsórios e
as contribuições especiais, também previstas na CRFB/88, em seu título IV.
Em obediência à classificação em cinco espécies, será conceituada
cada uma, apresentando o seu fundamento legal, as suas características essenciais
de forma que fiquem evidenciadas as principais diferenças entre as mesmas:
a) Imposto: iniciando pela espécie mais importante, sob o ponto de
vista arrecadatório, diversos são os conceitos apresentados por diferentes
doutrinadores, mas como se observa, todos utilizam a base legal do CTN. O
conceito legal de imposto se extrai do CTN, em seu art. 16:
É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte (PAULSEN, 2007, p. 624).

Amaro (2007, p. 30, grifo do autor) também se baseia no CTN,
definindo imposto como “o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.”
Da mesma forma, com base no CTN, em seu art. 16, conforme assinala
Melo, J. E. S. (2005, p. 60) conceitua imposto:
É o tributo, cuja obrigação tem por fato gerador em situação
independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao
contribuinte, que guarda plena consonância com as diretrizes
constitucionais, que apenas indicam as materialidades relativas às
competências dos Poderes Públicos (arts. 153, 155 e 156 da CRFB/88).

Logo, se pode concluir que imposto é o tributo que não tem
vinculação a uma contraprestação direta a quem suporta o ônus tributário.
b) Taxa: como segunda espécie tributária o seu conceito está no art. 77
do CTN, de onde os doutrinadores extraem a sua base conceitual. Para Amaro
(2007, p. 444), taxa é espécie de tributo, cujo fato gerador tem como o exercício
regular do poder de polícia, ou o serviço público prestado ou posto à disposição
do contribuinte, cujo conceito, tem como base a CF, art. 145, I e o art. 77 do CTN.
Amaro distingue impostos e taxas, destacando que as atividades gerais
do Estado devem ser financiadas com os impostos, arrecadados da coletividade,
enquanto que existem outras atividades estatais que, dada sua divisibilidade e
referibilidade a um indivíduo ou a um grupo determinável, podem (e, numa
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perspectiva de justiça fiscal) ser financiadas por tributos pagos pelos indivíduos
a que essas atividades estatais se dirigem (AMARO, 2007, p. 31, grifo do autor).
O autor conclui a diferenciação entre imposto e taxa, assim dispondo:
[...] em regra, se admite como ponto comum de partida o critério
tradicionalmente formulado na ciência das finanças, para o qual o
imposto é o modo de financiamento próprio dos serviços públicos
indivisíveis e a taxa dos serviços divisíveis. Nossa Constituição
claramente adota esse critério, ao atrelar as taxas ao exercício do poder
de polícia e à execução de serviço público divisível, permitindo estremálas dos impostos, não vinculados a nenhuma atuação estatal divisível
(AMARO, 2007, p. 32).

O poder de polícia, ao qual a CF atrela a possibilidade de cobrança das
taxas, também encontra definição no CTN, em seu art. 78.
c) Contribuição de melhoria: é a terceira espécie, com fundamento no
art. 81 do CTN sendo cobrada pela União, Estados, DF e Municípios, no âmbito
de suas respectivas atribuições para fazer face ao custo de obra pública
específica, de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado. Como se extrai da redação do art. 81,
exige-se uma valorização das propriedades, diretamente proporcional à melhoria
que advenha da obra pública, sendo a valorização a medida da melhoria, não se
legitimando o tributo pela simples realização da obra (AMARO, 2007, p. 46).
Com base em Ávila (2006, p. 114), assim se manifesta:
A contribuição é devida sempre que houver valorização do imóvel por
causa da obra realizada. A hipótese de incidência é a valorização da
propriedade e a base de cálculo é o resultado da diferença entre o valor
do imóvel antes e depois da realização da obra. A contribuição de
melhoria só pode ser cobrada depois de realizada a obra, já que seu
fato gerador é a valorização imobiliária. Simples serviços de
recapeamento ou manutenção de via pública, não permitem a sua
cobrança.

Logo, na contribuição de melhoria, é a valorização imobiliária uma
característica obrigatória, para a sua existência e reconhecimento como tributo.
d) Empréstimo compulsório: se constitui como quarta espécie
tributária, prevista na CF, de instituição exclusiva da União, através de Lei
Complementar

(LC),

em

situações

excepcionais,

que

exijam

recursos

extraordinários, assim definido:
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante
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interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". (BRASIL,
1988).

Segundo Ávila (2006, p. 112), os empréstimos compulsórios são de
instituição exclusiva da União, sendo tributos restituíveis, tomados do contribuinte,
de forma compulsória, para atender finalidades específicas previstas no texto
constitucional, sendo que a Lei Complementar deverá fixar o prazo do
empréstimo e as condições de resgate, conforme o art. 15, do CTN.
e) Contribuições especiais: o STN define as contribuições especiais
como quinta espécie tributária, tendo o seu fundamento nos arts. 149 e 149-A da
CF, sendo tributos cobrados para custeio de atividades paraestatais e podem ser:
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias
econômicas ou profissionais.
Na manifestação de Ávila (2006, p.116), apenas a União possui
competência para instituir contribuições sociais, no interesse de categorias
profissionais, nos termos do caput do art. 149 da CF, atuando na ordem social,
normatizando a atividade econômica ou fiscalizando categorias profissionais.
2.4.3 De Acordo com a Cumulatividade e Não-cumulatividade
Em obediência à determinação extraída do próprio texto da Carta
Magna, a não-cumulatividade é um dos principais princípios e características que
identificam o ICMS, conforme preceitua o art. 155, § 2º, I.
A respeito da origem da não-cumulatividade, colhe-se a manifestação:
A não-cumulatividade é originária da França e foi introduzida no
ordenamento jurídico nacional com a lei 3.520, de 30/12/1958,
passando o imposto sobre o consumo (atual IPI) a permitir o abatimento
do valor incidente nas aquisições de matérias-primas e demais insumos
empregados na fabricação e no acondicionamento de produtos
submetidos a sua incidência (CARDOSO, 2007, p.12).

Com fulcro no que dispõe o art. 155, § 2º, I da CRFB/88, a nãocumulatividade é uma sistemática que consiste na compensação de créditos de
ICMS (gerados pela aquisição de bens e serviços), com os débitos (decorrentes
de operações mercantis e serviços sujeitos ao ICMS), num determinado período
de tempo, com a apuração de saldo devedor (ICMS a ser recolhido), ou saldo
credor (passível de aproveitamento nos períodos seguintes, e objeto de futuras
compensações) (MELO, J. E. S., 2005, p. 414, grifo do autor).
Convém destacar que em obediência à expressa norma constitucional,
consignada no art. 155, § 2°, inciso I, o ICMS é um imposto não cumulativo, cujo
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princípio assim se define:
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 DF
(BRASIL,1988).

A classificação em cumulativos e não-cumulativos diz respeito à técnica
de aplicação dos tributos multifásicos; os cumulativos incidem em várias fases de
circulação do bem, sem se deduzir o valor que já incidiu nas fases anteriores.
Não- cumulativo é o tributo que, em cada fase, incide apenas sobre o valor que
nela se agregou, descontando-se, porém, o valor que já gravou as fases
anteriores (AMARO, 2007, p. 92, grifo do autor).
Ávila (2006, p. 64) com base no art. 155, § 2º, XII, “c”, da CRFB/88
atribui à Lei Complementar a disciplina do regime de compensação do ICMS.
Por sua vez, o art. 19 da LC 87/96 repete a dicção constitucional acerca
da não-cumulatividade, consagrando o referido princípio, enquanto o art. 20
assegura ao sujeito passivo o direito de creditamento do ICMS cobrado nas
operações anteriores.
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro
Estado.
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou
de comunicação. (BRASIL, 1996).

O IPI e o ICMS são exemplos de tributos não-cumulativos,
destacando-se que a classificação, em cumulativos e não-cumulativos, refere-se
a uma classificação quanto à técnica de aplicação dos tributos multifásicos, assim
definido:
Tributo cumulativo ou também denominado em cascata é aquele que
incide em várias fases de circulação do bem sem, contudo, deduzir-se o
valor que já incidiu nas anteriores, isto é, não é permitida a dedução do
tributo suportado no decorrer da atividade produtiva/comercial. Tributo
não- cumulativo é aquele que incide em várias fases do processo
produtivo apenas sobre o valor que naquela se agregou, isso significa
que não se pode também gravar todo o valor acumulado do bem, desde
que se desconte se deduza o valor que gravou as fases anteriores
(GASSEN, 2004, p. 82, grifo do autor).

Em razão da significância na apuração do ICMS é crucial considerar o
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princípio da não-cumulatividade, pois se constitui num dos consagrados princípios
constitucionais identificadores do ICMS. O referido imposto possui características
nacionais, apesar de sua competência ser estadual, havendo a incidência em
operações interestaduais, mas como preceitua a legislação tributária, com base
no princípio citado, cada Estado está obrigado a reconhecer o crédito de imposto
pago em outra Unidade da Federação (UF).
2.4.4 Conforme a Repercussão Econômica
Admitindo-se por critério a possibilidade de repercussão econômica,
poder-se-á classificá-los em diretos e indiretos. Tributo direto ocorre quando o
contribuinte não tem como transferir o ônus do pagamento a um terceiro, ou
seja, o tributo é devido, tanto de direito, e de fato, pela mesma pessoa.
Tributo indireto, por sua vez, ocorre quando o sujeito passivo, que
deve de “direito”, pode repassar a um terceiro, que passa a dever de “fato”, o
encargo do seu pagamento. O primeiro é o contribuinte de direito e o segundo,
o de fato. Um recolhe o tributo e repassa o encargo financeiro ao outro
(GASSEN, 2004, p. 77-78, grifo do autor).
Com base em Gassen, pode-se utilizar o ICMS, um exemplo de
tributo indireto que incide quando um contribuinte (empresa) vende uma
mercadoria ao valor de R$ 100,00 a um consumidor, sendo que, na nota fiscal
consta um destaque de R$ 17,00 (alíquota aplicável de 17%), cujo valor do ICMS
é mero destaque, suportado pelo consumidor que assume a condição de
contribuinte de fato, enquanto como contribuinte de direito, a empresa que tem a
obrigação de apurar e recolher o tributo (ICMS), pagando-o ao Estado.
Por sua vez, no tributo direto não há o repasse do ônus financeiro. O
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) se constitui em
exemplo comum de tributo direto, que incide sobre o patrimônio, devido pelos
proprietários dos veículos (GASSEN, 2004, p. 78, grifo nosso).
Diferencia-se o tributo direto do indireto, considerando-se direto
quando o encargo financeiro seja suportado pelo contribuinte, enquanto que, no
tributo indireto, o ônus financeiro tributário é repassado para um terceiro, por
exemplo, ao consumidor final (GASSEN, 2004, p. 78-79).
A diferenciação apontada por Gassen assume importância, pois se
apresenta na tributação direta apenas um contribuinte (sujeito passivo é único, de
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fato e de direito), enquanto que na tributação indireta, se tem o contribuinte de
fato e o de direito (existem dois sujeitos passivos, um de fato e outro de direito). A
importância apontada a respeito adquire um vulto maior quando se trata da
hipótese de restituição de tributo indireto, a exemplo do ICMS.
O direito tributário pátrio admite a classificação de tributo direto e
indireto, tendo como b a s e legal o fato de poder transferir ou não o encargo
tributário, conforme consta do art. 166 do CTN e nas Súmulas 71 e 546 do
Supremo Tribunal Federal (STF), cujos instrumentos salientam a classificação em
tributos diretos e indiretos:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Sobre o
pagamento indevido e restituição entendia-se que não cabe restituição de
tributo indireto conforme a Súmula 71 do STF: Embora pago
indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Com a Súmula
546 esse entendimento foi relativizado: ‘Cabe restituição do tributo pago
indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de
jure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo’
(GASSEN, 2004, p. 78-79).

Segundo Gassen, o fundamento do art. 166 do CTN, aliado ao fato da
impraticabilidade de devolução de ICMS ST, a centenas de consumidores, os
contribuintes de fato, seriam as razões dos Tribunais a não reconhecerem o
direito à devolução, na hipótese de excesso de pagamento. Essa questão será
abordada, no terceiro capítulo, no qual a restrição legal à referida devolução estará
calcada nos julgamentos proferidos nas várias Instâncias, até a Máxima Corte.
Por sua vez, Ávila (2006, p. 99) destaca características que diferenciam
os impostos diretos e indiretos, convergindo com os autores anteriores:
No imposto direto, é o próprio sujeito passivo, eleito pelo legislador,
quem suporta o ônus financeiro da carga tributária sem transferi-lo a
outra pessoa. No imposto indireto, a lei escolhe determinada pessoa como
devedora, o chamado contribuinte de direito. Porém, ele repassa o ônus
do tributo a um terceiro, o chamado contribuinte de fato. É este, na
verdade, que acabará pagando o tributo que estará embutido no preço
do serviço, do produto ou da mercadoria adquirida. No aspecto
econômico, quase todos os impostos e também as contribuições são
repassados a terceiros, já que eles são levados em consideração no
cálculo do custo dos serviços, mercadorias ou produtos. Ou seja, quem
de fato paga o tributo é o consumidor.

Assim, a classificação quanto à repercussão econômica tratada
por vários autores leva em conta uma característica em comum, relacionada a
quem suporta de fato, o ônus tributário, a quem, em regra, comporta o direito à
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restituição, com fundamento no CTN e nas Súmulas do Supremo Tribunal
Federal, não sendo cabível o direito ao contribuinte de direito.
2.4.5 Quanto à Essencialidade da Matéria Tributável
Há tributos seletivos e não seletivos. Seletivo é o imposto que incide
sobre certos produtos, mercadorias ou serviços, que se destacam dos outros pela
sua qualidade, tendo como exemplo:
Imposto que pode ser eleito para gravar automóveis de luxo, bebidas
especiais, cigarros, jóias e até alimentos incomuns, especiais, ou
extravagantes, e outros da mesma natureza (CASSONE, 2007, p. 60,
grifo do autor).

Na esteira do que afirma Cassone, existem mercadorias em que o
legislador elege como de maior necessidade à população, enquanto que outros
são considerados supérfluos. Como exemplos de produtos supérfluos, podem ser
citados o cigarro, as bebidas quentes, as embarcações de luxo, os combustíveis.
Gassen (2004, p. 77) distingue os tributos seletivos ou não seletivos:
Classificando os tributos quanto à essencialidade da matéria tributável
são eles seletivos ou não-seletivos.
Nos tributos seletivos as alíquotas são fixadas em razão da maior ou
menor essencialidade da matéria, dos bens e serviços, ou seja, tributase de forma mais onerosa as mercadorias consideradas menos
essenciais e de forma menos onerosa as mais essenciais.
É considerado um tributo seletivo aquele que tiver uma alíquota mais
alta para os produtos de luxo, suntuosos, supérfluos, e uma alíquota
mais baixa para os considerados de consumo básico, necessário,
essencial.

Os tributos seletivos têm as suas alíquotas graduadas para onerar mais
gravosamente os bens menos essenciais (supérfluos, de luxo, ou de consumo
suntuário) e mais brandamente os bens essenciais (que podem até, em razão da
essencialidade, ficar no campo da não-incidência); atentam, pois, para a maior ou
menor essencialidade do bem (AMARO, 2007, p. 91, grifo do autor).
2.4.6 De Acordo com as Fases do Processo Produtivo
Os tributos podem atingir uma, várias ou todas as fases do processo
produtivo classificando-os como monofásicos ou plurifásicos. Monofásico pelo fato
do tributo gravar apenas uma fase do processo produtivo ou do ciclo comercial.
Será plurifásico o tributo que gravar mais de uma d as fases do processo ou do
ciclo comercial (GASSEN, 2004, p. 81, grifo do autor).
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2.5 O ICMS
Na condição de mais importante tributo de competência estadual, o
ICMS se constitui em indispensável fonte de receita, sem o qual é impossível o
atendimento ao custeio e ao investimento público reclamado pela sociedade.
O ICMS encontra o seu máximo fundamento no art. 155, II da
CRFB/88, que estatui:
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; (CARRAZZA, 2003, p. 34).

A sigla ICMS alberga pelo menos cinco impostos diferentes a saber:
a) o imposto sobre operações mercantis (operação relativa à
circulação de mercadorias), que de algum modo, compreende o que
nasce da entrada de mercadorias importadas do exterior;
b) o imposto sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal;
c) o imposto sobre serviços de comunicação;
d) o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou
consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de
energia elétrica; e,
e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou consumo de
minerais. Dizemos diferentes, porque estes tributos têm hipóteses de
incidência e base de cálculos diferentes. Há pois, pelo menos cinco
núcleos distintos de incidências do ICMS (CARRAZZA, 2003, p. 34-35,
grifo nosso).

O autor afirma, ainda, que, embora estes impostos não se confundam,
possuem

um

“núcleo

central

comum”,

que

permite

sejam

estudados

conjuntamente. Todos, por exemplo, deverão obedecer ao “regime da nãocumulatividade” (CARRAZZA, 2003, p. 35, grifo do autor).
Carrazza (2003, p. 37, grifo do autor) salienta que a Constituição não
prevê a tributação de mercadorias, por meio do ICMS, mas sim a tributação das
“operações relativas à circulação de mercadorias”, isto é, das operações que tem
mercadorias por objeto. Em conseqüência, são os termos circulação e
mercadorias que qualificam as operações tributadas por via do ICMS.
Apesar de vários autores e legisladores focarem as “operações
relativas à circulação de mercadorias”, na essência, a tributação do ICMS é
suportada pelo consumo das mercadorias.
2.5.1 Conceito do ICMS
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O conceito de ICMS é encontrado na norma constitucional, na lei
complementar nacional e na l e i estadual, em cujos dispositivos é conceituado
como o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação. O fundamento normativo encontra-se, tanto na Constituição, art.
155, II, na LC 87/96, art. 1º, na Lei 10.297/96 (Lei estadual instituidora do ICMS),
em seu art. 1º.

2.5.2 Função e Competência do ICMS
É importante a distinção entre a competência e a função do ICMS. Com
base na LC 87/96, o ICMS é de competência estadual e distrital:
Art.1º Compete aos Estados e ao DF instituir o imposto sobre
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 (BRASIL,
1996).

Na vigência da Constituição, o ICMS é imposto da competência
estadual e teve o seu âmbito ampliado, abrangendo as prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Com isso a antiga sigla ICM foi substituída por ICMS. Portanto,
competente para a cobrança do ICMS é o Estado em que se verifica a sua
hipótese de incidência (MACHADO, 2007, p. 380).
Compete aos Estados e ao Distrito Federal, em regra, instituírem o
imposto representado pela sigla “ICMS” sobre operações que envolvam:
a) a circulação de mercadorias no território nacional e também as
destinadas ao exterior; b) aquisição de mercadoria importada do exterior,
ainda quando se tratar de bem destinado ao consumo ou ativo fixo do
estabelecimento; c) prestações de serviços de transporte
transmunicipal; e, d) prestações de serviços de comunicação (CHIESA,
1997, p. 66).

Ao falar da função do ICMS, Machado (2007, p. 95-96) assinala que o
tributo tem como intuito principal carrear recursos para o Estado (fiscal). No
entanto, no mundo moderno, uma prática muito utilizada com o objetivo de
interferir na economia,

estimulando

atividades

econômicas

ou

regiões,

estimulando ou desestimulando o consumo de certos bens, considerando de
natureza extrafiscal.
Ávila (2006, p. 18-19) destaca que os tributos não têm apenas natureza
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fiscal, p a r a arrecadar recursos, embora esta seja a sua função principal, pois
são necessários para a manutenção estatal e para o cumprimento das funções
essenciais nas áreas de saúde, educação, infra-estrutura, segurança, etc.
O ICMS se constitui em tributo de função de predominância fiscal. É
fonte essencial de receita para os Estados e DF, mas infelizmente tem sido
usado com função extrafiscal o que se desaconselha, pois isto desvirtua a
função original para a qual um imposto é criado (MACHADO, 2007, p. 381).
Como função extrafiscal, de acordo com Machado (2007, p. 96, 381)
ocorre no caso da utilização do ICMS pa ra a interferência no domínio
econômico, para a concessão de isenções e incentivos fiscais.
Parafiscalidade significa a atribuição da titularidade de tributos a
pessoas diversas do Estado, que os arrecadam em benefício das próprias
finalidades. Exemplificam-se no caso de autarquias dotadas de capacidade
tributária ativa (INSS, DNER, OAB, CEF) ou entidades paraestatais, pessoas de
direito privado chamadas pela lei a colaborar com a administração pública
(ATALIBA, 2003, p. 85).
2.5.3 A Incidência do ICMS nas Diferentes Operações
A incidência do imposto pode envolver operações relacionadas à
circulação de mercadorias, à aquisição de bens destinados ao uso e consumo, ou
ao ativo imobilizado e, ainda, ao fornecimento de mercadorias em conjunto com
a prestação de serviços, como se verá nos itens específicos.
Carrazza (2003, p. 52, grifo do autor) menciona que o ICMS tem por
hipótese de incidência o fato de um comerciante, industrial ou produtor praticar
uma operação jurídica, significando a ocorrência de um negócio jurídico que
transfira a posse ou a titularidade de uma mercadoria.
A LC 87/96 normatizou a incidência tributária do ICMS, em seu art. 2º:
Art. 2º O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias [...];
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
[...]; III - prestações onerosas de serviços de comunicação [... ];
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao
imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto
estadual (BRASIL, 1996).
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Para Cassone (2007, p. 340) a Carta de 1988, acerca do ICMS, faz
referência a disposição a que se dá o nome de regra-matriz por ser
expressamente prevista pela norma fundamental da república:
Art. 155. Compete aos Estados e ao DF 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 [...]
(BRASIL, 1988).

Assim, são tributadas as “operações” de circulação de mercadorias,
desde a fonte produtiva até chegar a o consumidor, sendo basicamente, três, a
saber:
1. operações relativas à circulação de mercadorias, [...];
2. prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal,
[...];
3. prestações onerosas de serviços de comunicação, [...] Essa é a
regra-matriz do ICMS. E com base nela a lei complementar 87/96
definirá o fato gerador do ICMS (CASSONE, 2007, p. 340).

Ao analisar a incidência do ICMS nas diferentes operações, deve-se
proporcionar uma diferenciação relacionada à ocorrência das operações
relativas à circulação de mercadorias, relativas à prestação de serviços e com o
fornecimento de mercadorias, às operações relativas aos serviços de transporte
interestadual e intermunicipal, às prestações de serviços de comunicação e nas
operações com bens destinados ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, as quais
serão destacadas individualmente, de forma sucinta:
a) Nas operações relativas à circulação de mercadorias: a hipótese
de incidência do ICMS tem como aspecto material fato decorrente da iniciativa do
contribuinte, que implique movimentação física, ficta ou econômica, de bens
identificados como mercadorias, da fonte de produção até o consumo, sendo:
a. com movimentação de mercadorias e de titularidade (ato jurídico, em
que há o deslocamento físico da mercadoria: compra e venda, troca,
doação etc); b. com movimentação de mercadoria, mas sem
movimentação de titularidade (transferências entre estabelecimento do
mesmo titular); c. sem movimentação de mercadoria e com
movimentação de titularidade (ato jurídico de transferência de
propriedade em que a mercadoria permanece no mesmo lugar)
(CASSONE, 2007, p. 340, grifo do autor).

Carrazza (2003, p. 39) ao analisar a questão da incidência do ICMS,
destaca que o imposto incide sobre operações com mercadorias e não sobre a
circulação de mercadorias. Assim, é oportuno definir mercadoria para fins de
tributação, por via de ICMS:
É o caso de rememorarmos que mercadoria, nos patamares do Direito,
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é o bem móvel, sujeito à mercancia. É, se preferirmos, o objeto da
atividade mercantil, que obedece, por isso mesmo, ao regime jurídico
comercial. Não é qualquer bem móvel que é mercadoria, mas tão-só
aquele que se submete à mercancia. Podemos, pois, dizer que toda
mercadoria é bem móvel, mas nem todo bem móvel é mercadoria. Só o
bem móvel que se destina à prática de operações mercantis é que
assume a qualidade de mercadoria. [...] Para que um bem móvel seja
havido por mercadoria, é mister que ele tenha por finalidade a venda
ou revenda. Em suma, a qualidade distintiva entre bem móvel (gênero)
e mercadoria (espécie) é extrínseca, consubstanciando-se no propósito
de destinação comercial (CARRAZZA, 2003, p. 40 - 41).

Ao definir mercadoria, Carrazza (2003, p.42) destaca que, para fins de
tributação do ICMS, é o que a lei comercial considera mercadoria, sendo que,
as leis estaduais não podem alterar este conceito para fins tributários.
Esta também é a visão de Borges, que assim discorre a respeito:
Mercadoria é o bem móvel, que está sujeito à mercancia, porque foi
introduzido no processo circulatório. Tanto que o que caracteriza, sob
certos aspectos, a mercadoria é a destinação, porque aquilo que é
mercadoria, no momento que se introduz no ativo fixo da empresa,
perde essa característica de mercadoria, podendo ser reintroduzido no
processo circulatório, voltando a adquirir, conseqüentemente, essa
conotação de mercadoria (BORGES apud CARRAZZA, 2003, p. 42).

É essencial atentar para a lição de Carrazza (2003, p. 43, grifo nosso),
que declara que: o ICMS é devido quando ocorrem operações jurídicas que
levam as mercadorias da produção para o consumo, com fins lucrativos. Assim,
uma vez alcançado o consumo, o bem deixa de ser mercadoria e o ICMS não
pode mais ser cobrado, exceto se for reiniciado o ciclo econômico, quando o bem
móvel, readquirindo o “status” de mercadoria, passa a ser vendido agora como
sucata, mercadoria usada, etc. Acentua que a mercadoria é essencialmente
vendida com o objetivo de lucro.
b)

Nas

operações

relativas

aos

serviços

de

transporte

interestadual e intermunicipal: os serviços envolvem a dualidade de pessoas,
logo o serviço de transporte realizado para si próprio não é tributado, por
exemplo, quando se transporta carga própria. Assim, são alcançados pelo ICMS
os serviços de transporte interestadual e intermunicipal (CASSONE, 2007, p.
341, grifo do autor).
c) Nas operações relativas à prestação de serviços e com o
fornecimento de mercadorias: Ao disciplinar uma área normalmente polêmica,
devido à dificuldade de diferenciar a competência legislativa entre os Estados e
os Municípios, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (LC 87/96),
definiu este campo de incidência tributária do ICMS, em seu art. 2º, inc. IV e V:
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Art. 2º - [...]
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao
imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do
imposto estadual (BRASIL, 1996).

Ao tratar de conflitos de competência entre os Estados e Municípios,
Gorges (2012, p. 767 - 768), destaca que a LC nº 116/2003 dispõe sobre os
conflitos de competência entre o ICMS e o Imposto sobre Serviços (ISS),
normatizando as questões relevantes sobre a aplicação do ISS, nas operações de
prestação de serviços, tais como: o fato gerador, local da prestação do serviço, os
casos de incidência e não incidência, definição de contribuinte, base de cálculo,
alíquotas, e ainda, a Lista de Serviços, anexa à LC, na qual é definido um
extenso rol de serviços sujeitos à tributação do ISS, de competência municipal.
d) Prestação de serviços de comunicação: a LC 87/96, em seu art.
2º, inciso III, normatiza que o ICMS incide desde que as prestações de serviços de
comunicação sejam onerosas (CASSONE, 2007, p. 341, grifo do autor).
e) Com bens destinados ao uso e consumo e ao ativo
imobilizado. A este respeito, Carrazza (2003, p. 55) menciona que:
[...] é o momento de reiterar que o ICMS é exigível ainda que as
operações se iniciem no exterior (art. 155, II, “in fine”, da CRFB/88).
Neste caso, ele incidirá sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo do
estabelecimento [...], cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado
o estabelecimento destinatário da mercadoria (art. 155, § 2º, IX, a).

Logo, no caso de bens destinados ao uso, consumo ou ativo fixo,
tributa-se tanto a operação de entrada do exterior quanto a interestadual.
2.5.4 Fato Gerador do ICMS
Antes de definir o significado de fato gerador cabe distingui-lo de
hipótese de incidência. Na expressão de Machado (2007, p. 155-156), às vezes
fato gerador e hipótese de incidência são usadas como sinônimas, assinalando que
basta ver-se que uma coisa significa a descrição legal de um fato, e outra coisa é o
acontecimento desse fato. Uma coisa se refere à descrição da hipótese da
incidência em que um tributo é devido. Por exemplo: a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza (CTN, art. 43).
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A expressão hipótese de incidência designa, com maior propriedade, a
descrição legal, da situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação
tributária, enquanto a expressão fato gerador significa a ocorrência, no mundo dos
fatos, daquilo que está descrito na lei. A hipótese de incidência é simples
descrição, simples previsão, enquanto o fato gerador requer a concretização da
hipótese, o acontecimento do que fora previsto (MACHADO, 2007, p. 156, grifo
do autor).
Hipótese de incidência, da lavra de Cassone (2007, p. 148), é a
descrição que a lei faz de um fato tributário que ao ocorrer, fará nascer a
obrigação tributária (obrigação do sujeito passivo de pagar o tributo ao sujeito
ativo). A lei cria um fato hipotético, mas enquanto o fato não se realizar não há a
obrigação, ficando apenas no campo das hipóteses. Por sua vez, o autor assinala
que fato gerador é o fato que gera a obrigação tributária, exigindo-se que o
ocorrido deve enquadrar-se dentro dos termos da lei, fenômeno a que se dá o
nome de subsunção, na forma do art. 114 do CTN. Se o fato se subsume à
hipótese de incidência, estará ele dentro do campo da incidência tributária.
No CTN, em seu art. 114, encontra-se a definição l egal, no qual consta
como regra, que o “fato gerador da obrigação principal é a situação definida em
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (MELO, J. E. S., 2005, p. 215).
Ao tratar do momento do nascimento da obrigação tributária:
A lei ordinária dos Estados e do DF é que vai eleger o momento em que
esta transmissão jurídica será tida por realizada. Pode ser o momento
da entrada da mercadoria no estabelecimento comercial, industrial ou
produtor, o momento da saída da mercadoria de qualquer um destes
locais, o momento da extração da nota fiscal e assim por diante
(CARRAZZA, 2003, p. 44 - 45, grifo do autor).

Machado (2007, p. 382) assinala que o fato gerador do ICMS é descrito
na lei do Estado ou do DF que o institui. Evidencia-se que o fato gerador de
qualquer tributo seja descrito na lei instituidora. De acordo com a CRFB/88, art.
146, inc. III, alínea "a", cabe à LC estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, em especial, sobre a definição dos fatos geradores.
O art. 1º do RICMS/SC, aprovado pelo Decreto 2.870/2001 define as
hipóteses em que ocorre o fato gerador do ICMS, assim dispondo:
Art. 1º O imposto tem como fato gerador:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, [...];
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal,
por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação [...];
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IV o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V -o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos
ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do
imposto estadual;
VI -o recebimento de mercadorias, destinadas a consumo ou integração
ao ativo permanente, oriundas de outra unidade da Federação;
VII -a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha
iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à
operação ou prestação subseqüente (SANTA CATARINA, 2001).

Logo, com base no art. 1º do RICMS/SC, evidenciam-se as hipóteses
de incidência tributária, cujo detalhamento foi objeto de estudo no item 2.5.3.

2.5.5 As Alíquotas do ICMS e a Seletividade
A palavra “alíquota”, na linguagem matemática, indica a quantidade que
está contida em outra em número exato de vezes. No Direito Tributário tem sido
utilizada geralmente para indicar o percentual aplicado sobre a base de cálculo
para determinar-se o valor do tributo (MACHADO, 2007, p. 164, grifo do autor).
A alíquota do ICMS irá representar um percentual incidente sobre a
base calculada, sobre o valor que fica definido com a ocorrência do fato
imponível ou fato suscetível de imposição tributária. Neste imposto, bem como
nos demais tributos no país, é denominada ad valorem, pois um certo percentual
incide sobre um valor (CARDOSO, 2004, p. 72, grifo do autor).
O ICMS abrange além das operações com mercadorias, as
prestações de serviços de transporte e de comunicação, sendo importante
considerar a sua seletividade. Com fundamento na Carta Magna, no art. 155,
§2º, inc. III, define que poderá ser seletivo, em função da essencialidade das
mercadorias, princípio este, o qual terá reflexos nas alíquotas aplicáveis na ST,
sendo que, no caso catarinense, variarão de 12%, 17% e de 25%.
Esta matéria foi tratada no item 2.4.5, ao estudar a classificação dos
tributos quanto à essencialidade da matéria tributável, classificando-os em
seletivos e não seletivos, uma prática comum e presente na tributação do ICMS.
O Senado Federal possui a competência para estabelecer as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação, e a este
facultando o estabelecimento de alíquotas mínimas e máximas nas operações
internas, conforme está expresso na Constituição, devendo considerar a
característica da essencialidade na sua definição.

38

A fixação das alíquotas obedecem a CRFB/88 em seu § 2º, art. 155:
IV - resolução do Senado Federal [...] estabelecerá as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas [...];
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito
específico que envolva interesse de Estados, [...];
VI - salvo deliberação [...], as alíquotas internas, nas operações
relativas à circulação de mercadorias [...], não poderão ser inferiores às
previstas para as operações interestaduais;
VII -em relação às operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: a) a
alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
(MELO, J. E. S., 2005, p. 412).

De acordo com Melo, J. E. S. (2005, p. 412) as alíquotas internas são
estipuladas pelos Estados e pelo DF (usualmente 17% ou 18% para operações
em geral e, de 25% para comunicação).
Com o objetivo didático para uma visualização das principais operações
sujeitas ao ICMS em Santa Catarina, com respectivas alíquotas incidentes e a
sua base legal no RICMS/SC é apresentado o Quadro 1, abaixo:
Quadro 1 - Principais Tipos de Operações e Respectivas Alíquotas de ICMS
Tipos de operações tributáveis em Santa Catarina

Art. 19 e 20,
inciso e alínea
I

Alíquota

Operações com energia elétrica;

II, "a"

25%

Operações com os produtos supérfluos

II, "b"

25%

Prestações de serviços de comunicação;

II, "c"

25%

Operações com gasolina automotiva e álcool carburante;

II, "d"

25%

Operações com energia elétrica de baixo consumo domiciliar

III, "a"

12%

Operações com energia elétrica destinada a produtor rural

III, "b"

12%

Prestações de serviços de transporte rodoviário de passageiros
Mercadorias de consumo popular, relacionadas em Lei

III, "c"
III, "d"

12%
12%

Produtos primários, em estado natural;

III, "e"

12%

III, "f"
art. 20, I

12%
12%

art. 20, II

7%

Operações internas com mercadorias e serviços

Veículos automotores;
Operações e prestações interestaduais que destinem
mercadorias
Ou
serviçoseaprestações
contribuintes
de MG, PR,
RJ, RS UF’s
e SPe DF
Operações
destinadas
as demais
Mercadorias e bens importados do Exterior. - Resol.nº 13/2012
-Senado Federal – Vigência em. 01/01/2013

Resol. 13/12

17%

4%

Fonte: Autor, com base no RICMS/SC, aprovado pelo Decreto 2.870/2001.

Pela apresentação do Quadro acima, se visualiza o tratamento tributário
catarinense, relacionando-se os tipos de operações, o seu fundamento no
RICMS/SC, com a correspondente alíquota de ICMS aplicável.
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2.5.6 A Base de Cálculo do ICMS
A

definição

legal

da

base

de

cálculo

encontra

fundamento,

respectivamente, junto aos arts. 41 da LC 87/96, do art. 10 da Lei 10.297/96 e,
finalmente, no art. 9º do RICMS/SC, tendo como regra geral, nos instrumentos
normativos citados, o valor da operação, relativa à circulação da mercadoria, ou
ao preço cobrado do serviço.
Machado (2007, p. 395) ensina que:
A base de cálculo do ICMS, como regra geral, é o valor da operação
relativa à circulação da mercadoria, ou o preço do serviço. A LC
87/96, todavia, estabelece várias normas para situações específicas. Na
base de cálculo incluem-se as despesas recebidas do adquirente, ou a
este debitadas, bem como os descontos condicionais concedidos, mas
não se incluem os descontos incondicionais, porque evidentemente não
integram estes o valor da operação.

A base de cálculo deve representar a quantificação compreendida na
“operação mercantil”, e na “prestação de serviços de transporte e de
comunicação”, isto é, o valor da operação mercantil (o preço, na venda) e o preço
dos serviços (MELO, J. E. S., 2005, p. 411, grifo do autor).
2.5.7 Sujeito Ativo e Passivo da Obrigação Tributária
O credor da obrigação tributária é o Sujeito ativo, ou a pessoa a quem a
lei atribui a exigibilidade, a quem a lei que criou a hipótese de incidência define o
sujeito ativo, podendo ser a União, os Estados, o DF e os Municípios (ATALIBA,
2003, p. 83 - 84).
Em contrapartida, o sujeito passivo é o devedor da obrigação tributária,
ou a pessoa que tem o dever de prestar, ao credor ou sujeito ativo, o objeto
obrigacional. C omo a s obrigações, em função do objeto, foram classificadas
pelo CTN em principais e acessórias, esse diploma, definiu o sujeito passivo da
obrigação principal e o sujeito passivo da obrigação acessória (AMARO, 2007, p.
297, grifo autor).
O sujeito passivo pode ser direto e indireto. Direto significa aquele que
tem relação de fato com o fato tributável, como forma de manifestação de sua
capacidade contributiva. Por sua vez, o indireto se atribui aquele que sem ter
relação direta de fato com o fato tributável, está por força da lei, obrigado ao
pagamento do tributo, exemplificado pelo substituto tributário, ao qual, a lei
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atribui o dever de pagar o tributo a outra pessoa, que não tenha relação direta
com o fato tributável, eliminando esse dever do contribuinte (MACHADO, 2007, p.
170-171).
De acordo com Melo, J. E. S. (2005, p. 411) o ICMS tem como sujeito
ativo os Estados e o DF e, na condição de contribuintes (sujeito passivo):
a) as pessoas que pratiquem operações relativas à circulação de
mercadorias;
b) os importadores de mercadorias e bens de qualquer natureza, ainda
que não sejam contribuintes habituais do imposto, e qualquer que seja a
finalidade;
c) os prestadores de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal; e
d) os prestadores de serviço de comunicação.

Com base na LC 87/96, encontra-se o conceito legal do sujeito passivo,
ou de contribuinte, para o ICMS, com base em seu art. 4º, o qual é repetido na
legislação catarinense, no art. 7º, do RICMS/SC, estando assim definido:
Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial,
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior (BRASIL, 1996).

Carrazza (2003, p. 8) destaca a figura da mercancia, para se definir o
contribuinte, assim se manifestando:
Pensamos, portanto, não ser excessivamente arrojada a idéia de que
pode ser contribuinte do ICMS qualquer pessoa (física, jurídica, ou até,
sem personificação de Direito) envolvida, em caráter de habitualidade,
com a prática de operações mercantis. É o que, aliás, expressamente
estipulam o § 1º, do art. 6º, do DL406/68 (considerado Lei
Complementar, pelo Supremo Tribunal Federal), o art. 21, do Convênio
66/88. [...] Em conseqüência, e nessa ordem de idéias, achamos que
outras pessoas, que não exerçam propriamente a mercancia, possam vir
a ser tributadas se adquirirem e alienarem bens com habitualidade,
obtendo lucros nessa atividade.

O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa, natural ou jurídica,
obrigada a seu cumprimento. O sujeito ativo, na condição de titular da
competência tem o direito de exigir o adimplemento da obrigação. O sujeito
passivo tem o dever de prestar o seu objeto (MACHADO, 2007, p. 166, 169).
O conceito legal de sujeito ativo se encontra no art. 119 do CTN,
dispondo que: sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público
titular da competência para exigir o seu cumprimento.
Por sua vez, o sujeito passivo está definido no art. 121 do CTN,
rezando que: é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária (BRASIL, 2005, p. 178, grifo nosso).
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Assim, na definição do sujeito passivo, em regra, devem estar
presentes as características da mercancia, da habitualidade e o objetivo do lucro.
2.5.8 Obrigação Principal e Acessória
A “obrigação tributária” engloba dois tipos de obrigação, sendo que
com base em Gorges (2012, p. 1088) apresenta a sua definição legal, extraída do
Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de SC:
É a relação jurídica de direito público que ocorre entre o Estado e as
pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado,
subordinados à legislação tributária ou às quais esta seja aplicável.

Segundo Melo, J. E. S. (2005, p. 415) as obrigações acessórias têm
fundamento no Convênio ICM de 15/12/1970, que aprovou o Sistema Nacional
Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF).
Melo, J. E. S. (2005, p. 214) afirma que a obrigação acessória
consiste na atribuição de deveres aos contribuintes, como por exemplo, relativos à
emissão de notas fiscais, escrituração de livros, prestação de informações, e não
causar embaraço à fiscalização, de forma que se objetive ao registro e a
documentação de todos os fatos que possam ter reflexo tributário. Com base no
art. 115 do CTN, se define o “fato gerador da obrigação acessória”:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção
de ato que não configure obrigação principal (BRASIL, 2005, p. 178).

Por sua vez, assim se define a obrigação tributária acessória:
Decorre da legislação tributária, tendo como objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos. Converte-se, quando inobservada, em
obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. A emissão de
nota fiscal e o seu registro nos livros próprios configura obrigação
acessória. O Anexo 5 do RICMSSC enumera as obrigações acessórias
(GORGES,2012, p. 1088).

Também Gorges (2012, p. 1088) define a obrigação tributária principal:
Surge com o fato gerador, tendo por objeto o pagamento do tributo ou
penalidade pecuniária e se extingue juntamente com o crédito dela
decorrente. O recolhimento de ICMS é exemplo de obrigação principal.

Conclui-se que o contribuinte ao cumprir com a obrigação acessória,
apurando o tributo, por exemplo, e informando-o ao fisco, tem como
conseqüência prática a possibilidade do cumprimento da obrigação tributária
principal, traduzida no recolhimento do tributo devido, ao Estado.
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2.5.9 O ICMS e o ADCT da CRFB/88
Machado (2007, p. 383) destaca uma particularidade de tratamento
constitucional, constatando-se uma forma diferenciada do ICMS, quando da
definição das Disposições Transitórias, assim dispondo no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT):
Nas Disposições Transitórias da Constituição foi estabelecido que se no
prazo de sessenta dias, a contar de sua promulgação, não fosse
editada a lei complementar necessária à sua instituição, a que se
reporta o art. 146, inciso III, os Estados e o DF, mediante convênio
celebrado nos termos da LC nº 24/75, regulariam a matéria. Assim, se
pode concluir que o constituinte federal substituiu a lei complementar
pelo convênio interestadual para o fim específico de viabilizar a
instituição do ICMS. O convênio n°66 /88 cumpriu esta importante função
normatizadora tributária, na fase inicial da criação do ICMS.

A LC nº 87, somente editada em 13/09/1996, em atendimento a
preceito constitucional, estabeleceu as normas gerais sobre o ICMS, substituindo
os convênios, cujas normas se aplicam aos Estados e ao Distrito Federal.
Ao finalizar o capítulo discutiu-se o ICMS no contexto do sistema
tributário nacional, com a apresentação dos fundamentos legais dos
tributos, o seu conceito e as diferentes classificações das espécies
tributárias.
No estudo inicial destacou-se o estudo do ICMS, pela relevância da
função assumida por este tributo, nas finanças estaduais.
A importância relativa do ICMS na arrecadação catarinense será
apresentada em item específico, no segundo capítulo, o qual cuidará do
ICMS e do ICMS ST, de forma que o estudo mostrará a Substituição
Tributária como uma técnica de fiscalização e arrecadação a serviço da
administração tributária e, ao mesmo tempo, um instrumento de justiça
fiscal.
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3 O ICMS E A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST)
O segundo capítulo cuidará da apresentação das principais questões
que dizem respeito ao instituto da substituição tributária (ST), iniciando pelo estudo
das razões que levaram a administração tributária à adoção do instituto.
3.1 As Razões da Adoção do Instituto da ST
A ST é um instituto criado e implementado pelas UF´s antes do advento
da atual Constituição, por meio de legislação infraconstitucional, pela utilização de
Convênios e Protocolos celebrados entre os Estados e o DF.
Para Machado (2007, p. 399, grifo nosso), a adoção da ST, como
forma de recolhimento de tributo, ocorreu para evitar a sonegação instituindo o
referido regime. A ST é uma forma de antecipação de tributo, a qual reúne a
função de arrecadar, a de evitar a sonegação do imposto, e a de simplificar o seu
recolhimento, sendo por essas razões um instrumento de justiça fiscal.
Com o objetivo de facilitar a arrecadação e a fiscalização, o legislador
escolhe outra pessoa, que não aquela que praticou o fato gerador, para pagar o
tributo. A lei exclui o contribuinte e elege um terceiro como devedor, desde que o
terceiro esteja relacionado ao fato gerador, substituindo-o. O substituto legal
tributário por força de lei possui o dever de pagar tributo alheio. O substituído é
quem deveria pagar o tributo porque foi ele quem praticou o fato gerador, mas, a
lei escolhe um terceiro para substituir o devedor. A lei escolhe o substituto e
coloca-o, desde logo, no pólo passivo da relação tributária (ÁVILA, 2006, p. 220).
“A ST é muito útil para o Fisco nas cadeias de produção-circulação em
que há grande capilaridade na ponta final”, conforme expressão de Alexandrino
(2003, p. 132). Assim, o autor assinala que se torna muito mais eficiente o controle
fiscal, utilizando o exemplo da tributação dos fabricantes ou atacadistas de bebida,
ao invés dos bares, onde a bebida é vendida no varejo. Da mesma forma, tornase mais eficaz o controle tributário sobre a produção e distribuição de combustíveis
nas refinarias, do que nos postos varejistas.
3.2 Histórico dos fundamentos normativos da substituição tributária
Para a implementação deste instituto de responsabilização tributária a
terceiros, em substituição ao contribuinte direto, foi percorrido um longo caminho
na recente história tributária nacional, graças à adoção de diferentes instrumentos
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normativos, até a sua consolidação, ao ser incorporada no texto constitucional
atual, os quais serão apresentados de forma sucinta.
3.2.1 A Origem do Instituto na Itália
Antes de introduzir a sistemática adotada no Brasil, é oportuno
conhecer como surgiu este instituto de arrecadação tributária. Brito apud Cardoso
(2004, p. 35), enuncia que a ST teve os seus primeiros indícios na Itália:
A primeira menção que se tem do instituto da substituição é a incidência
do imposto de renda com retenção pela fonte pagadora. Encontra-se na
velha lei italiana nº 4.021, sobre o imposto de riqueza móvel, de
24.8.1877, a qual obrigava certas pessoas jurídicas a declararem não
somente a sua renda, mas, também, a pensão, o ordenado que
pagassem, os juros dos débitos resultantes de contratos, recolhendo,
diretamente, o imposto relativo a esses rendimentos, reembolsando-se
mediante retenção.

Após a citação de sua origem na longínqua Itália, em 1877, estudar-seão os principais eventos caracterizadores da adoção do instituto no Brasil, com os
seus fundamentos normativos, até os dias atuais.
3.2.2 No Brasil, a Origem no CTN
Os primeiros casos de ST, no Brasil, da lavra de Cardoso (2004, p. 39,
grifo nosso) foram instituídos no inciso II do art. 4º da lei 4.505/64 que
d eterminava, como substituto tributário, os cartórios, em relação aos atos
lavrados em suas notas, tendo surgido no antigo Imposto sobre o Selo.
No entanto, a ST para o ICMS, foi instituída no Brasil, pela Lei nº
5.172, de 25/10/66, aprovando o CTN, em seu artigo 58, § 2º, II, cujo texto foi
revogado pelo Decreto-lei n° 406, de 31/12/1968, o qual atribuía ao industrial ou
comerciante atacadista, a condição de responsável pelo imposto devido pelo
comerciante varejista, mediante acréscimo de percentual não maior que 30%, ao
preço da mercadoria, a ser estipulado por lei estadual (RIBEIRO, 1997).
Neste tópico, além de haver apresentado a origem do instituto no Brasil,
o

estudo

mostrará

os

mais

expressivos

instrumentos

normativos

que

regulamentaram a ST do ICMS, nas operações subseqüentes. O estudo histórico
inicia pelo Ato Complementar 34/67, até a sua consolidação constitucional na LC
87/96, com destaque para os seguintes regramentos normativos:
a) Ato Complementar nº 34/67: Na seqüência histórica, como o
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primeiro instrumento normativo, posterior à previsão expressa no art. 58 do CTN,
encontra-se o referido Ato Complementar.
Durante o auge do regime militar, houve uma importante modificação
tributária neste campo, tendo sido introduzida a previsão de margem de lucro
relacionada ao tabelamento de preços (alínea “a”), uma prática muito freqüente,
numa época de alta inflação, combinada com o regime político de exceção, pósrevolução militar de 1964, com a seguinte redação:
II - ao industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido
por comerciante varejista, mediante acréscimo:
a) da margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadoria
com preço máximo de venda no varejo marcado pelo fabricante ou
fixado pela autoridade competente.
b) de percentagem de 30% (trinta por cento) calculada sobre o preço
total cobrado pelo vendedor, neste incluído, se incidente na operação, o
imposto a que se refere o art. 46, nos demais casos. (BRASIL, 1967).

b) Decreto-lei nº 406/68: O Ato Complementar teve curta vigência
tendo sido substituído pelo Decreto-lei nº 406/68, o qual revogou dispositivos
anteriores, por meio do art. 13 revogando o Ato Complementar nº 34, mas a
questão da responsabilidade tributária, ficou mantida no CTN, em seu artigo 128.
Possibilitou, assim, a sua imposição a uma terceira pessoa que não o contribuinte
direto do imposto, seja no caso da obrigação tributária decorrente do ICMS, ou de
outros tributos, assim expressando:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação (BRASIL,
2005, p. 180).

Pelo disposto no art. 128 do DL 406/68, evidencia-se a previsão anterior
da responsabilidade ao contribuinte substituto e subsidiariamente ao substituído.
c) Lei Complementar (LC) nº 44/83: na seqüência histórica foi
implementada a LC, surgindo a regulamentação da ST para frente.
Conforme Cardoso (2004, p. 76), a L C acrescentou parágrafos ao DLnº
406/68, detalhando a ST para frente, podendo-se afirmar que a mesma se constituiu
na primeira forma regulamentadora da ST, prevendo a figura dos convênios
interestaduais, nos §§ 3º e 4º do art. 6º do DL 406/68, acrescido pela referida LC:
Art. 6º [...] - § 3º - A lei estadual poderá atribuir a condição de responsável:
a) ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto
ao imposto devido na operação ou operações anteriores promovidas com a
mercadoria ou seus insumos;
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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
oucomercialização de mercadorias.
§ 4º -Caso o responsável e o contribuinte substituído estejam
estabelecidos em Estados diversos, a substituição dependerá de convênio
entre os Estados interessados (BRASIL, 1983).

Pode-se atribuir à LC 44/83 como a primeira forma regulamentadora da ST,
tendo em vista o detalhamento e a definição nas várias hipóteses de
responsabilidade

conferidas

ao

industrial,

produtor,

atacadista,

varejista

transportador, depositário, bem como a previsão da figura dos convênios
interestaduais, com o objetivo de harmonia tributária entre as Unidades da
Federação, pela celebração de pacto de comum acordo entre as mesmas.
d) Expressa previsão da ST no texto constitucional da CRFB/88 e nas
disposições transitórias: Momento de profundas mudanças históricas no campo do
direito brasileiro e um marco na vida nacional foi o surgimento da expressa previsão
da ST no texto constitucional e nas disposições transitórias.
A primeira menção do instituto da ST na CF ocorreu no art. 155, § 2º, XII,
“b” e, no art. 34, § 8º, do ADCT, sendo que as duas normas remetiam à L C para
a sua regulamentação. Dos dispositivos mencionados extrai-se a redação:
Art.155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I - [... ];
II - operações relativas à circulação de mercadorias [...];
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto (BRASIL, 1998, grifo
nosso).

Necessário é o destaque ao ADCT da CRFB/88, em seu art. 34, § 8º:
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro
dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até
então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº
1, de 1969, e pelas posteriores.
§ 8º - Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da
Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição
do imposto de que trata o art. 155, II, "b", os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a
matéria. (BRASIL, 1998).

Com fulcro no exposto nas Disposições Transitórias constantes no art. 34,
foi mantido o STN vigente na CF/67, com a previsão em seu § 8º, a respeito do
instrumento normativo a ser utilizado na instituição do ICMS. A forma adequada
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aos novos mandamentos dispostos na CRFB/88 se efetivou mediante o uso de
convênio, suprindo lacuna legislativa, a qual foi preenchida pelo Convênio 66/88.
e) Convênio nº 66/88 e a força de lei complementar. Numa rápida
análise, poderá ser evidenciada a importância histórica, como um instrumento
normativo, implementado pelo Convênio nº 66/88, o qual obteve força de LC. A
força de lei complementar tem como base a previsão constitucional no art. 34, §
8º, do ADCT, incorporando ao seu texto, normas constantes da LC nº 44/83,
assegurando-lhe assim a força constitucional ao referido convênio, por falta de
legislação, cuja lacuna somente foi preenchida em 1996 (RIBEIRO, 1997).
A respeito da S T , o Convênio 66/88 fixou normas para regular
provisoriamente o ICMS, publicado no D.O.U, em 21/12/88, constituindo-se no
vetor legal que fixou as regras, desde a edição da CRFB/88 até a LC 87/96:
Art. 25 - A lei poderá atribuir a condição de substituto tributário a:
I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo
pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;
II- produtor, extrator, gerador, inclusive d e energia, industrial, distribuidor,
comerciante ou transportador, pelo pagamento do imposto devido nas
operações subseqüentes;
III- depositário, a qualquer título, em relação à mercadoria depositada
[...]; IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo Único - Caso o responsável e o contribuinte estejam situados
em Estados diversos, a substituição dependerá de acordo entre estes
(CARDOSO, 2004, p. 76, grifo nosso).

Apesar da determinação constitucional no ADCT, diante da ausência de
LC, o Convênio 66/88 regulou provisoriamente a matéria, estendendo-se por vários
anos, suscitando inúmeros questionamentos judiciais (CARDOSO, 2004, p. 79).
f) Emenda Constitucional (EC) nº 3/93: Na esteira do Convênio 66/88, foi
aprovada a referida EC, um marco fundamental para o estudo, acrescentando ao
texto constitucional o § 7º ao art. 150, contendo o fundamento maior que estabelece
para o ICMS, o instituto da ST antecipada, normatizando ainda, a questão do
direito à devolução de imposto, um expressivo fundamento para o estudo, dispondo:
§ 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 à imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido (CARDOSO, 2004, p. 63, grifo nosso).

Embora o § 7º previsse a possibilidade de tributação por fato futuro e a
restituição imediata, não resolveu as discussões referentes a ausência de LC
para regular o assunto. Os questionamentos a respeito, e ainda, outros, sobre o
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valor da operação a ser tributada basear-se em uma presunção ou estimativa
jurídica continuaram a ocorrer com freqüência (CARDOSO, 2004, p. 63).
g) LC 87/96 e a consolidação da ST: Como último e importante
instrumento normativo na recente história nacional, surgiu a LC 87/96 e a
consolidação da ST, atendendo à determinação constante no ADCT, art. 34, § 8º.
A regulamentação determinada expressamente pela Carta Magna
somente ocorreu oito anos depois, o que gerou, no período, intensas discussões
e demandas jurídicas a respeito, devido à suposta lacuna legislativa, por omissão do
legislador federal, tendo sido regularizada com a chamada Lei Kandir (Deputado
Antônio Kandir que lhe emprestou o nome), à LC 87/96. Em 13/09/1996 entrou em
vigor a LC 87/96, introduzindo no mundo jurídico de forma definitiva, o instituto da
substituição tributária do ICMS, um marco para a consolidação do instituto da ST.
Cardoso (2004, p. 81) observa que nos artigos 6º a 10º, a LC 87/96
transferiu para a lei ordinária dispor sobre a matéria da ST, providência esta
adotada por todas as Unidades da Federação.
Cabe destacar a real importância da LC 87/96 como instrumento
normativo tributário nacional, destacando as funções que a Constituição prevê para
as leis complementares, no campo tributário, as quais se prestam a dois tipos de
atuação em matéria tributária:
a) Na quase totalidade das hipóteses, a Constituição lhes confere tarefas
dentro da sua função precípua de “complementar” as disposições
constitucionais, quando recebe a atribuição de dispor sobre conflitos de
competência entre os entes federados (CRFB/88, art. 146, I),
explicitando, por exemplo, a demarcação da linha divisória da incidência do
ISS (municípios) e do ICMS (Estados);
b) Outra função típica da lei complementar é estabelecer normas gerais
de direito tributário (art. 146, III), aumentando o grau de detalhamento dos
modelos de tributação criados pela Constituição, de forma que a LC
adensa os traços gerais dos tributos, preparando o esboço que, finalmente,
será utilizado pela lei ordinária, à qual compete instituir o tributo, na
definição, permitindo identificá-lo na sua exata dimensão, ainda abstrata,
obviamente, pois a dimensão concreta dependerá do fato gerador que,
refletindo a imagem minudentemente desenhada na lei, dará nascimento à
obrigação tributária (AMARO, 2007, p.168, grifo do autor).

Para atender à exigência do art. 146 da CF, estabelecendo as normas
gerais relativamente ao fato gerador, base de cálculo e contribuintes do ICMS, foi
publicada a LC 87/96, alterada pelas LC 102/00, 114/02, 115/02, 120/05 e 138/10.
Com a aprovação da LC, finalmente, foi suprida a lacuna legislativa, antes suprida de
forma provisória, com fundamento no § 8º do art. 34 do ADCT, que autorizava a
regulamentação da matéria por convênio celebrado entre os Estados e o DF, nos
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termos da LC 24/75. Apesar da Constituição prever um prazo de 60 dias,
passaram-se oito anos para que o Congresso Nacional aprovasse a LC instituidora
do ICMS (CARDOSO, 2004, p. 63).
Como normas tributárias regradoras da ST, de acordo com Cardoso
(2004, p. 63), os demais dispositivos infraconstitucionais que complementam a
regulamentação da ST são os convênios interestaduais, as leis ordinárias dos
Estados e do DF, os Regulamentos, os Decretos e normas complementares.
Cabe ressaltar, ainda, que a LC busca uma harmonia tributária do ICMS,
tendo como conseqüência, da aprovação da LC 87/96, a edição em Santa Catarina,
da lei 10.297, de 26/12/1996, para regulamentar os dispositivos da ST nos arts. 37 e
seguintes, repetindo dicção normativa, tanto na lei estadual como no Regulamento
do ICMS do Estado de Santa Catarina (RICMS/SC), em seu Anexo 3, no qual é
reproduzida a matéria da ST, regulamentando os Convênios e Protocolos em que o
Estado toma parte, impondo a obrigatoriedade da aplicação da ST no território
catarinense, ou em operações a ele destinadas.
3.3 A Obrigatoriedade dos Convênios para a Substituição Tributária
Para a adoção do instituto da ST, existe a obrigatoriedade de Convênio
específico entre os Estados e o DF, conforme o art. 38 da LC 87/96, o qual reza:
Art 38 A adoção do regime de substituição tributária em operações
interestaduais dependerá de acordo específico celebrado entre os Estados
interessados e o Distrito Federal (BRASIL, 1996).

Ressalte-se que, no período precursor à referida norma, foi graças à
celebração de convênios entre as Unidades da Federação (UF´s), que diante da
lacuna legislativa, não restou outra forma aos entes federados que a busca desta
alternativa legal, para implementar medidas racionais e necessárias, concentrando a
arrecadação e a fiscalização num pequeno universo de contribuintes.
Antes da edição da LC nº 87/96 foi firmado o Convênio ICMS 81/93, de
10/09/93, o qual estabeleceu normas gerais a serem aplicadas a regimes de ST,
instituídos por Convênios ou Protocolos firmados entre os Estados e o DF, ainda
vigente. O Convênio 81/93 representa um verdadeiro regulamento, a regra matriz e
um acordo nacional

pactuado entre todas as UF´s, para harmonizar os

procedimentos da ST sobre as operações subseqüentes. Graças ao pacto firmado
no Convênio, possibilita o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes
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substitutos, e toda a regulamentação das normas gerais, relativas às operações e
das relações interestaduais envolvendo operações com ST.
Em atendimento ao exposto, merecem destaque, as cláusulas do
Convênio ICMS 81/93, ora transcritas, na condição de regra matriz da ST:
Cláusula primeira Aos Convênios e Protocolos a serem firmados entre os
Estados e/ou Distrito Federal, concernentes ao [...] ICMS, que estabeleçam
o regime de substituição tributária, aplicar-se-ão os procedimentos
consignados neste Convênio;
Cláusula oitava O sujeito passivo por substituição observará as normas
da legislação da unidade da Federação de destino da mercadoria;
Cláusula décima terceira O estabelecimento que efetuar retenção do
imposto remeterá à Secretaria de Fazenda das unidades da Federação
de destino, mensalmente: I - arquivo magnético com registro fiscal das
operações interestaduais efetuadas no mês anterior, em conformidade
com o Convênio ICMS 57/95, até o dia 15 do mês subseqüente ao da
realização das operações; II-Guia Nacional de Informação e Apuração do
ICMS ST; Cláusula décima quarta Os Convênios ou Protocolos firmados
entre as unidades da Federação poderão estabelecer normas específicas
ou complementares às deste Convênio (MINISTÉRIO DA FAZENDA,
1993).

Cabe assinalar que a LC 87/96, em seu art. 11, delimitou os locais da
operação, para efeito de cobrança do ICMS. Mas, excepcionalmente, dispõe o art.
102 do CTN, que se admite a tributação fora dos territórios das UF´s, desde que
reconhecida a extraterritorialidade quanto ao campo de abrangência de tributação e
que haja convênio entre a s m e s m a s (CARDOSO, 2004, p. 108, grifo nosso).
Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em
que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem,
ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela
União (BRASIL, 1995, p. 176).

A LC e os convênios firmados entre as UF´s garantem a harmonia
tributária, assegurando a competitividade empresarial, no tocante ao tratamento
tributário das mercadorias incluídas nos Convênios tratando de ST, de forma que
as M V A ´ s h a r m o n i z a m a c a r g a t r i b u t á r i a e m território nacional.
3.4 A Participação Relativa do ICMS Substituto na Arrecadação Catarinense
Para se demonstrar a real importância da ST nas finanças catarinenses, do
total arrecadado com ICMS, nos exercícios de 2008 a 2012, verifica-se que a
participação relativa do ICMS ST que em 2008 significava 20,31%, subiu para
24,44% em 2010 e para 27,67% em 2012, um expressivo crescimento no
período analisado, evidenciando que no último exercício foram arrecadados R$ 15,47
bilhões (quinze vírgula quarenta e sete bilhões de reais) de ICMS Total e a
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arrecadação de ICMS ST somou R$ 4,28 (quatro virgula vinte e oito bilhões).
Logo, significa um instituto essencial e estratégico para o equilíbrio das finanças
estaduais (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DIAT, 2013).
Quadro 2 - Resumo da Arrecadação Tributária Anual de ICMS e ICMS Substituto

2012 2011 2010 2009 2008

Ano

Descrição

ICMS
[em R$ bilhões]

Percentual (%)

TOTAL
ICMS ST
TOTAL
ICMS ST
TOTAL
ICMS ST
TOTAL
ICMS ST
TOTAL
ICMS ST

9,55
1,94
10,44
2,15
12,44
3,04
14,41
3,76
15,47
4,28

100%
20,31%
100%
20,59%
100%
24,44%
100%
26,09%
100%
27,67%

Fonte: Autor, com dados da SEF/SC/DIAT/SAT, 08 de fevereiro de 2013.

A participação expressiva e crescente se explica pelo ingresso de novos
produtos, como autopeças, cosméticos, em 2008, além de outras mercadorias,
com ST implementada em 2010, como celulares, produtos alimentícios,
eletrônicos e elétricos, materiais de limpeza e construção, ferramentas,
papelaria, brinquedos, bicicletas, sendo o último produto incluído em
2012, as bebidas quentes, razão do significativo incremento.
Como se evidencia na prática catarinense a modalidade de
recolhimento de ICMS ST tem se demonstrado como importante técnica de
arrecadação e fiscalização, com simplificação e redução de custos para o
fisco e o contribuinte, além de propiciar uma concorrência mais justa,
pela redução da sonegação.
Para ressaltar o significado em termos de racionalidade como técnica de
fiscalização e arrecadação, do universo de contribuintes cadastrados atualmente
tem-se 237.257 empresas, das quais 2.007 são cadastrados como substitutos, os
quais recolhem os valores demonstrados no Quadro 2.
A s s im ,

c abe enfatizar que a cadeia de varejo dos segmentos

abrangidos pelas mercadorias em que incide a ST, totaliza 191.741 contribuintes.
Isso significa que o esforço fiscal se multiplica em torno de 95 vezes. Logo, ao
fiscalizar um substituto, em regra e, em média, se atinge no mínimo 95 empresas
do varejo, portanto, uma medida de racionalidade, com menor custo para a
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sociedade (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DIAT/SAT, em 26/02/2013).
Os dados contidos no Quadro 2 - evidenciam a crescente participação
do ICMS ST demonstrada nos exercícios de 2008 a 2012, em que a simples
visualização da arrecadação, em comparação ao ICMS total, por si só, retrata a
importância estratégica da ST, para o equilíbrio financeiro do erário
catarinense.
3.5 Conceitos Preliminares Relacionados à Substituição Tributária
Para uma delimitação do estudo é oportuno abordar os principais
conceitos relacionados com o tema da substituição tributária.
Substituição tributária (ST): trata-se de forma de tributação, de previsão
constitucional, que, ora atribui ao destinatário da mercadoria a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto na condição de substituto tributário (= ST de
operações

antecedentes),

ora

atribui

ao

remetente (= ST de

operações

subseqüentes) (GORGES, 2012, p. 1339).
A ST subseqüente é a cobrança antecipada do imposto, determinada por
lei, cuja base de cálculo decorre de margens de lucro pré-fixadas, ou, em tabela
de preços de venda sugerida ao público pelo fabricante, as quais são fixadas com
base em pesquisa de mercado realizada pela Fazenda Estadual, com a
participação dos representantes de cada atividade econômica.
Mercadorias: Para conceituar mercadoria, Machado (2007, p. 387)
afirma que a característica básica de uma coisa como mercadoria é a destinação.
Mercadorias são aquelas coisas móveis destinadas ao comércio. São as
adquiridas pelos empresários para revenda, no estado em que as adquiriu, ou
transformadas, e ainda, aquelas produzidas para venda.
O conceito de “mercadorias” consta de forma mais detalhada no item
2.5.3, alínea “a”, constante do primeiro capítulo. Por sua vez, Cassone (2007, p.
334) registra que mercadoria é espécie do gênero “coisa”. As coisas móveis, objeto
de circulação comercial, são chamadas de mercadorias. Todas as mercadorias são
coisas, mas nem todas as coisas são mercadorias. Logo, a diferença entre ambas
é a destinação.
Circulação é o processo de movimentação ficta, física ou econômica de
natureza jurídica de mercadorias, desde a fonte de produção até o consumo:
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- Ficta: sem movimentação de mercadorias, mas com mudança de
titularidade. Ex.: transmissão de propriedade (compra e venda, doação,
etc) de mercadoria depositada em armazém geral sem deslocação física.
- Física: movimentação de mercadoria com mudança de titularidade. Ex.:
transmissão de propriedade (compra e venda, doação, etc) com a saída
(física) da mercadoria do estabelecimento do vendedor.
- Econômica: quando há movimentação da mercadoria, de um para
outro estágio do processo circulatório, sem mudança de titularidade
(econômica, mas que não deixa de ser jurídica). Ex.: transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, em que há
incidência do ICMS (CASSONE, 2007, p. 340 grifo do autor).

Habitualidade é inerente ao fato gerador do ICMS (ver como exemplo,
o RE 200.379, STF). O conceito de “mercadoria” e a questão da “habitualidade”
são essenciais para se determinar a incidência ou não incidência. Embora, por
vezes, defronte-se com outros elementos a considerar, utilizando como exemplos
cotidianos, muitas pessoas físicas que disponibilizam uma “garagem” da casa para
vender produtos de perfumaria, etc, em vista de o fazerem com habitualidade,
mesmo sem registro comercial, são comerciantes “de fato”, transacionando com
“mercadorias” (CASSONE, 2007, p. 334-335, grifo do autor).
Operações: o termo “operações” tem o significado de “operações
relativas à circulação de mercadorias” que são quaisquer atos ou negócios,
independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que
implicam circulação de mercadorias. O termo operações significa, ainda, a mudança
da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da
fonte até o consumidor. Por isso, a importância do sentido da expressão operações
relativas à circulação de mercadorias, que há de ser entendida em seu conjunto,
e não o significado de cada uma das palavras que a compõem (MACHADO, 2007,
p. 385, grifo do autor).
Operação própria: significa o valor da operação de venda, sobre o qual
é devido apenas o imposto relativo à circulação de mercadorias, sem considerar o
ICMS ST, devido sobre as operações subseqüentes. Em termos práticos, numa
operação com substituição, o documento fiscal de venda traz em seu bojo dois
cálculos distintos e interligados de apuração de imposto; um referente à operação
normal (operação própria) entre o fornecedor industrial (substituto) e o distribuidor
(substituído); outro referente à operação subseqüente entre o comerciante
varejista e o consumidor final, sendo essa última a que se submete ao regime de
substituição, previsto no § 7º do art. 150 da CRFB/88, cc. o art. 6º da LC 87/96
(MELO, A. C. C., 2005, p. 69, grifo nosso).
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Estabelecimento: conforme consta no RICMS/SC, em seu art. 5º, “é o
local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas
físicas

ou

jurídicas

exerçam

suas

atividades

em

caráter

temporário

ou

permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias” (GORGES,
2012, p. 706).
Obrigações: são vínculos jurídicos entre quem deve uma prestação e
quem o de exigir a prestação. Caracteriza-se por envolver um sujeito ativo (credor),
um sujeito passivo (devedor) e um objeto (prestação) (MACHADO, 2007, p. 80).
Ao se definir obrigações, convêm registrar que o substituto tributário é
sujeito passivo principal da relação jurídica tributária, obrigado por lei (CARDOSO,
2004, p. 214).
Contribuinte Substituto: é a q u e l e a quem a lei obriga à retenção e
recolhimento do imposto incidente em operações ou prestações antecedentes,
concomitantes ou subseqüentes. Em regra geral, o contribuinte substituto será o
fabricante, o atacadista ou o importador e qualquer contribuinte que realizar
operação com mercadoria sujeita à ST, no que se refere à retenção relativo às
operações subseqüentes. Ao substituto se imputa a responsabilidade por obrigação
tributária de terceiro que não praticou o fato gerador, mas tem vinculação indireta
com o real contribuinte. No caso, o legislador afasta por completo o verdadeiro
contribuinte que realiza o fato gerador, prevendo a lei o encargo da obrigação a uma
outra pessoa (substituto) que fica compelida a pagar a dívida própria, eis que a
norma não contempla a dívida de terceiro (substituto) (MELO, J. E. S., 2005, p. 238).
ICMS Substituto (ICMS ST): se denomina ao tributo, que, em regra, é
recolhido na fonte, de forma antecipada, pelo contribuinte substituto, ou
excepcionalmente, pelo responsável.
Contribuinte Substituído: aquele, na relação jurídico-tributária do ICMS,
que teve o imposto que lhe cabia recolhido pelo “contribuinte substituto” (GORGES,
2012, p. 472).
Responsável: No tocante à ST, Gorges (2012, p. 1 3 4 6 ) define como o
contribuinte que receber, de dentro ou de fora do Estado, mercadoria sujeita à
substituição tributária, sem que tenha sido feita a retenção total na operação
anterior. Este fica responsável pelo recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido. O conceito provém do § 1º do artigo 8º, da LC nº 87/96 e ainda, de acordo
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com o art. 11 § 2º, do Anexo 3, do RICMS/SC.
Ressarcimento/restituição:

o

contribuinte

tem

direito,

mediante

requerimento à Fazenda, instruído com documentos comprobatórios, à restituição
do valor retido correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.
Também terá direito ao ressarcimento no caso de haver recebido mercadoria
interestadual, signatária de Convênio ou Protocolo, com ICMS ST retido a favor de
Santa Catarina, e realizar nova retenção em favor de outra UF, ao promover nova
saída interestadual, com base no RICMS/SC, Anexo 3, arts. 24 a 26.
Convênio: significa o instrumento legal utilizado pelos Estados e o DF
para deliberarem sobre matéria de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Os
Convênios são editados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
que reúne a presença do Ministro da Fazenda, dos Secretários da Fazenda, ou
seus representantes (GORGES, 2012, p. 472).
Legislação tributária: refere-se ao conjunto de regras jurídicas a
respeito de tributos e relações a eles pertinentes (MACHADO, 2007, p. 79).
3.6 Tipos ou Modalidades de Substituição Tributária
Existem diferentes tipos de ST no ICMS referente a mercadorias. A ST é
uma das modalidades de responsabilidade tributária, entendida esta como a
expressa atribuição legal de obrigação de pagar tributo à pessoa que não possui
relação direta com o fato gerador (ALEXANDRINO, 2003, p. 131).
De acordo com Machado (2007, p. 171), ocorre a vinculação do sujeito
passivo indireto por substituição definido por lei, por conveniência da Administração:
Diz-se que há substituição quando o legislador, ao definir a hipótese de
incidência tributária, coloca desde logo como sujeito passivo da relação
tributária que surgirá de sua ocorrência alguém que está a ela
diretamente relacionado, embora o fato seja indicador de capacidade
contributiva de outros, aos quais, em princípio, poderia ser atribuído o dever
de pagar, e que, por suportarem, em princípio, o ônus financeiro do tributo,
são geralmente denominados contribuintes de fato.

Conforme Ávila (2006, p. 221), a ST poderá ser regressiva, ou para trás,
ou progressiva, também conhecida como substituição tributária para frente.
3.6.1 A Substituição Tributária para Trás ou sobre Operações Anteriores
Na ST para trás, como o fato gerador ocorreu no passado, ocorre um
adiamento

no

recolhimento

do

tributo,

havendo

um diferimento do

seu

56

pagamento. Neste caso, para facilitar a arrecadação e fiscalização do tributo, a lei
atribui ao substituto legal tributário o dever de pagar o tributo. Exemplo: os
produtores de uva vendem os seus produtos a uma vinícola, caso em que ocorre o
fato gerador do ICMS. O produtor seria o sujeito passivo do ICMS, pois foi ele que
vendeu o produto. Mas, como há apenas uma vinícola e centenas de produtores, é
mais fácil e interessante para os produtores, que o Estado, por meio de lei, cobre
da vinícola o ICMS que seria devido pelo produtor, sendo a mesma substituta
tributária do produtor (ÁVILA, 2006, p. 221).
3.6.2 ST para Frente ou sobre Operações Subseqüentes
Esta

é

a

modalidade

que

interessa,

especialmente

ao

estudo

monográfico. O contribuinte substituto pode ser o fabricante, o importador, o
atacadista e os demais remetentes que realizarem operações interestaduais
obrigando-se ao recolhimento do ICMS incidente nas operações subseqüentes com
a mercadoria, até sua saída destinada a consumidor final, calculando-se uma
margem de valor agregado (MVA), para o cálculo do imposto antecipado, em
obediência ao determinado no art. 6º, § 1º, da LC nº 87/96.
Art.6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a
depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento,
hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.
§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto
incidente sobre uma ou mais operações, sejam antecedentes,
concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença
entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado,
que seja contribuinte do imposto (BRASIL, 1996).

A ST para frente é uma antecipação do recolhimento do tributo cujo fato
gerador vai ocorrer posteriormente, no futuro. No ICMS, como exemplo de ST para
frente, a lei escolhe o fabricante como substituto tributário do revendedor
comerciante do automóvel. A lei atribui ao fabricante o dever de pagar
antecipadamente o ICMS que apenas incidirá quando o comerciante vender o
veículo para o consumidor. Estima-se o valor final da venda e desde logo se cobra
o imposto do substituto tributário, que é a fábrica (ÁVILA, 2006, p. 222, grifo nosso).
Várias podem ser as denominações da ST. Da lavra de Cardoso (2004,
p. 75,77, grifo do autor), ST relativa às operações subseqüentes, também
denominada retenção na fonte, tributação antecipada, ou ST para frente, ocorre com
a cobrança do imposto antes da ocorrência do fato gerador. Isso significa a
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colocação no lugar do contribuinte um outro sujeito, antecipando o recolhimento do
tributo, definido expressamente por lei, a responsabilização tributária a uma terceira
pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária.
O fundamento constitucional que estabelece para o ICMS, o instituto da
ST para frente, está normatizado no art. 150, § 7º da Constituição, assim dispondo:
§ 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 à imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido (BRASIL, 1988).

Ao examinar a figura do substituto tributário, dentro do direito tributário,
chega-se às seguintes premissas ou conclusões, em relação à sua estrutura:
1º a idéia do substituto tributário pressupõe, evidentemente, a existência
de uma relação jurídica entre a Fazenda Pública e o substituto tributário,
embora este não seja relacionado de forma pessoal e direta ao fato
gerador da obrigação tributária. Logo, o substituído não é sujeito passivo
da relação jurídica tributária;
2º a pessoa do substituto tributário deve ser previamente fixada em lei. É
a lei que deve dizer que o substituto é devedor do imposto, ou melhor, que
o substituto está obrigado a cumprir a obrigação tributária que teve sua
causa jurídica na ocorrência de um fato gerador da qual o substituto não
tem relação direta, ocorrendo, portanto, a sujeição passiva tributária;
3º entre a pessoa do contribuinte e a do substituto tributário há uma
diferença essencial: o contribuinte acha-se ligado de forma pessoal e
direta ao fato gerador da respectiva obrigação tributária; o substituto
tributário se apresenta alheio ao aludido fato gerador, embora a obrigação
tributária tenha o substituto como devedor originário (BECKER, 2007, p.
596-597, grifo nosso).

Apura-se uma semelhança com as características obrigatórias presentes
no instituto da ST, apontados por Becker, na doutrina de Cardoso, quando este
assinala que a ST tem os seguintes requisitos de tributação:
a) o substituto não pode arcar com o ônus do tributo, devendo poder
ressarcir-se perante o substituído;
b) a tributação ocorre com base em lei e esta norma de incidência deve
ser traçada tomando em conta as características do substituído, segundo o
perfil do contribuinte, uma vez que o substituto se põe no lugar deste;
c) o substituto deve estar vinculado ao fato imponível, não pode ser
escolhido de forma aleatória, não pode ser uma pessoa totalmente alheia
ao fato suscetível de imposição tributária (CARDOSO, 2004, p. 45, grifo
nosso).

Extrai-se, então, do exposto, a respeito da ST, que a norma
constitucional consiste em obrigar alguém a pagar não apenas o imposto atinente
à operação por ele praticada (própria), mas também o relativo à operação ou
operações posteriores (substituto).
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3.7 Principais Mercadorias Sujeitas à Incidência da Substituição Tributária
As mercadorias eleitas pelo legislador para a incidência do instituto da ST
se caracterizam pela concentração de poucos fabricantes, ou distribuidores
atacadistas, ou importadores. Mas, na cadeia do varejo, multiplicam-se por
centenas, dificultando a fiscalização e aumentando a sonegação, razão pela qual
os Estados buscam a garantia da arrecadação, pelo uso do referido instituto. É
uma forma racional empregada na arrecadação e fiscalização tributária, cada vez
mais freqüente nas políticas tributárias dos Estados e do DF.
3.7.1 A Definição do Contribuinte Substituto e as Mercadorias Sujeitas à ST
É interessante deixar claro como são definidas e eleitas pelo legislador,
as mercadorias sujeitas à ST, podendo haver variações entre as UF´s.
Assim, a definição das mercadorias depende de vários instrumentos
legais combinados, iniciando pela LC 87/96, por intermédio de seus arts. 5º e 6º
(definição de responsabilidade de pagamento de tributo por terceiro),

do

art.

11

(extraterritorialidade), e do art.38 (obrigação de acordo firmado entre os Estados,
mediante convênio), em harmonia com o art. 37, inc. II, da Lei 10.297/96. Além dos
citados dispositivos legais, as cláusulas do Convênio ICMS 81/93 (Pacto federativo
firmado entre os Estados e o DF), normas estas em estrita obediência ao que
dispõe a Carta Magna em seu art. 155, inc. XII, alínea “b” e o art. 150 § 7º,
normatizam a definição de mercadorias sujeitas à ST.
Para que os contribuintes substitutos realizem operações em território
catarinense, ou a ele destinem, e sejam aplicadas as normas tributárias, utiliza-se a
lei estadual 10.297/96, em consonância com a LC 87/96, e a sua regulamentação
no RICMS/SC, no art. 11, do Anexo 3. Este Anexo é o instrumento r e g r a d o r que
trata especificamente “Da Substituição Tributária”, definindo em que tipos de
operações ocorre a incidência da ST, de forma que o Estado possa exigir o tributo.
Art. 11. Será atribuída ao fabricante, ao atacadista, ao distribuidor, ao
importador,[...], na condição de sujeito passivo por substituição tributária,
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo às operações
subseqüentes até a praticada pelo comerciante varejista com as
seguintes mercadorias, na forma e nos casos previstos no Capítulo IV:
§ 1° Será também responsável pela retenção e pelo recolhimento do
imposto qualquer outro estabelecimento, sito em outra unidade da
Federação, quando remeter os produtos arrolados no “caput” para
contribuinte estabelecido neste Estado (Convênio ICMS 81/93). (SANTA
CATARINA, 2001, grifo nosso).
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Com o objetivo de facilitar a pesquisa aos leitores, identifica-se no quadro
resumo denominado Quadro 3, abaixo, no qual estão descritas as mercadorias
sujeitas à ST, destacando-se o respectivo Protocolo ou Convênio, pactuado pelo
Estado, com a indicação da base legal no Anexo 3, do RICMS/SC.
Quadro 3: Resumo contendo as M ercadorias S ujeitas à ST com a
B a s e L egal Definida em Acordos Pactuados pelo Estado de SC
Descrição das
Anexo 3, art.
mercadorias
11, item
Cerveja, chope e refriger.
I

Base legal Anexo
3, art.
41 a 42 A

Sorvete
Cimento
Combustíveis e Lubrific.
Veículos automotores
Motocicletas
Pneumáticos
Cigarros e deriv. fumo
Tintas, vernizes
Produtos farmacêuticos

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XIV

43 a 44
45 a 46
149 a 205
47 a 49 A
50 a 52
53 a 55 A
56 a 57
58 a 60
145 a 148

Peças e aces. veículos
Rações tipo “pet”
Colchões e suportes

XVI
XVII
XVIII

113 a 116
117 a 119 A
120 a 123

Cosméticos e perfum.

XIX

124 a 129
130 a 132

Filmes fotográficos
Aparelho de barbear
Lâmpadas, reatores

XX
XXI
XXII

Convênio/
ano
Protocolo/ano
11/91 e 53/08
45/91 e 20/05
11/85 e 36/92
110/07

132/92
52/93
85/93
37/94
74/94
76/94 e 127/10
41/08 e 05/11
91/07 e 02/08
190/09
191/09
11/85 e 31/08

133 a 135
136 a 138

16/85 e 32/08
18/85 e 34/08
19/85 e 35/08
135/06 e 43/09

17/85 e 33/08

Pilhas e baterias eletr.
Disco fonográfico
Aparelhos Celulares
Produtos alimentícios

XXIII
XXIV
XXVI
XXVII

139 a 141
142 a 144
206 a 208
209 a 211

Artefatos uso doméstico
Produtos eletrônicos
Ferramentas
Instrumentos musicais
Máquinas e apar. Mecân.
Materiais de construção

XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII

212 a 214
215 a 217
218 a 220
221 a 223
224 a 226
227 a 229

189/09 e 178/10
192/09 e 184/10
193/09 e 186/10
194/09 e 183/10

XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII

230 a 232
233 a 235
236 a 238
239 a 241
242 a 244

197/09 e 180/10

Materiais de limpeza
Materiais elétricos
Artigos de papelaria
Bicicletas
Brinquedos

188/09 e 179/10

195/09 e 187/10
192/09 e 184/10
198/09 e 182/10
199/09 e 185/10
203/09 e 189/10
204/09 e 188/10

Bebidas quentes
XXXIX
250 a 252
103/12
Fonte: O autor com informações do RICMS/SC e da SEF/DIAT/GETRI, em 20/02/2013

Assim, o acesso ao quadro permitirá aos estudiosos da matéria uma
rápida e racional forma de consulta, sem as dificuldades operacionais de
pesquisar cada um dos instrumentos legais, acima apontados.
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3.7.2 Definição do Contribuinte Substituto na Lei Complementar
A LC 87/96 define quem é o contribuinte nos dispositivos transcritos,
podendo-se observar que as normas estaduais estão coadunadas com a norma
federal, a qual tem por objetivo harmonizar a aplicação da legislação tributária
entre todas as 27 (vinte e sete) Unidades da Federação:
Art. 5°. Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento
do imposto [...].
Art. 6°. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a
depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento,
hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto
tributário. (BRASIL, 1996).

A referida definição de contribuinte substituto tem origem no Código
Tributário Nacional, constante em seu art. 128.
3.7.3 O Fundamento na Lei Estadual Catarinense, em Obediência à LC 87/96
A Lei 10.297/96 reproduz integralmente a dicção normativa da lei nacional,
de forma que se obedeça ao princípio da territorialidade, em que as operações
realizadas com ST ocorridas no Estado ou a ele destinadas, sejam submetidas:
Art. 37. Fica responsável pelo recolhimento do imposto devido, na
condição de substituto tributário: I – [...]
II - o estabelecimento que as houver produzido, o importador, o
atacadista ou o distribuidor, conforme dispuser o regulamento, pelo imposto
devido pelas saídas subseqüentes das mercadorias relacionadas na Seção
V do Anexo Único desta Lei, caso em que a substituição tributária será
implementada, relativamente a cada mercadoria, por decreto do Chefe do
Poder Executivo [...] (BRASIL, 1996).

Assim, a denominada lei do ICMS Estadual, Nº 10.297/96, define quem
são os contribuintes responsáveis pelo recolhimento do ICMS Substituto.
3.8 O Fato Gerador do ICMS Substituto
O fato gerador do ICMS, da lavra de Machado (2007, p. 382), obedece
ao que está descrito na lei do Estado ou do DF que o institui. É claro que o fato
gerador de qualquer tributo deve estar descrito na lei instituidora. De acordo com a
CRFB/88, art. 146, inc. III, alínea "a", cabe à LC estabelecer normas gerais em
matéria de legislação tributária, em especial, sobre a definição dos fatos geradores.
Na tributação de forma antecipada pode-se detectar o aspecto material
do ICMS, por meio do verbo promover a operação de circulação, adicionado pelo
complemento mercadorias. O valor do imposto retido referente às operações
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futuras com a mesma mercadoria, é um aspecto material, ainda inexistente e
denominado pela doutrina e pela legislação como fictício, presumido ou estimado,
estando prevista no art. 128 do CTN (CARDOSO, 2004, p. 99).
Conforme Cassone (2007, p. 169, grifo nosso), o teor do art. 128 do
CTN, a responsabilidade por substituição ocorre quando, em virtude de disposição
expressa em lei, a obrigação tributária surge desde logo contra uma pessoa
diferente daquela que esteja em relação econômica com o ato, fato ou situação
tributados, sendo que, nessa hipótese, é a própria lei que substitui o sujeito
passivo direto pelo sujeito passivo indireto.
Cardoso (2004, p. 99) destaca a respeito da materialidade da tributação
antecipada, invocando a Constituição Federal:
Muito embora a materialidade da tributação somente seja perceptível com
a ocorrência do fato imponível, na substituição tributária para frente
tributa-se o fato que “deva ocorrer posteriormente”, conforme dispõe o §
7º do artigo 150 da Constituição Federal.

Ao utilizar o voto do Relator, Ministro Ilmar Galvão, proferido na
decisão

tomada

pelo

Tribunal

Pleno

do

STF,

em

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade nº 1.851, o qual destaca a respeito das figuras do fato
gerador e fato gerador presumido. Buscou fundamento no art. 114 do CTN, sendo
incontestável, especialmente, por constar numa Adin, responsável pela pacificação
da matéria da ST para frente, com respectivo efeito vinculante:
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 à
restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso,
na hipótese de sua não-realização final (BRASIL, 2002b).

Ao lado do voto do Ministro Ilmar Galvão, enfatiza-se a fonte legal do
fato gerador do ICMS ST, definido nos artigos 121 a 128 do CTN, os quais definem
as hipóteses de responsabilização tributária a terceiros diretamente ligados à
situação que constitua o fato gerador, ou um terceiro responsável, apontado pela lei.
3.9 Base de Cálculo da Substituição Tributária
O art. 41 da LC 87/96 define a base de cálculo, tendo como regra o valor
da operação relativa à circulação da mercadoria, ou o preço do serviço. Analisando-
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se a Lei Complementar 87/96, em atendimento à determinação constitucional,
verifica-se que, para fins de ST, pode-se extrair como regra geral, que as seguintes
parcelas integram a base de cálculo do ICMS ST:
[...] a base de cálculo, para fins de substituição tributária, será, em
relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório
das seguintes parcelas:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto
tributário ou pelo substituído intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou
prestações subseqüentes; ou, em existindo preço final a consumidor
sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como
base de cálculo este preço (Art. 8°, II, "a", "b" , "c" e § 3°) (BRAS IL, 1996).

Por sua vez, no RICMS/SC, Anexo 3, art. 13, assim dispõe:
Art. 13. Ressalvado o disposto no Capítulo IV, a base de cálculo do
imposto retido por substituição tributária será a soma das seguintes
parcelas:
I - o valor da operação realizada pelo contribuinte substituto ou pelo
substituído intermediário;
II - o montante dos valores de seguro, frete e outros encargos cobrados
ou transferíveis aos adquirentes;
III - margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações
subseqüentes, conforme percentuais definidos no Capítulo IV.
§ 1° [...]
§ 2°Em subs tituição ao disposto no "caput", a base de cálculo poderá ser: I
- o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade federal;
II - o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador.
Art. 14. A base de cálculo poderá ser estabelecida mediante termo de
compromisso celebrado entre as empresas interessadas e a Secretaria
de Estado da Fazenda (SANTA CATARINA, 2001).

Oportuno se torna realçar que os fabricantes de determinados setores
produtivos da economia sugerem divulgação de preços, como mecanismos de
manutenção de um certo padrão de valor de venda para seus produtos, sendo
tais setores da economia determinantes para essa sistemática, como os da indústria
farmacêutica e da indústria automobilística (MELO, A. C. C., 2005, p. 68).
Como não podia ser de outra maneira, já que a antecipação tributária
com substituição calcula o preço da operação no final da cadeia de circulação da
mercadoria, para efeito do ICMS, a base de cálculo para tanto é o preço sugerido
pelo fabricante, nos termos da LC 87/96 (MELO, A. C. C., 2005, p. 68, grifo nosso).
Na ST “para frente”, a sistemática para fixação da base de cálculo em
relação às operações subseqüentes se faz pela somatória das hipóteses das três
alíneas contidas no art. 8º, II da LC 87/96. Assim, o substituto deverá adicionar ao
valor da operação própria realizada, todos os encargos cobrados ou transferidos
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aos adquirentes, bem como a margem de valor agregado, das operações
subseqüentes (MELO, A. C. C., 2005, p. 75, grifo do autor).
As bases de cálculo previstas no art. 8º da LC 87/96, sendo, portanto,
definidas em lei, para as operações sujeitas ao regime de antecipação com
substituição, não se trata de pautas fiscais porque prevista em Lei. Ressalte-se
que os autores das informações são os próprios contribuintes, principais
interessados na manutenção dos preços dos seus produtos no mercado de
consumo. Por isso, são consideradas legais e constitucionais (MELO, A. C. C.,
2005, p. 76-77, grifo nosso).
3.10 A Definição das Alíquotas do ICMS Substituto
O Senado Federal possui a competência para estabelecer as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, e a este
facultando o estabelecimento de alíquotas mínimas e máximas nas operações
internas, conforme dispõe o art. 155, § 2º, incs. IV e V da CRFB/88. Para tanto,
será considerada a característica da essencialidade, sendo que o legislador deverá
levar em conta as alíquotas mais baixas aplicáveis às mercadorias essenciais,
enquanto que as consideradas supérfluas poderão sofrer alíquotas mais elevadas.
Podem ser utilizados como exemplos da aplicação das alíquotas
incidentes em operações internas, em Santa Catarina, respectivamente de 12%,
17% e 25%: a) veículos automotores; b) medicamentos, cimento, tintas, produtos
farmacêuticos; c) gasolina automotiva, cigarros e cosméticos.
Na definição das referidas alíquotas, o legislador catarinense deve
obediência às normas acima referidas, inclusive, considerando a característica da
essencialidade de cada mercadoria.
3.11 O Pagamento do ICMS Substituto
São três as formas de recolhimento ou pagamento do ICMS Substituto,
determinados pela legislação tributária catarinense:
a) Para os contribuintes inscritos no cadastro de contribuintes da
Secretaria da Fazenda (apurado em conta corrente).
b) Para os contribuintes não inscritos no Cadastro (realizado por
operação, devendo o comprovante de recolhimento acompanhar cada nota fiscal).
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c) Ou ainda, excepcionalmente, recolher o imposto relativo a cada
operação até o 5° (quinto) dia subseqüente ao da entrada da mercadoria no seu
estabelecimento, quando o contribuinte substituído, receber mercadoria de fora do
Estado, sem a devida retenção do ICMS na fonte (RICMS).
Assim, a primeira sistemática é a mais racional, em que o substituto tem a
prerrogativa de um prazo especial para apuração e posterior recolhimento, desde
que requeira e seja inscrito regularmente no cadastro da Fazenda, recebendo então
uma inscrição estadual específica. O Substituto de outro Estado, ao ser inscrito no
Cadastro, assume a responsabilidade, ao cumprimento de obrigações acessórias,
como por exemplo, a entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS
Substituto (GIA/ST). Outra obrigação se traduz no cumprimento da obrigação
principal nos prazos estabelecidos na legislação tributária (em regra, o prazo de
vencimento é o dia 10 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador das operações
sujeitas à ST), a qual se traduz no recolhimento mensal, se assim, a lei dispor.
Em decorrência da importância estratégica do produto arrecadado pelos
contribuintes substitutos, para o equilíbrio das finanças catarinenses, o fisco
estadual através dos Grupos de Especialistas (GES) acompanha e gerencia
permanentemente o comportamento dos valores recolhidos, em confronto com a
regularidade das operações realizadas e destinadas a seus contribuintes.
Para manter uma constante atualização, os GES mantém contatos com
os contribuintes para que prestem informações sobre determinadas operações em
que possa suscitar dúvidas. O acompanhamento permanente também envolve a
realização de auditorias fiscais sempre que entender necessário, inclusive, para
que o contribuinte sinta-se monitorado, o que pode prevenir e evitar ações fiscais
dispendiosas e um contencioso futuro.
Um sistema de gerenciamento moderno e permanente é empregado pelo
fisco através dos GES na garantia do cumprimento imediato das obrigações
acessórias, as quais possibilitam o fiel cumprimento da obrigação principal.
Ressalte-se que é um dever legal do substituto em recolher o ICMS ST, o qual é
retido na fonte pelo substituto, constando na nota fiscal acrescendo à operação. O
valor do imposto retido na fonte significa uma forma de adiantamento pelo
substituído, mas, em última análise, o encargo tributário é transferido para a etapa
final de comercialização, sendo inteiramente suportado pelo consumidor final.
O fundamento para as três formas de pagamento, seja por conta
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corrente, no dia 10 de cada mês, por operação, ou pela entrada da mercadoria no
estabelecimento e, ainda, a forma de apuração, de cadastro, está devidamente
normatizado nos arts. 16, 17, 18 e 27 do RICMS/SC, em seu Anexo 3:
Da apuração - Art. 16. O imposto a ser recolhido por substituição
tributária será apurado mensalmente, ressalvado o disposto no art. 53, § 3°
do Regulamento, e corresponderá à diferença entre o valor resultante da
aplicação da alíquota prevista para as operações internas sobre a base
de cálculo da substituição tributária e o valor devido pela operação
própria do substituto.
Do Pagamento - Art. 17. O imposto devido por substituição tributária
deverá ser recolhido até o 10° (décimo) dia do per íodo seg uinte ao da
apuração.
Art. 18. O contribuinte substituto, estabelecido em outro Estado, que não
providenciar sua inscrição nos termos do art. 27, deverá recolher o
imposto devido por substituição tributária a este Estado por ocasião da
saída da mercadoria de seu estabelecimento, caso em que o transporte
deverá ser acompanhado por uma das vias da GNRE (Conv. ICMS 81/93).
§ 1° [...] ;
§ 3° Nas hipó teses previstas neste artigo, caso o contribuinte substituído
receba mercadorias sujeitas à substituição tributária acobertadas por
documento fiscal desacompanhado da GNRE ou DARE-SC, deverá: I –
[...];
II - recolher o imposto relativo a cada operação até o 5° (quin to) dia
subseqüente ao da entrada da mercadoria no seu estabelecimento.
Do Cadastro - Art. 27. O contribuinte substituto deverá inscrever-se no
CCICMS deste Estado, mediante apresentação dos documentos
(Convênio ICMS 81/93): [...]. (SANTA CATARINA, 2001, grifo nosso).

As normas tributárias expressas no Convênio ICMS 81/93 são
essenciais para a operacionalização das obrigações relativas aos substitutos,
especialmente para os estabelecidos em outras UF´s, devido à questão do
princípio da extra-territorialidade das normas tributárias, para o que assume uma
importância capital, o disposto na cláusula terceira, que assim dispõe:
Cláusula décima terceira O estabelecimento que efetuar retenção do
imposto remeterá à Secretaria de Fazenda, Finanças ou Tributação das
unidades da Federação de destino, mensalmente:
I - arquivo magnético com registro fiscal das operações interestaduais
efetuadas no mês anterior, [...] conforme o Convênio ICMS 57/95, até o
dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da realização das operações;
II - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS - Substituição
Tributária [...] (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1993, grifo nosso).

Logo, a forma mais vantajosa ao substituto consiste em providenciar a
sua inscrição no cadastro da Fazenda, para ter direito a apuração em conta gráfica,
com recolhimento em parcela única, no dia 10 do mês seguinte ao fato gerador.

3.12 Exemplo Prático de Incidência de ST em Operação Interestadual
Para o cálculo do ICMS ST fundamenta-se na Lei 10.297/96 e no
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RICMS/SC, em seu Anexo 3, ao tratar da ST, normatizando que a base de cálculo
será calculada com base no preço de venda, acrescido do valor do frete, do IPI e
demais despesas debitadas ao substituído, acrescido, da (MVA) sobre o total.
A MVA resulta da aplicação de um percentual fixo de margem de lucro,
cujo percentual se estabelece em cada caso, baseado em pesquisas de preços
efetuadas com as entidades representativas do segmento econômico, as quais são
acordadas em convênios ou protocolos firmados entre os Estados e o DF.
Para facilitar a compreensão da matéria, exemplifica-se um cálculo por
meio do Quadro 4, um demonstrativo resumo do Imposto a ser retido na fonte, em
operação interestadual do Paraná para Santa Catarina, abaixo detalhado:
a) Base de cálculo do ICMS ST = (Valor mercadoria + frete + IPI + seguro
+ outras despesas) x MVA ;
b) Determinação do valor do ICMS próprio sobre a operação própria,
que é o valor de partida, ou seja, o valor da mercadoria, sem quaisquer acréscimos;
c) Determinação do ICMS Substituto da operação subseqüente;
O fato gerador para o substituto ocorre ao promover a saída das
mercadorias do estabelecimento, o que o obriga a retenção do ICMS ST na fonte.
No exemplo de uma venda realizada por um fabricante de cimento “A”
(substituto paranaense), a qual é destinada a um cliente “B” (substituído)
localizado em Santa Catarina, cujo valor da mercadoria é de R$ 10.000,00 e com
um IPI calculado a uma alíquota de 10%, obter-se-á:
1- Valor do ICMS sobre a operação própria = R$ 10.000,00 x 12%
(alíquota interestadual devida no caso) totalizará R$ 1.200,00.
2- Determinação da base cálculo ICMS ST = R$ 10.000,00 + R$
1.000,00 (IPI) + R$ 1.000,00 (frete) + 20% (margem de lucro, Convênio
ICMS 36/92) = R$ 14.400.
3- Determinação do valor total do ICMS ST calculado na operação =
R$ 14.400,00 x 17% (alíquota interna praticada no Estado de SC) = R$
2.448,00.
4- Determinação do valor do ICMS ST a ser retido é obtido pelo cálculo
da diferença entre o valor total do ICMS ST, subtraído do valor do ICMS
próprio, o que resultará em: R$ 2.448,00 – R$ 1.200,00 = R$ 1.248,00.
5- Logo, o valor retido na fonte e devido a SC como ICMS ST é de R$
1.248,00. Este valor será somado ao valor da operação de compra da
mercadoria, sendo acrescido e constante na nota fiscal e cobrado do
destinatário.

O mesmo exemplo é apresentado no Quadro 4, no qual se demonstra de
forma didática o detalhamento do cálculo para a apuração do ICMS Substituto a ser
retido na fonte a ser efetuado pelo contribuinte remetente da mercadoria ou bem.
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Quadro 4 - Demonstrativo R esumo de C álculo do ICMS Substituto a ser
Retido em Operação Interestadual com Cimento, do PR para SC
Identificação da operação
(1) Valor da mercadoria
(2) Valor do ICMS Próprio
(3) Valor do IPI
(4) Valor do frete
(5) Soma Oper. Própr. e parcelas inciden.
(6) MVA fixada (Prot 11/85)
(7) Base de cálculo da ST
(8) Valor Total do ICMS Substituto
(9) Valor do ICMS ST a ser retido
Fonte: Autor, com base no RICMS/SC, Anexo 3.

Fórmula / cálculo

Valor apurado R$

(500sc*R$20,00)
12% * (1)
10% * (1)
(1+3+4)
20% * (5)
(5) + (6)
(7) * 17%)
(8) – (2)

10.000,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
2.400,00
14.400,00
2.448,00
1.248,00

Assim, objetivando facilitar a compreensão dos leitores, a aplicação da
norma legal em mercadoria sujeita à ST fica evidenciada, de maneira prática.
3.13 O Diferencial de Alíquota de 5% sem a Exigência de MVA
Deve-se registrar que, nas operações interestaduais, em relação a
algumas mercadorias, a ST também ocorre, nas entradas destinadas para uso e
consumo ou ativo fixo, desde que o destinatário seja contribuinte do ICMS,
conforme determina o art. 16, parágrafo único, do Anexo 3 ao RICMS/SC.
Art.16. [...]. Parágrafo único. Tratando-se de mercadoria destinada à
integração ao ativo permanente ou ao uso ou consumo do substituído, o
imposto a ser recolhido por substituição tributária corresponderá à
diferença entre as alíquotas interna e interestadual aplicadas sobre a base
de cálculo relativa à operação própria do substituto (SANTA CATARINA,
2001).

Nos casos disciplinados no art. 16, Anexo 3, exige-se apenas a diferença
de 5%, que é o resultado entre a subtração da alíquota interna catarinense (17%)
e a interestadual devida nas operações entre contribuintes do imposto (12%), sem
a consideração de margem de lucro, ou seja, a MVA.
Concluído o segundo capítulo, restou demonstrada a importância do
ICMS inserido no instituto da ST, com o estudo das razões da sua adoção, os
principais fundamentos normativos desde a sua adoção até o momento atual.
Também se demonstrou, a obrigatoriedade dos Convênios para a formulação
de pactos federativos e a importância relativa da ST nas finanças catarinense.
Na seqüência, no capítulo conclusivo será comprovada a hipótese
monográfica, a vedação ao direito da restituição do excesso da quantia paga
ao não se realizar o fato gerador presumido.
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4 A VEDAÇÃO AO DIREITO DA RESTITUIÇÃO DO EXCESSO DA QUANTIA
PAGA AO NÃO SE REALIZAR O FATO GERADOR PRESUMIDO
Neste terceiro capítulo, será estudada a hipótese formulada com referência
à expressa vedação ao direito da restituição do excesso da quantia paga, ao não se
realizar o fato gerador presumido. A hipótese restará comprovada pela apresentação
de doutrinas e reiteradas jurisprudências em decisões, proferidas tanto no
contencioso, como em todas as instâncias judiciais, culminada com decisão do
STF e o seu efeito vinculante. Assim, ao abordar o estudo conclusivo é oportuno
iniciá-lo pela exposição do entendimento doutrinário a respeito da matéria.
4.1 Entendimento Doutrinário e a Pacificação Constitucional da ST
Antes e mesmo depois da CRFB/88, o instituto da ST sempre foi
questionado pelos operadores do direito, com a presença de críticas e discussões,
tanto na doutrina nacional como no judiciário. Por isso é oportuna a apresentação de
uma coletânea de entendimentos doutrinários e reiteradas decisões judiciais,
relativas a sua constitucionalidade.
Carrazza (2005, p. 435, grifo do autor) faz severas críticas à EC 03/93,
afirmando que ao introduzir o § 7º, “criou a absurda responsabilidade tributária por
fato futuro, a da substituição tributária para frente”.
No entanto, ao proferir tal crítica, Carrazza (2005, p. 436) enfatiza que a
adoção do regime parte do pressuposto de se evitar a evasão fiscal futura,
justificando a cobrança antecipada do imposto, sobre fato que ainda não aconteceu.
Por sua vez, Alexandrino (2003, p. 132) assinala que a aprovação da EC
Nº 03, em março de 1993, foi um marco, não cabendo mais questionar a
legitimidade e constitucionalidade da S T “para a frente”. O autor destaca que o
STF já enfrentou o tema e decidiu que não há inconstitucionalidade no regime de ST,
conforme evidencia no seguinte julgamento:
De qualquer forma, o STF já pacificou a constitucionalidade do regime,
mesmo no caso das operações realizadas antes do acréscimo do parágrafo
em estudo, nestes termos (apesar do julgamento, ele se refere a operações
anteriores a 1993): É constitucional o regime de substituição tributária ‘para
frente' – em que se exige do industrial, do atacadista, ou de outra categoria
de contribuinte, na qualidade de substituto, o recolhimento antecipado do
ICMS incidente sobre o valor final do produto cobrado ao consumidor,
retirando-se do revendedor ou varejista, substituído, a responsabilidade
tributária (ALEXANDRINO, 2003, p. 132).

No estudo monográfico, sem a pretensão, até porque não é possível, o
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aprofundamento maior do tema, mas necessário expor alguns princípios sempre
presentes nas decisões judiciais que norteiam a constitucionalidade do instituto da
ST, destacando-se o da razoabilidade, da proporcionalidade e da praticidade.
Ao mencionar a presença de princípios constitucionais se extrai a essência
do conceito de princípio, que exprime a noção de “mandamento nuclear de um
sistema” e, por sua vez, “normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de
vínculo de pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de
realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de outrem” (SILVA, 2003, p. 91).
O STF, apesar de reconhecer a competência do legislador para instituir o
sistema

de

ST,

vinculou

a

sua

constitucionalidade

à

razoabilidade

e

proporcionalidade de seus termos. No entendimento da Corte Maior, na ST, além
de ter de haver pertinência entre o evento preliminar em face do evento final
(operação substituída) e de se ter certo grau de certeza da sua ocorrência, impõe-se
que haja proporcionalidade entre o valor cobrado antecipadamente e o resultado final
da operação (CARDOSO, 2006, p. 153, grifo nosso).
Utilizando a exemplificação das diretrizes expressas pela mais Alta Corte,
com tais princípios de ordem constitucional, evidencia-se no julgamento do RE
213.396-5/SP, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, que ao expressar o seu voto,
expôs as vantagens existentes na adoção do instituto da ST, às quatro partes
envolvidas na sistemática de tributação, observando-se a presença dos princípios da
proporcionalidade e da praticidade, um verdadeiro marco e paradigma na ST:
Não é difícil perceber que a substituição tributária, em operações
subseqüentes, como é o caso dos autos, convêm às partes envolvidas na
operação tributada: ao Fisco, por simplificar o trabalho de fiscalização,
reduzido que fica ao pequeno número de empresas montadoras de veículos
existentes no pais; à montadora, por permitir um controle de preço final pelo
qual os seus produtos são entregues ao consumidor final, preço esse de
ordinário sugerido ao revendedor pelo fabricante; ao concessionário
revendedor, por exonerá-lo de toda preocupação de ordem tributária,
desobrigado que fica ao recolhimento do ICMS sobre os veículos
comercializados; e, por fim, ao consumidor, por dar-lhe a certeza de que o
preço pago correspondente ao recomendado pelo fabricante (CARDOSO,
2006, p. 153, grifo nosso).

No

caso

de

ST,

cabe

ao

intérprete

utilizar

a

ferramenta

da

proporcionalidade, efetuando os seguintes questionamentos e ponderações:
a) o meio utilizado pelo Estado é adequado à obtenção da finalidade
perseguida? A substituição tributária viabiliza ou facilita a arrecadação e
fiscalização, principalmente em setores pulverizados, como cigarros, bebidas
e veículos? b) o meio é necessário, no sentido de que não há outro que
chegue ao mesmo resultado com nenhuma ou menor limitação à esfera
jurídica do contribuinte? C) por fim, e na verdade mais importante, existe
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relação entre o meio adotado e o fim com ele perseguido, no sentido de
que a vantagem representada pelo alcance desse fim supera o prejuízo
decorrente da limitação concretamente imposta a outros interesses
igualmente protegidos? (CARDOSO, 2006, p. 153, grifo nosso).

Na análise das questões anteriores, Cardoso responde favoravelmente,
assinalando que isto ocorre desde que o Fisco não torne desproporcional o sistema
no momento de sua aplicação. O mesmo raciocínio e fundamento principiológico se
encontra no voto do relator Min. Ilmar Galvão, no julgamento do RE 213.396- 5/SP,
no qual se analisava a ST progressiva, no setor automotivo:
Com efeito, trata-se de fato econômico que constitui verdadeira etapa
preliminar do fato tributável (a venda do veículo ao consumidor), que o tem
por pressuposto necessário; o qual, por sua vez, é possível prever, com
quase absoluta margem de segurança, uma vez que nenhum outro
destino, a rigor, pode estar reservado aos veículos que saem dos pátios das
montadoras, senão a revenda aos adquirentes finais; sendo, por fim,
perfeitamente previsível, porque objeto de tabela fornecida pelo fabricante,
o preço a ser exigido na operação final, circunstância que praticamente
elimina a hipótese de excessos tributários CARDOSO, 2006, p. 153,
grifo nosso).

Continuando o estudo de Cardoso, referente à decisão do STF no
julgamento da ADI 1851, também relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, assinalou o
autor, que o Tribunal entendeu a existência da razoabilidade que outorga validade à
ST, inclusive com a não devolução do ICMS correspondente à eventual diferença
entre a base de cálculo presumida e o valor da operação:
No julgamento da ADI 1851/AL: “O fato gerador presumido, por isso mesmo
não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à 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 (CARDOSO, 2006, p. 164, grifo nosso).

Nas assertivas anteriores, fica evidenciada toda a hipótese do presente
trabalho monográfico, referente à legalidade da proibição de restituição de tributo pago
em excesso, exceto no caso da não realização do fato gerador presumido, cujos
pontos são defendidos ao longo do mesmo.
Uma oportuna observação, com fulcro em Ávila (2006, p. 222), assinala
que o STF tem considerado legítimo o regime da ST, inclusive o relativo ao ICM que
era previsto no DL 406/68 e anterior à EC 03/93, que constitucionalizou tal sistema.
Carrazza (2003, p. 251), ao dissertar sobre o julgamento ocorrido em
02/08/1999, do RE 213.396-6/SP (Pleno, rel. Ilmar Galvão), registra que ficou
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decidida ser constitucional a ST, sendo que, no RE 269.572-6/MG (rel. Min. Marco
Aurélio), a 2ª Turma do STF enveredou pela mesma trilha.
Finalmente, cabe destacar que a decisão do STF, referente a Adin 1851,
pacificou a matéria da substituição tributária para frente, em definitivo.
4.2 Definição de Fato Gerador Presumido e a Substituição Tributária
No jargão tributário, o ICMS relativo ao fato gerador presumido recebe o
rótulo de “ICMS-Substituição”, ou pela sigla, ICMS ST. Quem seria a parte legitimada
para propor ação tendente ao reconhecimento à restituição/compensação do indébito
à guisa do ICMS/ST ? (FREITAS, 2006, p. 180, grifo do autor).
Com efeito, o caput do art.10 da Lei Kandir é conducente ao
reconhecimento da legitimidade do substituído, para este pleito:
Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do
valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao
fato gerador presumido que não se realizar.
§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo
de a fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os
mesmos critérios aplicáveis ao tributo.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária
irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva
notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também
devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.
(FREITAS, 2006, p. 198, grifo nosso).

No estudo, ora em comento, tem-se como essencial o entendimento do real
significado de “fato gerador presumido”, cujo conceito pode ser extraído do processo
ApCiv 1998.01.1.019931-95, TJDF- j. 24.09.2001 – rel. Des. Dácio Vieira, com
fundamento no § 7º do art. 150 da CRFB/88, o qual preconiza que a restituição
deverá ocorrer quando o fato gerador não se realizar, definindo-se:
Consoante destacou o Distrito Federal “o fato gerador presumido é a
circulação da mercadoria, a venda da mercadoria. Apenas a circulação da
mercadoria com a sua revenda. Se houve revenda, ocorreu o fato gerador
presumido. Assim, só existe o direito à restituição no caso de não haver a
circulação da mercadoria” (VIEIRA, 2002, p. 349).

Após esta busca de conceitos cabe registrar que a legislação tributária
deve encontrar fundamento constitucional. Nesse sentido, é necessário observar, da
lavra de Cardoso (2004, p. 78, 81, grifo nosso), que, para instituir a ST, o legislador
constituinte de 1 988 passou a requerer a sua disposição por lei complementar,
conforme o art. 155, § 2º, XII, “b”, cabendo à LC dispor sobre a S T .
Para se alcançar uma adequada definição do tema, há que se fundamentar
no seu ponto de partida, que é o § 7º do art. 150 da CF, acrescentado pela EC nº
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03/93. Segundo Alexandrino (2003, p. 131, grifo do autor), com o intuito de pacificar
as controvérsias sobre a legitimidade do regime tributário denominado de ST
subseqüente, e do momento da ocorrência do fato gerador, assim se expressou:
A substituição tributária é uma das modalidades de responsabilidade
tributária, entendida esta como a expressa atribuição legal de obrigação de
pagar tributo a pessoa que não possui relação direta com o fato gerador. No
dizer do art 128 do CTN, responsável é uma terceira pessoa, diversa do
contribuinte, vinculada (não diretamente) à situação fática prevista na
hipótese de incidência tributária. A ST verifica-se quando no momento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária o obrigado ao pagamento
não é o contribuinte, mas terceira pessoa prevista na lei, vinculada não
diretamente ao fato imponível. Em momento nenhum a obrigação de pagar
cabe ao contribuinte e sim ao responsável, que já é figura prevista como
obrigada desde o instante de ocorrência do fato gerador.

Logo, o regime da ST está previsto pela CRFB/88 no § 7º do art. 150. De
uma forma simples e didática, expõe que substituto é o contribuinte A, que retém (e
recolhe) o tributo pela venda que faz a B; substituído é o contribuinte B, que revende
a C (CASSONE, 2007, p. 356, grifo do autor).
Cassone (2007, p. 356) apresenta importante contribuição ao estudo, ao
destacar que a ST trata-se de um fato gerador futuro, por ficção jurídica criada pela
própria Constituição, ou seja, uma presunção constitucional absoluta, que comporta
restituição do tributo, caso o fato gerador não venha a realizar-se.
Em complemento ao raciocínio anterior, Cassone, ao analisar o § 7º da CF,
tema central do estudo, assinala que se trata de o fato gerador futuro não vir a se
realizar, nada expressando sobre diferença de preço ocorrida a maior, em relação à
base de cálculo anteriormente presumida, concluindo que a situação de fato gerador
futuro não vir a se realizar, conduz ao surgimento de duas correntes:
1ª) a entender que, havendo diferença de base de cálculo no fato gerador
futuro, caberá restituição ou pagamento do tributo;
2ª) entendendo que, em face da RFB/88 não distinguir, só é admitida a
hipótese de restituição caso o fato gerador futuro não vir a se realizar,
não cabendo falar em restituição ou pagamento em vista da diferença de
base de cálculo (CASSONE, 2007, p. 356, grifo nosso).

Justamente a segunda corrente prospera, ao tratar da proibição de
restituição, a qual está pacificada no direito tributário pátrio, graças a posição do
STF, com referência ao “fato gerador presumido”, restringindo esse direito:
Na ADI 1.851, o STF decidiu que ‘o fato gerador presumido, não é
provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou
complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de
sua não realização’. O Plenário do STF reafirmou a constitucionalidade do
regime de substituição tributária no RE 266.602 (cf. Notícias de 15-9-2006
do <www.stf.gov.br>), assim como declarou constitucional as cláusulas
primeira e segunda [...] (CASSONE, 2007, p. 356, grifo nosso).
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Ao estudar “fato gerador presumido e a ST”, é oportuno destacar os
requisitos indispensáveis para a substituição tributária para frente:
a) o substituto não pode arcar com o ônus da carga tributária, devendo poder
ressarcir-se, de forma preferencial e imediata, perante o substituído, ou,
ainda, perante o Fisco no caso de não ocorrência do fato gerador ou de sua
diferença por preço inferior ao tributado na fonte;
b) a norma de incidência deve levar em conta as características do
substituído, o verdadeiro contribuinte e;
c) o substituto deve estar vinculado ao fato imponível, não podendo ser
escolhido de forma aleatória ou estar totalmente alheio ao fato imponível
(CARDOSO, 2004, p. 210, grifo nosso).

Cabe o registro de uma crítica à afirmação de Cardoso (2004, p. 210, grifo
nosso), ao prever a possibilidade de restituição, no caso de ocorrência do fato
gerador ou de sua diferença por preço inferior ao tributado na fonte, ficando
comprovado ao longo do trabalho monográfico, que tal hipótese de restituição não
encontra respaldo legal, sendo vedada por decisões proferidas em todas as
instâncias judiciais e pacificado por decisão da mais Alta Corte (ADin 1851).
Por sua vez, conclui Alexandrino (2003, p. 134) que hoje, de acordo com o
STF, deve-se interpretar literalmente o § 7º do art. 150 da CRFB/88:
Cabe a restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador
presumido. Diversamente, ocorrendo o fato gerador presumido não caberá,
em nenhuma hipótese, restituição de eventuais diferenças verificadas em
decorrência da base de cálculo presumida ser maior do que o valor efetivo
da operação substituída (grifo do autor). Analogamente, o STF, no
julgamento da mesma ADIn 1.851, firmou interpretação de que é vedada a
cobrança complementar do tributo substituído quando o valor efetivo da
operação posterior for maior que o valor presumido utilizado como base de
cálculo para sua cobrança.

No decorrer do capítulo, será d estacada a importância crucial do disposto
no § 7º do art. 150 da CF, estando expressamente vedada tanto a restituição de
eventuais diferenças verificadas em decorrência da base de cálculo presumida ser
maior do que o valor efetivo da operação substituída, como também vedada a
cobrança complementar pelo fisco, quando o valor efetivo da operação posterior for
maior que o valor presumido utilizado como base de cálculo para sua cobrança.

4.3 O Excesso da Quantia Paga, a não Realização do Fato Gerador Presumido
e o Direito ou Não à Restituição
Ao iniciar a questão relacionada à restituição é necessário apresentar a
definição da lavra de Masiero (2007, p. 57), afirmando que “a restituição é o gênero,
englobando a repetição do indébito e a compensação; estas como espécies”.
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Na análise e na interpretação do § 7º do art. 150 da CRFB/88, combinado
com o art. 10 da LC 87/96, surge a questão da restituição imediata e preferencial do
ICMS ST. No entanto, a restituição requerida somente acontecerá quando o fato
gerador presumido não ocorrer, e não haverá o direito quando o fato ocorrer, mas a
operação tiver de ser realizada por um valor inferior àquele em que foi calculado o
ICMS Substituto (MASIERO, 2007, p. 57, grifo nosso).
Chiesa (1997, p.144) justifica a inconstitucionalidade da regulamentação
instituída pela LC 87/96, autorizando os Estados a implantarem a “substituição
tributária para frente”, que nada mais é do que a tributação de fato presumido, mas
somente sobre fatos concretamente realizados. Justifica o autor que não há como se
aferir à capacidade contributiva do sujeito passivo com base em fatos presumidos,
ainda que expressamente constante no § 7º, art. 150 da CRFB/88.
Em contrapartida, com base nas críticas relacionadas ao princípio da
capacidade contributiva, o Ministro Ribeiro as rechaça, assim destacando:
[...] Afirma-se, ainda, que o instituto da "substituição tributária para frente"
viola o princípio da capacidade contributiva. Argumenta-se que, no sistema
tributário brasileiro, o destinatário da carga tributária é a pessoa que
provoca, desencadeia ou produz a materialidade da hipótese de incidência
do tributo, ou quem tenha relação pessoal e direta (art. 121, parágrafo único,
I, do CTN) com essa materialidade. [...]. A "substituição tributária para frente"
constitui instituto, consagrado pelo nosso Direito, que, antes mesmo da
vigência da atual Constituição, teve a sua compatibilidade com a Lei das
Leis reconhecida pelo Excelso Pretório.A sua adoção constitui exigência da
sociedade moderna, visando à aplicação do princípio da praticabilidade da
tributação. Apóia-se em dois valores básicos: necessidade de evitar a
evasão fiscal (segurança fiscal) e de assegurar recursos com alto grau de
previsão e praticabilidade (certeza fiscal) (RIBEIRO, 1997).

Carrazza, por sua vez, também profere críticas a respeito do referido
instituto, entendendo que é contrariado o princípio da não-cumulatividade do ICMS:
O autor assinala que, seguindo as lições de Marçal Justen Filho
(Princípios...p.158) e de Geraldo Ataliba (Substituição e Responsabilidade
tributária, RDT 49, pp 73 a 96), temos que a substituição tributária para
frente frustra a regra da não-cumulatividade, a que, por imperativo
constitucional, o ICMS deve obedecer, garantindo o aproveitamento dos
créditos do imposto incidente nas operações anteriores, afirmando o autor,
em suma, que o princípio da não-cumulatividade do ICMS veda a cobrança
antecipada deste imposto. Conclui o autor afirmando que, sendo obrigadas
a pagar o ICMS devido nas operações subseqüentes (que podem até não
se realizar e cujos valores são incertos), as empresas distribuidoras não têm
como beneficiar-se do direito de crédito que o princípio da nãocumulatividade lhes confere (CARRAZA, 2003, p. 247).

Com relação à crítica de Carrazza, o ex-ministro do STJ, Antônio de Pádua
Ribeiro, não aceitando as críticas que possam frustrar a observância do princípio da
não-cumulatividade do ICMS, assim se manifestou:
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Afirma-se que o instituto viola o princípio da não-cumulatividade. Esse
argumento impressiona, mas não merece acolhida. A respeito, conclui, com
precisão, o Prof. Sacha Calmon: [...] a existência de "fatos geradores
supostos" por presunção legal depende do tratamento jurídico que se dê à
questão. O princípio da não-cumulatividade, por si só, não lhe é impeditivo.
E, para assim concluir, entre outros fundamentos, disse que nos impostos
sobre valores agregados, a técnica da não-cumulatividade está a serviço da
antecipação do imposto, devendo cada elo da cadeia-de-vinculação
econômica "adiantar" o imposto incidente sobre o valor que precisamente
acrescentou ao preço do bem ou serviço. O verbo adiantar está sendo
utilizado para expressar o fenômeno da translação do ônus fiscal. Nos
impostos s obre o consumo, não-cumulativos, plurifásicos, cada agente
econômico a um só tempo adianta o imposto e o repassa pela mecânica dos
preços ao elo seguinte e, por conseguinte, até o consumidor final, que paga
toda a carga, exatamente por ser esta a última o ciclo fiscal. Salienta o ilustre
mestre que se deve afastar, para a boa compreensão do tema, raciocínio
estritamente linear e analítico do princípio da não-cumulatividade. Tenha-se
em conta que a Constituição, ao referir-se à não-cumulatividade do ICMS,
dá a entender que a exação incide em cada operação (CRFB/88, art. 155, §
2º, I e II). Não há olvidar, porém, que o objetivo do texto é apenas assegurar
a não-cumulatividade. O imposto se desdobra em várias fases e quem
suporta toda a sua carga é o consumidor final (RIBEIRO, 1997).

Na mesma direção, a respeito da legalidade da ST, destacando-a como
um instrumento de evolução da política tributária, na manifestação expressa do
Desembargador Mohamed Amaro, em voto que proferiu na ApCível nº 214.003-2/7:
O Desembargador Mohamed Amaro, em voto que proferiu na ApCível nº
214.003-2/7, da Comarca de São Paulo, não se compreende a feroz
resistência oposta por alguns à substituição tributária nas operações
subseqüentes, como evolução da política tributária, como se isso fosse
novidade no país e já não existira desde o Código Tributário Nacional (art.
52, § 2º, II, posteriormente revogado pelo DL 406/68, e restabelecido pelo
sistema da LC 44/83), insistindo em pugnar pela manutenção de um modelo
colonial que, aliado à massificação das operações, revela-se propício aos
sonegadores, em contrapartida, olvidando-se o magistério do sempre
lembrado Aliomar Baleeiro, para quem os tributos destinados à manutenção
dos serviços públicos "devem ser arrecadados por meios expeditos,simples
e econômicos", "e, dentre eles, a transferência da responsabilidade pela
dívida tributária do contribuinte para os ombros de terceiro" (RIBEIRO, 1997,
grifo nosso).

Ao finalizar a apresentação de coletânea de doutrinas com posições
diferenciadas a respeito da ST, já de longa data, as decisões judiciais eram
favoráveis ao reconhecimento da sua legalidade e constitucionalidade.
4.3.1 O Convênio ICMS 13/97 e a Expressa Vedação à Restituição
O Convênio ICMS nº 13/97, em conformidade com a EC 03/93, cuja
cláusula segunda normatiza a expressa vedação de eventuais diferenças pagas a
maior entre a base de cálculo da retenção de imposto pelo substituto e a
efetivamente praticada pelo substituído, reza que:
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Cláusula Segunda. Não caberá a restituição ou a cobrança complementar
do ICMS quando a operação ou prestação subseqüente à cobrança do
imposto, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor
inferior ou superior àquele estabelecido com base no art. 8º da LC 87, de 13
de setembro de 1996 (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1997).

A decisão a respeito da constitucionalidade do Convênio ICMS 13/97 e a
expressa vedação à restituição do excesso de quantia paga está evidenciada no
julgamento do STF do AI nº 462.283/RS, sendo relator o Min. Gilmar Mendes (DJU
de 30.05.05, p. 63), o qual, entre outros argumentos, assim se manifestou:
1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso que concedeu a segurança à parte
ora agravada, com o fim de ressarcir-se de créditos de ICMS relativo às
diferenças entre os valores retidos pelo regime de substituição tributária em
suas operações e o valor da operação de venda efetivamente ocorrida,
quando a menor do que o valor outrora presumido. Sustenta o recorrente,
com base no art. 102, III, a, a ocorrência de violação ao art. 150, § 7º, da
Constituição Federal. 2. Consistente o recurso. O Estado recorrente é
signatário do Convênio ICMS nº 13/97, cuja cláusula segunda foi declarada
constitucional pelo Plenário desta Corte, na ADI nº 1851/AL. Tal decisão
aplica-se inteiramente ao caso, por sua força vinculante (art.102, § 2º da
CRFB/88). Está na ementa do acórdão: "A EC nº 03/93, ao introduzir no art.
150 da CRFB/88 o § 7º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema
jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao
estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago
quando não verificado o mesmo fato a final (BRASIL, 2007c).

Logo, ao se deparar sobre o referido convênio, julgado constitucional pela
mais Alta Corte, são derrubados os argumentos jurídicos a respeito do direito em
relação a duas situações distintas, sob a modalidade da ST. A vedação tanto se aplica
ao direito do fisco em cobrar qualquer adicional complementar de ICMS ST, no caso
de prática de preços superiores, como também ao contribuinte, de requerer
restituição quando a operação subseqüente à cobrança do imposto se realizar com
valor inferior àquele estabelecido com base no art. 8º da LC 87, hipótese
comprovada no estudo monográfico.
4.3.2 Hipóteses em que a Lei Reconhece o Direito à Devolução de Imposto
A LC 87/96 determina a obrigatoriedade da restituição em seu art. 10,
repetindo o teor da CRFB/88, acrescentando-lhe o § 1º, para os casos em que o
fato gerador presumido não se realizar, seja assegurada a restituição num prazo de
90 dias após o requerimento administrativo, devidamente formulado perante o fisco
estadual, para análise, manifestação e devolução, se for o caso.
Em conseqüência do disposto no art. 10 da LC 87/96, caso não seja
cumprido o prazo para devolução pela autoridade fazendária, o contribuinte
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substituído poderá se creditar em sua escrita fiscal do valor da repetição de indébito,
em obediência ao que expressamente a legislação determina:
Artigo 10: É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do
valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao
fato gerador presumido que não se realizar.
§ 1º: Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo
de 90 dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal,
do valor do objeto do pedido, [...].
§ 2º: Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária
irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 dias da respectiva
notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, [...] (BRASIL,
1996).

Por sua vez, reza o disposto no RICMS/SC, Anexo 3, art. 26, os casos em
que é aplicável a restituição do ICMS retido por ST correspondente ao fato gerador
presumido que não se realizar, em sintonia com a LC 87/96:
Da Restituição: Art. 26. O contribuinte substituído tem direito à restituição do
valor do imposto retido por substituição tributária correspondente ao fato
gerador presumido que não se realizar.
§ 1º A restituição deverá ser pleiteada mediante requerimento ao Diretor de
Administração Tributária, instruído com documentos que comprovem a
situação alegada.
§ 2°Não sendo respondido o pedido de res tituição no prazo de 90 (noventa)
dias, o contribuinte substituído fica autorizado a se creditar na sua escrita
fiscal do valor objeto do pedido, [...].
3° Na hipó tese do § 2º, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o
contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze) dias contados do ciente do
despacho, procederá ao estorno do crédito lançado [...].

Na prática, em termos operacionais, em razão do direito ao princípio da
não-cumulatividade, o qual garante o crédito em conta gráfica, caso não seja
atendido o disposto no § 2º do RICMS/SC, a devolução por meio de crédito na
apuração do imposto só cabe para contribuintes que adotem a sistemática de
apuração em conta gráfica.
4.3.3 A Presunção do Fato Gerador Presumido é Relativa
A questão da tributação de fato futuro, ou que ainda não se operou de forma
concreta, realizando no mundo fenomênico todos os aspectos previstos na hipótese
de incidência, cujo fato gerador supostamente ocorrerá, é tributado antecipadamente,
na fonte, tratado pela doutrina e pela jurisprudência, ora como sendo uma ficção
jurídica, ora como hipótese de presunção (CARDOSO, 2004, p.199-200, grifo nosso).
Mais adiante, Cardoso (2004, p. 202) argumenta entendimento que não há
a situação da tipificação da ficção, uma vez que a mercadoria ao entrar em
circulação, tem como objetivo conseqüente o consumo final. E m regra, o consumo
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final é atingido, não se tratando tal fato de uma hipótese que se sabe não existir e
que se considera existente, mas de uma hipótese que provavelmente ocorrerá.
Ao se expressar sobre a questão em torno da presunção relativa sobre a
realização do fato gerador presumido, Cardoso (2004, p. 206–207, grifo nosso),
assinala que:
A ST para frente deve ser entendida então como um modo de pensar
tipificante, uma abstração em que há tributação da hipótese de incidência, a
qual será afirmada ou infirmada com a futura ocorrência do fato imponível,
podendo ser apenas qualificada como uma presunção relativa, uma vez que
o fato real irá prevalecer sobre o suposto, tanto que se garante ao
substituto a restituição preferencial e imediata do valor recolhido caso não
se realize o fato gerador, admitindo-se a possibilidade de tal fato gerador
não ocorrer. A substituição tributária para frente tributa um fato que ainda não
possui materialidade definitivamente constituída, mas que, quando se
confirmar, não poderá divergir de forma abstrata prevista no cálculo por
pauta ou estimativa e, se isto ocorrer, deverá prevalecer o fato real.

O fato gerador presumido é uma questão de presunção relativa, assim
concluído na manifestação:
Na legislação que regulamenta a ST no ICMS, especialmente no § 7º do
art.150 da CRFB/88, temos a previsão de restituição preferencial e imediata
quando da não ocorrência do fato tributado por antecipação, o que reafirma
a necessidade de prevalência do fato futuro sobre o presumido e que
implica em dizer que esta presunção de ocorrência do fato imponível é
relativa, júris tantum, sendo afirmada ou infirmada com a ocorrência do fato
verídico, real (CARDOSO, 2004, p. 206, grifo nosso).

Na manifestação doutrinária expressa evidencia-se a necessidade de
prevalência do fato gerador futuro sobre o fato presumido, o que conduz à conclusão
de que presunção é relativa, podendo ocorrer ou não pela efetivação do fato real.
4.3.4 A Definitividade do Fato Gerador e a Vedação ao Direito de Restituição do
Excesso da Quantia Paga
Inicialmente, ao tratar da classificação dos tributos quanto à repercussão
econômica, tendo o ICMS como um imposto indireto, cujo tributo é suportado não por
aquele que realiza o fato gerador (o comerciante, o industrial, o produtor, etc), mas
pelo consumidor da mercadoria. Este último é quem arca, incluído no preço da
aquisição, com o montante do ICMS incidente na operação. Essa matéria já foi
estudada no item 2.4.4, no primeiro capítulo.
Com relação a quem realmente suporta o ônus tributário, o contribuinte de
fato, na lição de Pelizzari (1990, p. 19, grifo nosso):
Os impostos indiretos são aqueles que o contribuinte de fato não é o mesmo
que o de direito. Ou seja, quem recolhe o imposto aos cofres públicos não é
quem o paga na realidade. O exemplo clássico é o ICMS, em que o
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consumidor (contribuinte de fato), ao comprar uma mercadoria, paga o
imposto ao comerciante (contribuinte de direito), e este fica com o dinheiro
até o prazo estipulado, quando então o recolhe ao poder público. Portanto,
o contribuinte de direito é um mero depositário do imposto. È falsa a idéia de
que ele (normalmente as empresas) é quem paga o ICMS. Pelo contrário,
cobra do consumidor e recolhe ao Estado, sendo na realidade o consumidor
quem paga, quem sofre o ônus do imposto. Assim acontece com todos os
demais tributos indiretos.

Com base na lição de Pelizzari, a recuperação do imposto eventualmente
pago a maior somente pode ser feita por quem efetivamente comprovar ter suportado
o seu ônus, conforme preleciona o art. 166 do CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (BRASIL,
2005, p. 187).

O fundamento da comprovação de haver assumido o encargo do ICMS e
estar expressamente autorizado pelos consumidores, foi um dos argumentos
apresentados na constituição dos créditos tributários, envolvendo concessionárias
de veículos, referente a créditos de ICMS apropriados em conta gráfica pelo varejista,
cujo ICMS foi cobrado e suportado pelo adquirente do veículo (consumidor final).
Esse caso é exemplificado no Processo 670000065626, com decisão da Unidade
de Julgamento Singular, do Conselho Estadual de Contribuintes, em 20/09/2007,
mantendo o referido crédito tributário apropriado indevidamente, pois não lhe
pertencia. A justificativa do contencioso se fundamenta na inexistência nos autos, de
autorização expressa dos adquirentes, para que o reclamante pudesse recuperar tais
valores. Logo, não lhe cabia creditar-se do ICMS destacado a maior nas notas
fiscais emitidas, cujo imposto foi cobrado d e

cada um dos consumidores

adquirentes dos veículos, que foi quem suportou o ônus tributário. Portanto, o
reclamante não possui a legitimidade do pleito da restituição tributária.
A propósito da ilegitimidade ativa, merecem transcrição as seguintes
decisões do Superior Tribunal de Justiça:
COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ICMS.
TRIBUTO
INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO FINANCEIRO AO
CONSUMIDOR FINAL. ART. 166, DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. ICMS é de natureza indireta, porquanto o contribuinte real é o consumidor
da mercadoria objeto da operação (contribuinte de fato) e a empresa
(contribuinte de direito) repassa, no preço da mesma, o imposto devido,
recolhendo, após, aos cofres públicos o tributo já pago pelo consumidor de
seus produtos. Não assumindo, portanto, a carga tributária resultante dessa
incidência. 2. Ilegitimidade ativa da empresa em ver restituída a majoração
de tributo que não a onerou, por não haver comprovação de que a
contribuinte assumiu o encargo sem repasse no preço da mercadoria,
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como exigido no art. 166 do Código Tributário Nacional. Prova da
repercussão. Precedentes. 3. Ausência de motivos suficientes para a
modificação do julgado. Manutenção da decisão agravada. 4. Agravo
regimental desprovido (BRASIL, 2002a).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ICMS. MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO
FINANCEIRO AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 166, DO CTN.
ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] IV. O tributo examinado (ICMS) é de natureza
indireta. Apresenta-se com essa característica porque o contribuinte real é o
consumidor da mercadoria objeto da operação (contribuinte de fato) e a
empresa (contribuinte de direito) repassa, no preço da mercadoria, o imposto
devido, recolhendo, após, aos cofres públicos o imposto já pago pelo
consumidor de seus produtos. Não assume, portanto, a carga tributária
resultante dessa incidência. V. No que pertine à repetição do indébito e à
compensação do referido tributo, portanto, a prova da repercussão é de ser
exigida. VI. Verifica-se, assim, a ilegitimidade ativa ad causam da empresa
recorrente, por não ter a mesma arcado diretamente com a tributação,
havendo, no caso, que se cogitar em transferência do ônus ao consumidor
final. VII. Agravo regimental improvido (BRASIL, 2003b).

Além do fundamento extraído dos julgamentos referenciados, relativo a
legitimidade de requerer a repetição de indébito do ICMS, um imposto indireto e, por
isso, seu ônus suportado pelo consumidor, somente a ele pertence, cujo
entendimento manifestado na Súmula 546 do STF, o tributo faz parte do patrimônio
do consumidor:
Súmula 546: Cabe restituição do tributo pago indevidamente, quando
reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do
contribuinte de fato o ‘quantum’ respectivo (BRASIL, 1969).

Por outro lado, ao tratar especificamente do tema relacionado à vedação
ao direito de apropriação do excesso de quantia paga, tem como referencial a não
realização do fato gerador presumido, cuja matéria possui previsão normativa
específica no próprio texto constitucional em seu § 7º, art. 150. Para isso, é oportuno
utilizar as lições proferidas pelo Desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal (TJDF), em julgamento realizado na ApCiv1998.01.1.019931-95ª T. TJDF- j. 24.09.2001, a r espeito do fato gerador presumido e da ST. O
julgamento envolveu uma revenda de bebidas que pleiteou a restituição de ICMS
devido à alegada prática de preços inferiores ao da retenção pelo substituto,
colhendo-se as manifestações, as quais vêm ao encontro do defendido, no estudo:
A venda da mercadoria por valor inferior ao médio acordado não é deixar de
se realizar o fato gerador presumido. Só este fato já se percebe que não tem
fundamento o pedido da autora. Outro ponto relevante extraído do mesmo
julgamento no TJDF, é que não há possibilidade legal de restituição pelo
simples fato de ter havido venda de mercadoria em valores inferiores ao
valor médio fixado. Se isso fosse possível, uma distribuidora de bebidas, por
exemplo, poderia fazer inúmeras promoções com a venda de mercadorias
até pela metade do valor médio fixado e ainda assim lucraria, pois teria o
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direito de reivindicar a diferença de ICMS recolhido anteriormente.
Certamente que se essa operação fosse permitida não haveria mais razão
para a existência do regime de ST, cuja finalidade é simplificar a
arrecadação, sendo muito mais rápido e seguro para o Fisco, uma vez que a
exigibilidade é aplicada a apenas uma pessoa, o substituto. O desrespeito ao
valor médio da mercadoria, previamente estabelecido, poderia gerar fraude e
insegurança ao regime e inclusive incentivar a prática da sonegação
(VIEIRA, 2002, p. 360, grifo do autor).

Por sua vez, Machado (2007, p. 399) argumenta que o ICMS antecipado,
que deveria ser calculado sobre o preço praticado nas vendas subseqüentes, é
calculado sobre um valor arbitrariamente atribuído pelo Fisco, o que leva à
indagação relacionada à definitividade do fato gerador:
Colocou-se, então, a questão de saber se o valor pago antecipadamente
seria definitivo, ou se como simples antecipação ficaria sujeito a ajuste em
face da realização das operações subseqüentes, com a restituição do
excedente ou a cobrança da diferença paga a menor.

Ainda a este respeito, continuando com a argumentação do tema, Machado
(2007, p. 400) profere críticas, considerando o ICMS como um imposto monofásico,
associado a um desrespeito à técnica da não-cumulatividade, mas curvando-se à
decisão do STF sobre a constitucionalidade do instituto da ST:
Prevaleceu o argumento do Min. Relator Ilmar Galvão, a dizer que a
finalidade da substituição tributária, por meio da presunção de valores, é
justamente tornar viável o sistema de arrecadação do ICMS, porque haveria
enorme dificuldade se fosse necessário considerar o valor real de cada
operação realizada por inúmeros contribuintes. Essa decisão alberga o
equívoco de admitir imposto com base de cálculo arbitrária divorciada da
realidade; entretanto, tem o mérito de sepultar a técnica da nãocumulatividade. E, já que o Supremo Tribunal Federal acaba de reformar a
Constituição e implantar o ICMS monofásico, resta ao contribuinte lutar para
que se estabeleça um critério legal objetivo de definição de sua base de
cálculo, para não ficar submetido ao arbítrio das autoridades fazendárias
nessa definição.

A respeito da definitividade do fato gerador do ICMS ST, Ávila (2006,
p.223, grifo nosso) assinala que nem sempre a operação de venda final ocorrerá
pela mesma base de cálculo que foi utilizada para o recolhimento antecipado.
Exemplificando com a operação de venda de um veículo ao consumidor, pela
revendedora, poderá acontecer por valor inferior, ou superior, àquele sobre o qual
recaiu o ICMS ST antecipadamente pago. Nestes casos, a LC 87/96 não prevê
diferença de imposto a ser pago ao fisco e nem restituído ao contribuinte.
Ressalte-se a importância do tratamento tributário conferido pela LC 87/96,
a qual não prevê diferença de imposto a ser pago a favor do Fisco ou restituído ao
contribuinte, com o entendimento do STF, assim exemplificado:
Os problemas relativos à ST para a frente ocorrem quando a base de cálculo
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do fato gerador concretizado se der em valor menor àquele sobre o qual
houve o recolhimento antecipado do tributo. No exemplo dado por Ávila, a
fábrica recolheu o tributo sobre uma base “x”, mas o preço final de venda
do comerciante foi de “x-y”, ou seja, o preço final foi menor do que aquele
em que recaiu o tributo. Como a CRFB/88 assegura a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso o fato gerador presumido não se realizar
–e não quando ele se realizar em valor inferior ao devido – o STF tem
entendido que nestes casos o contribuinte substituído comerciante), cuja
legitimidade é reconhecida pelo art. 10 da LC 87/96, não tem direito à
restituição ou compensação do imposto recolhido a maior (refere-se à Adin
1851) (ÁVILA, 2006, p. 223, grifo do autor).

Continua Ávila, a proferir considerações essenciais a respeito das
restrições e hipóteses cabíveis à vedação da restituição do ICMS ST, na ADin 1851:
O caso julgado pelo STF diz respeito à cláusula de Convênio ICMS (13/97)
que, ao disciplinar o regime de substituição tributária, não admitia a
restituição ou a cobrança suplementar do ICMS quando a operação ou
prestação subseqüente à cobrança do imposto se realizasse com valor
inferior ou superior ao anteriormente estabelecido (referente ao AgRg
266523). A Corte entendeu que a restituição assegurada pelo § 7º do art.
150, da CRFB/88, restringe-se apenas às hipóteses de não vir a ocorrer o
fato gerador presumido, ‘não havendo que se falar em tributo pago a maior
ou a menor por parte do contribuinte substituído, porquanto o sistema da
substituição tributária progressiva é adotado para produtos cujos preços de
revenda final são previamente fixados ou tabelados, sendo, por isso,
apenas eventuais as hipóteses de excesso de tributação’ (referente à Adin
1851) (ÁVILA, 2006, p. 223, grifo do autor).

O ministro Nelson Jobim proferiu voto no dia 17/8/2004 contra restituição
de ICMS pago a maior, por contribuintes submetidos ao regime de ST:
A posição de Jobim foi firmada em ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo governo de São Paulo, referente a ADI-2777 contra lei
estadual que garante o direito à
restituição.
Jobim
declarou
a
inconstitucionalidade do inciso II do artigo 66-B da Lei paulista 6.374/89, que
permitia a restituição do tributo. Ele citou decisão plenária do Supremo em
2002 (ADI 1851) que entendeu que o imposto recolhido a mais não vincula o
Fisco à restituição (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).

Por outro lado, Melo, J. E. S. (2005, p. 241, grifo do autor) assim se
posiciona a respeito da restituição tributária, em caso de excesso de quantia paga:
A engenhosa e cerebrina superação do apontado obstáculo constitucional para mim, irremovível - obrigaria a adoção de inúmeros mecanismos legais,
de cunho operacional, para evitar qualquer tipo de prejuízo ao contribuinte.
A expressão "assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga", caso não se realize o fato gerador presumido (§ 7°, art. 150),
dificilmente tem condição de ser obedecida.

Pode-se afirmar, então, que o STF fixou caráter restritivo à restituição
do ICMS, na hipótese de prática de preço inferior pelo substituído, ao firmar o
entendimento que se constitui num norte, às decisões judiciais proferidas a partir
de maio de 2002. A decisão norteadora é a ADIn 1851, a qual destaca princípios
que caracterizam a adoção do instituto da ST, como um instrumento racional de
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arrecadação e fiscalização e ainda, da definitividade do fato gerador presumido:
O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo,
não dando ensejo à 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 (ADIn 1.851-4- Pleno, reI. Min. Ilmar Galvão, j.
8.5.02, DJU 1 de 22.11.02, p. 55) (MELO, J. E. S., 2005, p. 242, grifo nosso).

Os princípios que caracterizaram a adoção do instituto da ST, como um
instrumento racional de fiscalização e a definitividade do fato gerador presumido,
como regra geral, restarão comprovados na parte final do estudo.
4.4 Fundamentos Administrativos, Jurisprudenciais e Constitucionais
Neste tópico serão apresentados exemplos que evidenciarão a hipótese
monográfica, com os devidos fundamentos constitucionais, consubstanciados pelo
reconhecimento dos tribunais, e decididos pela Corte Maior, demonstrando a devida
pacificação e a uniformização de jurisprudência a respeito da vedação ao direito da
restituição quando não se realizar o fato gerador presumido.
Nessa direção, torna-se necessário definir o significado de jurisprudência,
cujo conceito é extraído de Silva, assim considerando:
Jurisprudência: Derivado do latim jurisprudentia, de jus (Direito, Ciência do
Direito) e prudentia (sabedoria), entende-se literalmente que é a ciência do
Direito vista com sabedoria. A jurisprudência não se forma isoladamente, isto
é, pelas decisões isoladas. É necessário que se firme por sucessivas e
uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora do Direito e
produzindo um verdadeiro jus novum. É necessário que, pelo hábito, a
interpretação e explicação das leis a venham formar (SILVA, 1998, p. 469,
grifo do autor).

Com as considerações elencadas, Silva (1998, p. 469) destaca que a
jurisprudência firmada, em sucessivas decisões vale como

verdadeira lei,

assinalando que, “extensivamente, assim se diz, para designar o conjunto de
decisões acerca de um mesmo assunto ou a coleção de decisões de um tribunal”.
4.4.1 A Posição do Fisco Catarinense
Conforme se extrai do processo contencioso 70000019526/2007, em que
foi recorrente uma concessionária de veículos, alegando que, no momento da
v e n d a interestadual, o substituto, calcula antecipadamente o ICMS ST com base
na tabela de preço sugerida ao público pela Montadora, com base no Convênio
ICMS 132/92. No caso em pauta, o preço de venda do veículo praticado pelo
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substituído, a reclamante, é inferior àquele utilizado pela Montadora para o cálculo
do ICMS ST. Assim, a reclamante, entende ser seu legítimo direito apropriar-se de
um crédito de compensação de 12%, obtido sobre a diferença entre o valor utilizado
pela Montadora (sua própria tabela de venda sugerida ao público) e o valor
efetivamente cobrado pelo substituído, o que não é aceito pelo Fisco. Entre as
considerações apresentadas pelo Fisco, neste e em outros processos, tratando da
mesma infração tributária, com recurso ao Conselho Estadual de Contribuintes,
destacam-se os seguintes pontos:
Cabe salientar que o espírito norteador da substituição tributária é o de
simplificar o sistema de apuração, fiscalização e arrecadação de
imposto. Assim, o regime de antecipação do tributo, enquanto técnica de
arrecadação, não é compatível nem com a complementação de valores
recolhidos a menor (caso o substituído venda a mercadoria por preço
superior ao utilizado para a base de cálculo da substituição), nem tampouco
com a restituição de valores porventura recolhidos a maior (caso ocorra
o inverso). Portanto, a lógica do instituto está fundada exatamente na
pré-fixação da base de cálculo. Entender o contrário é o mesmo que
desvirtuar o sistema da substituição tributária (SANTA CATARINA, 2007).

A exemplo do exposto, em situação idêntica, o Fisco se fundamenta nas
Resoluções COPAT 20/98 e 61/2001, as quais objetivamente proibem o creditamento
de imposto, sob a alegação de que a base de cálculo de venda, teria sido inferior
ao preço sugerido pela Montadora, sob a qual se realizou a retenção do ICMS. A
respeito da proibição de creditamento de ICMS quando da prática de preços inferiores,
por parte do substituído em relação ao substituto, assim constam as Ementas
referidas:
CONSULTA N°: 20/98 – COPAT - PROCESSO N°: PSEF-61.552/98-4
EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CABE RESTITUIÇÃO
QUANTO A FATO GERADOR EFETIVAMENTE REALIZADO, AINDA QUE
COM BASE DE CÁLCULO DIVERSA DAQUELA ESTABELECIDA COM
BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI.
CONSULTA Nº 61/2001 – PROCESSO Nº GR14 42.512/97-2
EMENTA: CONSULTA. ILEGITIMIDADE. NÃO PRODUZ OS EFEITOS
PECULIARES À CONSULTA O QUESTIONAMENTO QUE VERSE SOBRE
SITUAÇÃO EM QUE A CONSULENTE NÃO FIGURE COMO PARTE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGÍTIMO.
ICMS.SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CABE RESTITUIÇÃO DO
IMPOSTO QUANDO SE HOUVER VERIFICADO O FATO GERADOR
PRESUMIDO, AINDA QUE O VALOR DESTE DIFIRA DA BASE DE
CÁLCULO FIXADA NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO (SANTA
CATARINA, 1998).

Nesse mesmo sentido, de vedação de crédito ou de restituição de imposto,
na hipótese de prática de preço inferior pelo contribuinte substituído em relação ao
praticado pelo contribuinte substituto, com base no ICMS retido na fonte, encontrase o posicionamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), como se
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extrai do Parecer PGFN/CAT/N°2.055/96:
[...]
16. É certo que a adoção de mecanismo que permita a imediata e
preferencial restituição do imposto decorrente de fato gerador presumido não
realizado, é obrigatória, e deve ser adotada de pronto. Agora, quando se
fala de valor da operação em base menor do que aquele utilizado para o
recolhimento, temos que examinar o caso com maior cautela. Veja bem, se
o valor da operação for eventualmente menor do que o suposto, para que
tivesse o contribuinte direito à restituição a hipótese dependeria de
verificação ou comprovação dos fatos efetivamente ocorridos. Permitir,
nesse caso, uma restituição preferencial e imediata seria um fator que
desvirtuaria a própria instituição da sistemática de cobrança utilizada na
substituição tributária, dando margem à utilização indevida do sistema.
Temos que considerar, que a forma de recolhimento preconizada na
substituição, além da função de arrecadar, possui também a função de evitar
a sonegação do imposto, e de simplificar o seu recolhimento, sendo por
essas razões instrumento de justiça fiscal. E para esse fim, a lei estabelece
base de cálculo específica para apuração do imposto devido.
17. Base de cálculo é matéria sob reserva de lei complementar, a teor do
que dispõe o art. 146, § 3°, III, a, da Carta Constitucional de 1988. Esta
matéria está agora regulada pelo art. 8° da LC n° 87 /96, cujo inciso II,
combinado com o § 4°desse ar tigo, estabelece as regras para determinação
da base de cálculo, no caso de substituição tributária. O fato gerador do
imposto ocorreu em sua plenitude e o imposto pago de acordo com essas
regras é plena e legalmente devido e, portanto não enseja qualquer pleito de
repetição de indébito. [...] (SANTA CATARINA, 1996).

Ante o exposto, resta evidenciado que a ST não é compatível nem com a
complementação de valores recolhidos a menor (caso o substituído venda a
mercadoria por preço superior ao utilizado para a base de cálculo da ST), nem
tampouco com a restituição de valores recolhidos a maior.

4.4.2 O Entendimento Jurisprudencial do Contencioso Estadual
A posição jurisprudencial pode ser extraída de julgamento proferido pelo
Conselho Estadual de Contribuintes, atual Tribunal Administrativo Tributário (TAT)
em que se constata na ementa, a expressa vedação do direito a quaisquer créditos,
sob alegação de prática de preço inferior à base de cálculo estipulada pelo fisco:
CONSELHO ESTADUAL DE CONTRIBUINTES
PROCESSO Nº GR12 52309/991 - CÂMARAS REUNIDAS
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E VALOR REAL DA OPERAÇÃO.
DIFERENÇAS APURADAS. APROPRIAÇÃO NÃO PERMITIDA PELA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1) IMPOSSIBILIDADE DO CRÉDITO OU DA RESTITUIÇÃO DADA A
O
RESSALVA CONTIDA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 150, § 7 , DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE APENAS ASSEGURA A “IMEDIATA E
PREFERENCIAL RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA” SOMENTE NA
HIPÓTESE EM QUE O FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO SE REALIZE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL: a) ADIN 1851/AL.
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO. 08/05/2002. TRIBUNAL PLENO. b)
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RE(AgRg) 340883/ MG. RELATOR: MIN. GILMAR MENDES. SEGUNDA
TURMA. 24/09/2002; c) RE(AgRg) 266.523/MG, REL. MIN. MAURÍCIO
CORRÊA, SEGUNDA TURMA, 08/08/2002.
2) A LEGISLAÇÃO ESTADUAL AUTORIZA O RESSARCIMENTO DO
IMPOSTO NA HIPÓTESE DE NÃO SE CONCRETIZAR O FATO
GERADOR PRESUMIDO, NÃO ALCANÇANDO A HIPÓTESE DE VENDAS
COM PREÇO INFERIOR (ARTIGO 40 DA LEI ESTADIAL Nº 10.297/96).
3) OS CRÉDITOS ESCRITURADOS PELA RECORRENTE NÃO PASSAM
DE MERA TESE JURÍDICA, NÃO REVESTIDOS DOS ATRIBUTOS DE
CERTEZA E LIQUIDEZ, ESSENCIAIS À SUA UTILIZAÇÃO NA
COMPENSAÇÃO COMO DÉBITOS DO IMPOSTO. A RECORRENTE SE
DESEJA REALMENTE A OBTENÇÃO DE TAL CRÉDITO, DEVERIA
PROPOR A ADEQUADA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ESTADO, A FIM DE
OBTER O SEU RECONHECIMENTO.
INFRAÇÃO CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO MANTIDA. ACÓRDÃO
CONFIRMADO. Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2003. ROSEMARI
DILMA DA SILVA -CONSELHEIRA RELATORA (SANTA CATARINA, 1999).

Com base na Ementa, constata-se que a decisão do contencioso
estadual encontra o devido fundamento legal nas decisões do STF.
4.4.3 A Posição Jurisprudencial do Judiciário Catarinense
Nos acórdãos ora apresentados evidencia-se orientação jurisprudencial
uniforme e em harmonia com os tribunais superiores. Nesse primeiro acórdão,
proferido em 2005, consubstanciando uma série de pontos, razão pela qual se
transcreve alguns argumentos relevantes para o estudo monográfico, em comento:
Acórdão: Apelação Cível 2004.018009-8- Lages-SC - Relator: Jaime
Ramos - Data da Decisão: 30/06/2005
EMENTA: TRIBUTÁRIO - ICMS- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - FATO
GERADOR PRESUMIDO-BASE DE CÁLCULO - MARGEM DE VALOR
AGREGADO-ALEGAÇÃO DE VENDA POR PREÇO INFERIOR NA
OPERAÇÃO FINAL-PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR - CRÉDITO INEXISTENTE - ART. 150,
§ 7º, DA CONSTITUIÇÃO - ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.851-AL, o Supremo Tribunal Federal pacificou a
orientação jurisprudencial de que, no regime de substituição tributária, o § 7º
do art. 150 da CF assegura ao contribuinte substituído a restituição ou
compensação do ICMS recolhido pelo substituto, apenas na hipótese de não
ocorrer o fato gerador presumido, e não quando este se dá por preço
inferior ao previamente estimado. [...] II -VOTO: . [...]
O argumento de que a venda dos produtos da autora se dá por valor inferior
àquele presumido pelo Estado para fins de recolhimento do ICMS, não lhe
dá o direito de ver restituído qualquer valor do ICMS anteriormente pago por
substituição tributária. [...]
A disposição constitucional que manda restituir o valor do ICMS pago por
substituição tributária quando não se realizar o fato gerador futuro, somente
ocorre, por exemplo, no caso de deterioração ou destruição (quebra) da
mercadoria, não se permitindo considerar a hipótese de redução do preço
final da mercadoria, em vista de concorrência do mercado, marketing,
descontos, bonificações ou qualquer outra forma, porque em tais hipóteses,
como já definiu o Supremo Tribunal Federal, não há restituição. Em síntese,
só haverá restituição em caso de não realização do fato gerador presumido
e não quando este se realizar, mas por valor inferior àquele presumido pelo
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Estado. III -DECISÃO: Nos termos do voto do relator, por votação
unânime, a Câmara negou provimento ao recurso. Florianópolis, 30 de
junho de 2005. Volnei Carlin - PRESIDENTE - Jaime Ramos – RELATOR
(SANTA CATARINA, 2005a, grifo nosso).

Uma manifestação que chama atenção, no voto da lavra do relator
Desembargador Jaime Ramos, no julgamento da Apelação Cível 2004.018009-8, de
Lages-SC, em 30/06/2005, é o da isonomia de tratamento tributário, tanto para o
contribuinte como para o Fisco, conforme se extrai:
O objetivo da instituição do regime de substituição tributária é o de evitar a
sonegação fiscal, nas áreas econômicas em que ela é mais suscetível. Daí
a impossibilidade de restituição de qualquer diferença do tributo, que foi
definitivamente recolhido. Aliás, se o contribuinte substituído vier a
comercializar a mercadoria por preço superior ao inicialmente estimado,
também não precisará recolher qualquer diferença do ICMS, o que garante
isonomia de tratamento tributário (art. 5º, caput e 150, inciso II, da
Constituição de 1988) (SANTA CATARINA, 2005a, grifo nosso).

No julgamento da Ap. Cível 2005.011842-9, cujo relator foi Newton Janke,
não é admitida a compensação de créditos em caso de prática de preço inferior ao
retido, o que se extrai do Acórdão:
Apelação Cível n. 2005.011842-9, da Capital. - Relator: Juiz Newton
Janke. TRIBUTÁRIO - ICMS- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 'PARA
FRENTE' - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA - RESTITUIÇÃO POR VIA DE
COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência dos últimos anos do
Supremo Tribunal Federal é rigorosamente uniforme em dizer que a
restituição assegurada no §7º do art. 150, da CRFB/88 somente tem lugar
na hipótese de não vir a ocorrer o fato gerador presumido e não quando
se tenha realizado em base de cálculo inferior à estimada. [...] É o relatório.
[...] 2. Consistente o recurso. O Estado recorrente é signatário do Convênio
ICMS nº 13/97, cuja cláusula segunda foi declarada constitucional pelo
Plenário desta Corte, na ADI nº 1851/AL. [...] Florianópolis, 20 de outubro
de 2005. VOLNEI CARLIN – Presidente - NEWTON JANKE – Relator
(SANTA CATARINA, 2005b).

Logo, com base nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado, fica
comprovada a proibição jurisprudencial, à compensação de créditos e/ou restituição
de ICMS ST nos casos de prática de preços inferiores promovidos pelo contribuinte
substituído, em comparação aos preços sobre os quais foi anteriormente retido o
ICMS, por parte do contribuinte substituto, ou o denominado ICMS retido na fonte.
4.4.4 A Jurisprudência Dominante nos Tribunais Superiores
A hipótese monográfica é evidenciada nas decisões proferidas de maneira
uniforme, tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), como no STF, graças ao seu
efeito vinculante. Para disciplinar e normatizar o efeito vinculante, em 31/12/2004 foi
publicada a EC nº 45, a qual entrou em vigor em 03/01/2005, introduzindo
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importantes alterações na CRFB/88, como a questão da súmula vinculante,
ressaltando-se, ainda, o efeito vinculante, de decisão do Supremo Tribunal Federal,
regularizado pela Emenda.
Cabe observar que o efeito vinculante fora estabelecido anteriormente pela
EC nº 3/93 que, ao introduzir o § 2º no art. 102 da CRFB/88, já havia normatizado
quanto aos efeitos das decisões de mérito proferidas no âmbito das ações
declaratórias de constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal.
A comprovação da hipótese monográfica no tópico final será demonstrada
com fulcro nos fundamentos extraídos das decisões proferidas nos Tribunais
Superiores do sistema jurisdicional Pátrio, com expresso fundamento constitucional.
São essas decisões que determinam o norte na interpretação da matéria pesquisada,
de forma que todas as decisões contenciosas e judiciais lhe devem obediência e com
elas devem estar harmonizadas.
4.4.4.1 O Entendimento do Superior Tribunal de Justiça
Como primeiro exemplo de jurisprudência do STJ sobre a legalidade e a
constitucionalidade da ST é apresentada a decisão proferida no RE n° 552.123/GO,
tratando do ICMS ST, em consonância com a ADI 1851 (STF), sendo essa última
um marco jurisprudencial uniformizador, sobre as polêmicas doutrinárias. A decisão
do STJ reviu a posição adotada pelo Tribunal a quo, na qual o Ministro Relator
adotou uma nova diretriz estatuída pelo STF, tendo em vista que a norma legal
apontada como violada no presente caso, o art. 10 da LC 87/96, tem o mesmo teor
do preceito contido no art. 150, § 7º, da CRFB/88.
A nova decisão adotada com base na ADin 1851 uniformizou o
entendimento da Corte, no que tange ao direito ou não da restituição do ICMS, sob a
forma de compensação de créditos de imposto, no caso de pagamento a maior a
título de ICMS antecipado, por compra de veículo automotor, em relação ao valor pelo
qual foi comercializada a mercadoria, conforme se extrai:
A controvérsia consubstancia-se na pretensão da recorrida de que o
Estado proceda à restituição, sob a forma de compensação de
créditos, da diferença entre o que pagou a maior a título de ICMS
antecipado, por compra de veículos automotores, e o valor pelo qual,
de fato, comercializou as referidas mercadorias. O Tribunal a quo,
invocando a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, julgou
procedente a ação mandamental e assegurou à recorrida o direito à
restituição dos valores pagos a título de ICMS proveniente da venda
de veículos por preço inferior ao de tabela. O Min. Relator esclareceu
que tal orientação admitia que o contribuinte do ICMS sujeito ao
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regime de substituição tributária “para frente” compensasse, em sua
escrita fiscal, os valores pagos a maior, nas hipóteses em que a base
de cálculo tivesse sido inferior à anteriormente arbitrada. Entretanto o
STF, no julgamento da ADI 1.851-AL, interpretando o art. 150, §
7º, da CRFB/88/1988, definiu que a compensação do ICMS somente
é possível nos casos de não-realização do fato gerador. Assim,
o Min. Relator reviu a anterior compreensão acerca da matéria
para fins de adotar a nova diretriz estatuída pelo STF, até porque
a norma legal apontada como violada no presente caso, o art. 10 da
LC n. 87/1996, tem o mesmo teor do preceito contido no art. 150, § 7º,
da CRFB/88/1988. Precedentes citados: AgRg no Ag 455.386-SP, DJ
4/8/2003; REsp 469.506-PB, DJ 28/4/2003; REsp 245.694-MG, DJ
11/9/2000; REsp 436.019-SP, DJ 10/3/2003, e RMS 13.915-MG, DJ
24/6/2002. (BRASIL, 2007ª, grifo nosso).

Ainda, analisando a decisão do STJ, constante do julgamento do RE Nº
552.123/GO, cujo relator foi o Ministro João Otávio de Noronha, prolatada em
03/05/2007, chama a atenção a expressa manifestação pondo fim a discussões
que requeiram restituição e/ou crédito de ICMS, no caso de prática de preços
inferiores pelo contribuinte substituído:
[...] afasta de vez quaisquer alegações dos contribuintes substituídos
pleiteando restituição ou compensação de créditos de ICMS, ao promoverem
saídas de mercadorias em valor inferior ao que foi retido pelo substituto,
não prosperando quaisquer argumentos contrários à decisão do STF, cuja
Corte tem a competência para julgar em última instância e assim
uniformizar a jurisprudência, em face do efeito erga omnes, cujo fundamento
é proveniente da ADIn 1851. Cabe destacar que foi revista orientação
jurisprudencial anterior do STJ, o que fez que o Tribunal a quo, invocando
decisões do próprio STJ, julgou procedente a ação, assegurando à
impetrante, ora recorrida, o direito à restituição dos valores pagos a título de
ICMS proveniente da venda de veículos por preço inferior ao da tabela
presumida, posição esta, revista a partir de maio de 2002 (BRASIL, 2007a,
grifo do autor).

Destacam-se alguns pontos do voto proferido pelo Ministro Relator, no qual
se traduz a legalidade e constitucionalidade das normas tributárias que tratam da
ST, com a expressa vedação à restituição na venda por preço inferior:
RE Nº 552.123/GO - RELATOR MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO
GERADOR PRESUMIDO.VENDA POR PREÇO INFERIOR. RESTITUIÇÃO
INDEVIDA. ADIN N.º 1.851-AL.
1. O STF, no julgamento da ADIN N.º 1.851-AL, interpretando o art. 150, §
7º, da Constituição Federal, definiu que a compensação do ICMS somente é
possível nos casos de não realização do fato gerador.
2. Modificação do entendimento anterior desta Corte.
3. Recurso especial provido.
[...] VOTO: O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: [...]
"A tese da agravante não foi acolhida pelo Plenário desta Corte que, ao julgar
o mérito da ADI 1851, entendeu que o § 7º do art. 150 da Constituição não
garante ao contribuinte o direito de se creditar da diferença do ICMS,
recolhido sob o regime de substituição tributária "para frente", quando o valor
estimado para a operação final for maior que o efetivamente praticado.
Agravo regimental improvido" (STF, Primeira Turma, Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário n. 354.035⁄MG, relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de
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19⁄12⁄2002). [...]
Diante disso, revejo a anterior compreensão acerca da matéria para fins de
adotar a nova diretriz estatuída pelo Supremo Tribunal Federal, até porque
a norma legal apontada como violada no presente apelo, qual seja, o art. 10
da Lei Complementar n. 87⁄96, tem o mesmo teor do preceito contido no art.
150, § 7º, da CF. relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003). [...]
1. Esta Corte, em diversos precedentes, vinha reconhecendo o direito do
substituto tributário ao creditamento do valor pago 'a maior', antes da
ocorrência do fato gerador.
2. Mudança de entendimento a partir do julgamento da ADIN 1.851⁄AL, pelo
STF que, ao interpretar o § 7º do art. 150 da CF, reconheceu só possível a
compensação do ICMS, pelo substituído, na hipótese de não-realização do
fato gerador.
3. Entendimento que se estende ao art. 10 da LC 87⁄96” (Segunda Turma,
REsp n. 436.019-SP, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003). [...]
2. A decisão do STF em ADIn deve ser observada de forma vinculante (cf. §
2º, do art. 102, da CF). Já o fez a Primeira Turma da Casa (cf. RESP
270.612⁄FALCÃO).
3. A teimosia na adoção de teses já vencidas, além de militar em desfavor à
função uniformizadora dos Tribunais Superiores, só faz crescer a pletora de
processos que se amontoam sobre o Judiciário. ‘A Turma, por unanimidade,
deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)Relator(a).’ Brasília, 03 de maio de 2007. (BRASIL, 2007a).

Em matéria idêntica, ao definir sobre a impossibilidade de restituição de
ICMS em pagamento a maior, assim decidiu o STJ, no REsp 623228/MG:
REsp 623228/MG – RECURSO ESPECIAL - Relator: Ministra DENISE
ARRUDA - T1 - PRIMEIRA TURMA - 19/06/2007 - DJ 02.08.2007 p. 332 EMENTA 2004/0010656-8 RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
FATO GERADOR PRESUMIDO. PAGAMENTO A MAIOR. VALOR DE
VENDA MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF. ADI 1.851/AL. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (BRASIL, 2007b).

Portanto, é clara a posição do STJ sobre impossibilidade de restituição de
ICMS ST no caso de ocorrência de pagamento a maior por parte do contribuinte
substituído, caracterizado e exemplificado nos vários casos apresentados.
4.4.4.2 O Efeito Vinculante e a Pacificação das Decisões do STF
Ao tratar de efeito vinculante e utilizando-se de estudo denominado “o
efeito vinculante das decisões do STF nos processos de controle abstrato de
normas”, da lavra do ministro do STF, Mendes (2000) salienta que a EC nº 3,
promulgada em 16/03/1993, no que diz respeito à ação declaratória de
constitucionalidade, inspirou-se diretamente na Emenda de Roberto Campos. A
referida Emenda consagrou que "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
STF, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos
do Poder Judiciário e do Poder Executivo" (art. 102, § 2º).
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Ainda, de acordo com o Ministro Gilmar Mendes, outras lições expressas a
respeito de decisão em que é proferida a declaração de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, em que os Tribunais e órgãos do Poder Executivo se
obrigam a guardar-lhe plena obediência. Um eventual desrespeito à decisão do
STF caracteriza inequívoca lesão à autoridade de seu julgado:
[...] Proferida a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de
lei objeto da ação declaratória, ficam os Tribunais e órgãos do Poder
Executivo obrigados a guardar-lhe plena obediência. Tal como acentuado, o
caráter transcendente do efeito vinculante impõe que sejam considerados
não apenas o conteúdo da parte dispositiva da decisão, mas a norma
abstrata que dela se extrai, isto é, a proposição de que determinado tipo de
situação, conduta ou regulação – e não apenas aquela objeto do
pronunciamento jurisdicional – é constitucional ou inconstitucional e deve,
por isso, ser preservado ou eliminado. É certo, pois, que a não-observância
da decisão caracteriza grave violação de dever funcional, seja por parte das
autoridades administrativas, seja por parte do magistrado (cf., também,
CPC, art. 133, I). Em relação aos órgãos do Poder Judiciário, convém
observar que eventual desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal
legitima a propositura de reclamação, pois estará caracterizada, inequívoca
lesão à autoridade de seu julgado (CF, art. 102, I). (MENDES, 2000).

Por outro lado, com fundamento na doutrina de Soares (2002, p. 2), a
expressão jurisprudência dominante é um conceito vago e impreciso, não se
confundindo, porém, com súmula. O autor, citando DINAMARCO, esclarece que
"jurisprudência dominante será não somente aquela já estabelecida em incidentes de
uniformização da jurisprudência, mas também a que estiver presente em um número
significativo de julgados, a critério do relator". No Código de Processo Civil, a
jurisprudência dominante foi inserida pela Lei nº 9.756/98, que alterou o art. 557,
para, ao lado da súmula do tribunal julgador, do STF ou de Tribunal Superior, servir
de fundamento ao relator para fins de negativa de seguimento a recurso com elas
em confronto, ou, então, para autorizá-lo a, monocraticamente, dar provimento ao
recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou
jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior.
Ao tratar da questão da unificação de interpretação e unificação de lei
federal, com base em Acórdão do STJ, assim, aquela Corte se manifesta com
referência à observância da jurisprudência aplicável, em todo território nacional:
PROCESSUAL–STJ-JURISPRUDÊNCIA-NECESSIDADE DE QUE SEJA
OBSERVADA. O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo
especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a
interpretação,em todo o Brasil. Se assim ocorre, é necessário que sua
jurisprudência seja observada, para se manter firme e coerente. Assim
sempre ocorreu em relação ao STF, de quem o STJ é sucessor, nesse
mister. Em verdade, o Poder Judiciário mantém sagrado compromisso com
a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao
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sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a
nossas instituições. Se nós, os integrantes da Corte–não observarmos as
decisões que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os
demais órgãos judiciários façam o mesmo. Estou certo de que, em
acontecendo isso, perde sentido a existência de nossa Corte. Melhor será
extingui-la.(Agravo Reg. Embargos Divergência em RE nº 228.432/RS, rel.
Min. Humberto G. de Barros, DJU de 18/3/2002, p. 163). (SOARES, 2002).

Por sua vez, o efeito vinculante das decisões do STF em ADIn deve ser
observado, conforme determina o disposto na Carta Magna, em seu § 2º, do art. 102,
cuja assertiva foi proclamada pela relatora Ministra Eliana Calmon, do STJ, ao
julgar o REsp 436.019-SP, em 10/03/2003, o que também foi obedecido no RESP
270.612⁄FALCÃO, em que a Ministra, assim se expressou:
A decisão do STF em ADIn deve ser observada de forma vinculante (cf. §
2º, do art. 102, da CRFB/88). Já o fez a Primeira Turma da Casa (cf. RESP
270.612⁄FALCÃO). A teimosia na adoção de teses já vencidas, além de
militar em desfavor à função uniformizadora dos Tribunais Superiores, só
faz crescer a pletora de processos que se amontoam sobre o Judiciário.
(BRASIL, 2003a).

Do voto do Ministro do STJ, João Otávio Noronha, no julgamento do RE
Nº 552.123/GO, em 03/05/2007, extraem-se argumentos defendendo a sua função
uniformizadora erga omnes, com o efeito vinculante às decisões dos Tribunais
Superiores, também fundamentada na ADI 1851:
2. Submissão ao julgado da Excelsa Corte. A força da jurisprudência foi
erigida como técnica de sumarização dos julgamentos dos Tribunais, de tal
sorte que os Relatores dos apelos extremos, como soem ser o recurso
extraordinário e o recurso especial, têm o poder de substituir o colegiado e
negar seguimento às impugnações por motivo de mérito.
3. Deveras, a estratégia política-jurisdicional do precedente, mercê de
timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law,
consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do Direito,
por isso que para 'casos iguais', 'soluções iguais'.
4. A real ideologia do sistema processual, à luz do princípio da efetividade
processual, do qual emerge o reclamo da celeridade em todos os graus de
Jurisdição, impõe que o STJ decida consoante o STF acerca da mesma
questão, porquanto, do contrário, em razão de a Corte Suprema emitir a
última palavra sobre o tema, decisão desconforme do STJ implicará o ônus
de a parte novamente recorrer para obter o resultado que se conhece e que
na sua natureza tem função uniformizadora e, a fortiori, erga omnes
(BRASIL, 2007a, grifo nosso).

Para coroar a assertiva dos argumentos colacionados com referência ao
excesso da quantia paga e o direito ou não à restituição, a esse respeito, a
Constituição, expressamente dispõe em seu § 7º, art. 150:
§ 7º a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido
(BRASIL, 1988).
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Logo,

se o fundamento apresentado

no estudo

emana

de norma

constitucional, quaisquer discussões que a contrariem não encontrarão eco, pois a
Lei Maior expressamente normatiza o direito ou não à restituição de imposto, o que
se acha reconhecido nas reiteradas decisões dos Tribunais Superiores.

4.4.4.3 A ADIN 1851, Referência à Pacificação da Matéria
De acordo com a Constituição, a restituição deverá ocorrer quando o fato
gerador não se realizar. Ao definir “fato gerador presumido”, apresentado neste
capítulo, no item 4.2, com base no voto proferido pelo Des. Dácio Vieira, significa que
fato gerador presumido é a circulação da mercadoria, a venda da mercadoria. Se
houve revenda, ocorreu o fato gerador presumido. Assim, só existe o direito à
restituição no caso de não haver a circulação da mercadoria, interpretação esta
defendida nas jurisprudências do STF.
Outro aspecto relevante a considerar refere-se à impossibilidade legal de
restituição pelo simples fato de ter havido venda da mercadoria em valor inferior ao
valor que foi retido o ICMS, cuja assertiva restará plenamente demonstrada. Surge,
assim, a questão de saber se o valor pago antecipado seria definitivo, ou se, como
simples antecipação, ficaria sujeito a ajuste em face da realização das operações
subseqüentes, com a restituição do excedente, questão esta essencial e objeto da
monografia.
O STF acolheu a constitucionalidade da ST no julgamento, da ADIn 1851,
no dia 8/05/02, no qual prevaleceu o argumento do Ministro Ilmar Galvão, a
pronunciar que a finalidade da ST, por meio da presunção de valores, é justamente
tornar viável o sistema de arrecadação do ICMS. A viabilidade argumentada pelo
Ministro relator advém da enorme dificuldade operacional, caso fosse necessário
considerar o valor real de cada operação realizada por inúmeros contribuintes, o que
poria por terra todos os princípios da ST para frente.
Na condição de máxima fonte jurisprudencial, em que a mais alta Corte
pacifica a interpretação contida nas normas legais, cabe salientar que as decisões
do STF não podem ser discutidas, mas obrigatoriamente cumpridas, tanto pelo fisco
e por todos os contribuintes e pelos operadores do direito tributário.
É oportuna a transcrição de decisões do STF, além da ADin 1851, já
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exaustivamente mencionada, de idêntico teor, configurando o entendimento daquela
Corte, no sentido de negar o direito à restituição de imposto no caso de haver
excesso de pagamento. Note-se que tais decisões, uma vez proferidas há vários anos
e provenientes do STF, consolidam o tema, o que, em conseqüência, não permite
contestação ou interpretação diferente, mas, como se explanou, todos os afetos se
obrigam ao seu cumprimento.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1851- 5 - ALAGOAS Relator: Min. ILMAR GALVÃO - Julgamento: 08/05/2002 - Tribunal Pleno
– Publicação: DJ 1, de 02/11/2002, p. 55
Partes: Requerente: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
Requerido: GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS e OUTROS.
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. REGIME
DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO
ICMS Nº 013/97, DE 21.03.97 E PARÁGRAFOS 06º E 07º DO ARTIGO 498
DO DECRETO Nº 35245/91, COM A REDAÇÃO DO ARTIGO 01º DO
DECRETO Nº 37406/98, DO ESTADO DE ALAGOAS. PRETENDIDA
AFRONTA AO PARÁGRAFO 007° DO ART IGO 150 DA CONSTITU IÇÃO.
REGULAMENTO ESTADUAL QUE ESTARIA, AINDA, EM CHOQUE COM
OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO LIVRE ACESSO AO
JUDICIÁRIO. Plausibilidade da alegação de ofensa, pelo primeiro dispositivo
impugnado, à norma do parágrafo 7º do art. 150 da CF, o mesmo efeito
não se verificando relativamente aos dispositivos do Regulamento
alagoano, que se limitaram a instituir benefício fiscal condicionado, que o
STF não pode transformar em incondicionado, como pretendido pelo Autor,
sob pena de agir indevidamente como legislador positivo -Mérito
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CLÁUSULA
SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC.
N.º 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98), DO
ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA
CRFB/88 (REDAÇÃO DA EC 3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE
ACESSO AO JUDICIÁRIO. [...] (BRASIL, 2002b).

Assim, com base na leitura da ADin/1851, adicionada à análise efetuada,
verifica-se que o STF afasta toda e qualquer alegação relacionada à ocorrência de
venda de automóvel por preço inferior ao estipulado pela fábrica. Com base no
fundamento constitucional, art. 150, § 7º, a restituição de tributo se restringe apenas
à hipótese de não ocorrer o fato gerador presumido.
Em conseqüência, não há que se falar em tributo pago a maior por parte do
contribuinte substituído, estando a matéria pacificada em reiteradas decisões,
especialmente, desde 08/05/2002, com o seu efeito vinculante.
Continuando com a análise da decisão que emana o seu efeito
vinculante,

proferida

pelo

STF,

pacificadores na interpretação das

evidenciam-se

reflexos

uniformizadores

e

questões tributárias, destacando-se os

seguintes textos, extraídos da ADin, os quais espelham seis fundamentos e
lições essenciais para o estudo em comento:
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a) O reconhecimento da legalidade da cláusula segunda do Convênio
ICMS 13/97:
Mérito TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA
SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º
35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98), DO ESTADO
DE ALAGOAS. ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CRFB/88
(REDAÇÃO DA EC 3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO (BRASIL, 2002b).

b)

O

reconhecimento

ao

aperfeiçoamento

da

ST no

texto

constitucional:
A EC nº 03/93, ao introduzir no art. 150 da CRFB/88 o § 7.º, aperfeiçoou o
instituto, já previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura
do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso
preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato
a final (BRASIL, 2002b).

c) O fato gerador presumido não constitui óbice à cobrança
antecipada de ICMS, com fundamento na Constituição e na LC:
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 (BRASIL, 2002b).

d) A Lei Complementar define o fato gerador presumido como a saída
da mercadoria do estabelecimento do substituto:
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 (BRASIL, 2002b).

e) O fato gerador presumido é definitivo, não assegurando direito à
restituição ou complementação do ICMS, exceto diante da sua não realização:
O fato gerador presumido, não é provisório, mas definitivo, não dando
ensejo à restituição ou complementação do imposto pago, senão, no
primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final (BRASIL, 2002b).

f) O instituto da ST garante vantagens como a redução de custos de
arrecadação e fiscalização, a redução da sonegação, propiciando ao Estado
uma maior economia, eficiência e celeridade:
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 (BRASIL, 2002b).
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Na mesma direção, em outro julgamento do STF referente ao RE- ED
325260/MT, em que foi relatora a Ministra Ellen Gracie, determinou a reforma do
julgamento a quo, que havia permitido a compensação de créditos, ou seja, o direito
à restituição do ICMS, recolhido sob o regime de ST "para frente".
O direito pleiteado se referia ao valor da operação final ser menor que o
presumido, sendo que o Tribunal a quo havia dado ao art. 150, § 7º, da CRFB/88
interpretação contrária ao entendimento firmado pelo Plenário do STF, por ocasião
do julgamento da ADI 1.851, cuja decisão é balizadora das decisões judiciais,
reformando-a:
RE-ED 325260/MT - EMB.DECL.NO RE - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 05/11/2002 –Publicação: DJ 07/02/2003, p. 045 - Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Tribunal a quo, ao decidir que
a agravante possui direito à restituição do ICMS, recolhido sob o regime
de ST "para frente", na hipótese de o valor da operação final ser menor que
o presumido, deu ao art. 150, § 7º, da Constituição interpretação contrária
ao entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, por ocasião do
julgamento da ADI 1.851. 2. A questão referente à restituição do tributo
quando o fato gerador não ocorrer, não foi suscitada na petição do
extraordinário, mostrando-se estranha ao debate dos autos. 3. Embargos de
declaração conhecidos com agravo regimental, a que se nega provimento
(BRASIL, 2003d).

Ao continuar com o estudo no qual se apresentou exemplos convergentes à
expressa vedação ao direito de crédito ao denominado excesso de pagamento de
tributo, outra importante fonte jurisprudencial do STF consta na Ementa do RE- AgR
340883/MG, cujo julgamento relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, em que a Corte
Máxima deixa clara a proibição da compensação de créditos pleiteados pelos
contribuintes substituídos na hipótese do art. 150, § 7º, da CRFB/88, exceto no caso
de não ocorrer o fato gerador presumido.
O referido julgamento considera a inexistência de violação aos princípios
da capacidade contributiva, da não-cumulatividade, da legalidade, e ao não-confisco,
na aplicação da ST. A decisão solidifica a hipótese monográfica e o instituto da ST,
rebatendo quaisquer argumentos contrários apresentados, especialmente, no item
4.1, ao tratar do entendimento doutrinário e da pacificação constitucional da ST, os
quais são derrubados pelo STF, conforme se extrai da decisão:
RE-AgR 340883/MG - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento:
24/09/2002 Órgão Julgador: Seg. Turma – Public. DJ 25-10-2002 PP- 68 EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Substituição
tributária. ICMS. Compensação de créditos. Hipótese do art. 150, § 7º, da
CRFB/88, ou seja, somente quando não ocorrer o fato gerador presumido.
3. Inexistência de violação dos princípios da capacidade contributiva, da não-
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cumulatividade, da legalidade, da tipicidade e do não-confisco. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (BRASIL, 2002c).

Convém ressaltar que a aplicabilidade do referido Acórdão do STF não se
restringe aos veículos, mas se estende a toda e qualquer mercadoria sujeita à ST,
conforme se verifica no crédito tributário l a n ç a d o pelo F i s c o , discutido no PSEF
7700000019526/2007, referente a créditos de ICMS ST utilizados indevidamente por
concessionária de veículos, apropriados em conta gráfica, referente a preço de
veículos inferiores ao retido pelo Substituto, encontra pleno fundamento no
julgamento do STF ocorrido em 29/11/2005. No caso em concreto, a concessionária,
na condição de contribuinte substituído, constitui-se em exemplo prático trazido ao
estudo, cujos fundamentos do trabalho fiscal foram identificados no RE-AgR
397677/RJ, em que foi relator o Ministro Gilmar Mendes, do STF, constituindo-se em
mais um exemplo jurisprudencial da mais Alta Corte Nacional:
RE-AgR 397677/RJ - AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 29/11/2005 Órgão
Julgador: Segunda Turma - Publicação DJ 30-06-2006 PP-00029
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. ICMS.
Substituição tributária. Venda de automóvel por preço inferior ao estipulado
pela fábrica. Restituição. Art. 150, § 7o, da Constituição Federal. 3.
Restituição que se restringe apenas à hipótese de não ocorrer o fato
gerador presumido, não havendo que se falar em tributo pago a maior ou a
menor por parte do contribuinte substituído. Precedentes 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (BRASIL, 2006).

Finalmente, ao se analisar a doutrina estudada e os exemplos
jurisprudenciais, conclui-se pela assertiva da hipótese monográfica, invocando-se
o disposto no § 2º do art. 102 da CRFB/88, o qual obriga a todo o Juízo Pátrio a
observância uniformizadora erga omnes, com efeito vinculante, quando o
Supremo Tribunal Federal decide em Adin.
O corolário das decisões judiciais encontra como máxima referência
a ADIn nº 1.851, de 08/05/2002, dentre outras decisões apresentadas.
Assim, pelo estudo arrazoado, não há que se admitir o direito à
restituição ao substituído, no caso de ocorrer a venda de mercadoria sujeita à ST
nas operações subseqüentes, por preço inferior ao retido pelo substituto.
Portanto, o tema objeto da monografia, cuja legalidade da hipótese
formulada no início, a vedação ao direito da restituição do excesso da quantia paga
ao não se realizar o fato gerador presumido, restou plena e devidamente
comprovado.
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5 CONCLUSÃO
A hipótese monográfica foi definida na expressão: é legal a vedação do
direito ao crédito de ICMS substituto retido e pago a maior na operação realizada pelo
contribuinte substituto, no caso da ocorrência efetiva de um valor menor praticado
pelo contribuinte substituído.
Para a comprovação da hipótese, o tema da Substituição Tributária (ST) se
constitui em essencial ao estudo. Assim, a sua implementação pelas Unidades da
Federação

antes

da

atual

Constituição,

ocorreu

por

meio

de

legislação

infraconstitucional, pela utilização de Convênios e Protocolos celebrados entre os
Estados e o Distrito Federal (DF). A sua adoção, como técnica tributária reúne a
função de arrecadar, a de fiscalizar e evitar a sonegação do imposto, simplificando
o seu recolhimento, constituindo-se em instrumento de justiça fiscal. No estudo se
demonstrou a sistemática de antecipação tributária, como uma medida racional de
arrecadar tributo, cujo instituto se harmoniza com o desenvolvimento exigido pelo
mundo moderno. A modernidade exige que a administração tributária, ao adotar a
técnica da ST, deve ter presente, os princípios da capacidade contributiva, da nãocumulatividade, da legalidade, da praticidade, da proporcionalidade, os quais visam
garantir a harmonia entre o sujeito ativo, o sujeito passivo e os envolvidos na cadeia
produtiva geradora dos tributos.
Como dificuldade encontrada na realização do estudo, destaca-se a
reduzida disponibilidade bibliográfica, razão pela qual parte de fundamentos,
especialmente, no terceiro capítulo, para a concretização da hipótese monográfica,
somente foi viabilizada pelo estudo das decisões judiciais, o que lhe assegurou a
devida consistência jurídica nacional.
As disposições contidas no texto constitucional regulamentadas pela Lei
Complementar 87/96, combinadas com a legislação estadual, permitiram a
implementação do instituto em uma expressiva gama de mercadorias, as quais na
cadeia econômica estão concentradas em poucos fornecedores. No entanto, essa
cadeia multiplica-se no varejo, razão porque é uma medida racional de arrecadação
e fiscalização. Essa racionalidade foi exemplificada no caso da Fazenda Estadual,
uma importante e estratégica modalidade de arrecadação, essencial ao Erário.
Para se discutir o instituto da Substituição Tributária (ST), torna-se essencial
inserir o tema no conteúdo do sistema tributário nacional. Diante disso, o primeiro

99

capítulo cuidou da base legal do sistema tributário, dos conceitos e de suas espécies
tributárias, como imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios
e contribuições especiais. Como o foco do estudo monográfico envolve o ICMS,
objetivando as principais implicações atinentes ao tributo nominado, ainda, no
primeiro capítulo, foi realizada uma classificação das espécies tributárias quanto:
- à competência dos entes federados compreendida na aptidão para criar
tributos por parte dos Entes Federados, prevista no art. 145 da CRFB/88;
-à cumulatividade e não cumulatividade como uma técnica de aplicação aos
tributos multifásicos, ressaltando-se a não cumulatividade como um princípio
constitucional identificador do ICMS, no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição;
-à sua repercussão econômica (diretos e indiretos);
-à essencialidade da matéria tributável (seletivos e não seletivos; e,
-às fases do processo produtivo (monofásico ou plurifásico).
Ainda, o primeiro capítulo, tratou do ICMS no sistema tributário, sob
diferentes fontes doutrinárias, constituindo-se num dos mais importantes tributos na
vida nacional, presente em uma enorme gama de mercadorias e serviços. Em razão
da sua importância para os Estados, analisaram-se o seu conceito, a função e
competência, a sua incidência, o fato gerador, as alíquotas aplicáveis, a base de
cálculo, bem como a definição do sujeito ativo e passivo, o contribuinte, a obrigação
principal e acessória.
Para ilustrar a aplicação das alíquotas de ICMS, relacionadas a cada tipo
de operação ou prestação de serviço em que incide o referido imposto, elaborou-se
o Quadro 1, que relaciona os tipos de operações tributáveis, o seu fundamento
normativo legal, no RICMS/SC e no Protocolo e/ou Convênio pactuado, bem como, a
alíquota aplicável.
O segundo capítulo tratou da ST e do ICMS substituto, dada a sua
importância arrecadatória, essencial ao equilíbrio das finanças catarinenses. O
capítulo envolveu temas como as razões da s u a adoção, o histórico dos seus
fundamentos, com a sua origem na Itália. Ao tratar do seu histórico, foi enfatizada a
base normativa no Brasil, discorrendo sobre os principais instrumentos legais.
Mereceram destaque o Ato Complementar nº 34/67, o DL nº 406/68, a LC nº 44/83
e a regulamentação da ST, a sua previsão no texto constitucional e nas disposições
transitórias, o Convênio nº 66/88 com força de lei complementar, a EC nº 3, e a LC
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87/96, responsável pela consolidação da ST, no sistema tributário Pátrio.
Tratou, ainda, o segundo capítulo, da obrigatoriedade da adoção dos
convênios, com os principais conceitos voltados ao tema. Uma vez definidos os
principais conceitos, estudaram-se as diferentes modalidades de ST, as mercadorias
sujeitas e a definição do contribuinte. Outros itens foram tratados, como a definição
do contribuinte substituto na LC, o fundamento na lei estadual, as operações em que
não se aplica, o seu fato gerador, a base de cálculo, a definição das alíquotas, o
procedimento adotado no pagamento do ICMS ST, com a apresentação de um
exemplo prático de sua incidência, em operação interestadual.
Destacou-se, no segundo capítulo, a apresentação de quadro de
arrecadação tributária anual em Santa Catarina (Quadro 2), em que se demonstrou a
participação relativa do ICMS Substituto na arrecadação, vital para as finanças
estaduais, cuja assertiva foi defendida ao longo do trabalho. De igual forma, o
Quadro 3 permitiu uma rápida visão das mercadorias sujeitas à S T , o seu
fundamento normativo, com a indicação do respectivo Convênio ou Protocolo
celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, e, por fim, no Quadro 4, se
demonstrou um exemplo prático de cálculo do ICMS ST, em operação interestadual.
O terceiro capítulo cuidou do ápice da pesquisa onde se comprovou a
hipótese da “vedação ao direito da restituição do excesso da quantia paga quando o
fato gerador presumido não se realizar”. O capítulo foi iniciado por exposição
doutrinária e a pacificação da legalidade e da constitucionalidade da ST, para definir
o significado de fato gerador presumido, o excesso da quantia paga, a não
realização do fato gerador presumido e o direito ou não à restituição.
Na seqüência, em razão da importância do Convênio 13/97, foi estudado o
assunto, para então discorrer sobre a vedação à restituição (as hipóteses em que a
lei reconhece o direito à devolução de imposto, a presunção do fato gerador
presumido, a vedação ao direito de apropriação do excesso da quantia paga).
Ainda, no terceiro capítulo, foram enunciados os fundamentos doutrinários,
administrativos, jurisprudenciais e constitucionais, a respeito da legalidade da
vedação ao direito da restituição do excesso da quantia paga do ICMS substituto.
Para comprovar a hipótese monográfica, revestiu-se como fundamento básico e
conclusivo, o exame de decisões do contencioso administrativo, da posição do Fisco,
de razões doutrinárias, do entendimento contrário à autorização do crédito ou
restituição do excesso da quantia paga. No entanto, destacam-se os fundamentos
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extraídos na análise das decisões jurisprudenciais do contencioso e do Judiciário
catarinense, da jurisprudência dominante do STJ, do posicionamento do STF,
referente ao reconhecimento judicial de efeito vinculante, o que foi pacificado pela
mais Alta Corte.
Restou demonstrado que a Carta Magna pátria regulamenta a ST do
ICMS, por meio do art. 150, § 7º, fonte normativa constitucional, bem como a
previsão de restituição preferencial e imediata, somente quando não ocorre o fato
gerador presumido. Assim, o dispositivo maior define, como regra geral, a legalidade
da vedação ao excesso da quantia paga. Posições doutrinárias polêmicas foram
pacificadas pelos tribunais superiores, especialmente, com a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (1851/AL), decidida pelo STF, obrigando a todas as instâncias
do Judiciário, ao seu cumprimento e obediência, em razão do efeito vinculante, tendo
em vista decisão proferida em ADin.
Com base em várias decisões administrativas e judiciais, a restituição do
excesso de pagamento de ICMS Substituto se restringe à hipótese de quando o fato
gerador presumido não se realizar. Isso significa que o fato nominado é a circulação
da mercadoria, ou seja, a sua venda. Assim, ao acontecer a sua revenda sujeita à
ST, ocorreu o fato gerador presumido. Logo, se conclui que só haverá o direito à
restituição no caso de não existir a circulação da mercadoria, interpretação esta
defendida pelo STF.
A hipótese elaborada no projeto se confirmou na apresentação da resposta
à impossibilidade de restituição do ICMS devido à definitividade do valor pago.
Evidencia-se a vedação de restituição, mesmo nas hipóteses de ocorrer venda da
mercadoria pelo contribuinte substituído, em valor inferior ao qual foi retido o ICMS na
operação anterior, pelo contribuinte substituto, concluindo-se a respeito da
definitividade do valor pago previamente. No teor do julgamento da ADin 1851, a
referência na pacificação da matéria, em que a Corte Maior acolheu a definitividade
do fato gerador presumido, pelo fato da mercadoria entrar em circulação e como
conseqüência o consumo, o que, em regra, é atingido, pois, todo substituto, ao
vender uma mercadoria, o faz para que a cadeia produtiva seja completada. Esta
somente se conclui com a aquisição da mercadoria pelo consumidor, o contribuinte
de fato, que suporta o ônus, pois no produto final, incluem-se todos os custos, da
produção ao consumo.
Pelo exposto, a hipótese de restituição somente ocorrerá no caso da não
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realização do fato gerador presumido. Como princípio norteador da adoção da ST,
não se admite falar em ajuste nem para mais nem para menos, em face da
realização das operações subseqüentes.
Assim, não se admite ajustes, tanto em relação à restituição de excedente
de quantia paga e, como também, vedando ao fisco o direito de cobrar diferenças,
quando a mercadoria seja vendida pelo contribuinte substituído, por preço superior
ao retido pelo contribuinte substituto.
Convergindo com a conclusão referenciada, torna-se fundamental a análise
das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, as quais definem a observância
aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva, da
praticabilidade, da legalidade, na aplicação da ST, os quais estão estampados nas
decisões constantes do estudo monográfico.
Pelo apresentado nos três capítulos estudados a hipótese monográfica f o i
comprovada

com base em fontes doutrinárias, associada a fundamentos

extraídos de decisões administrativas, nas decisões proferidas pelo Tribunal de
Justiça, culminando com as decisões dos Tribunais Superiores.
Como máxima fonte jurisprudencial, extraiu-se das decisões da mais Alta
Corte, graças ao seu efeito vinculante sobre matéria de ordem constitucional,
obrigando ao seu cumprimento. A referida obrigação relaciona-se tanto ao fisco como
a todos operadores do direito, uniformizando polêmicas históricas em torno do tema.
Com base no estudo, restou comprovada a hipótese monográfica,
destacando-se que o tema da vedação ao direito à restituição do excesso da quantia
paga de ICMS substituto, quando o fato gerador presumido não se realiza, o que
também pode ser abordado por meio de outros caminhos.
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