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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO RISTF
REQTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. CEZAR PELUSO
: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
: JORGE L. GALLI

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO INCISO II DO ART. 66-B DA LEI
6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO (ACRESCENTADO PELA LEI
ESTADUAL 9.176/1995) COM O § 7° DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO FINAL
RESULTOU EM VALORES INFERIORES ÀQUELES UTILIZADOS PARA
EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Com base no § 7° do art. 150 da Constituição Federal, é
constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas
hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final
resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência
do ICMS.
II – Constitucionalidade do inc. II do art. 66-B da Lei 6.374/1989 do
Estado de São Paulo (acrescentado pela Lei estadual 9.176/1995).
III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
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Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamentos
e das notas taquigráficas, por maioria, julgar improcedente o pedido
formulado, vencidos os Ministros Nelson Jobim, Eros Grau, Gilmar
Mendes, Sepúlveda Pertence e Ellen Gracie. Não votaram os Ministros
Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e
Cármen Lúcia, por sucederem, respectivamente, aos Ministros Joaquim
Barbosa, Cezar Peluso, Ellen Gracie, Eros Grau, Sepúlveda Pertence e
Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, com
voto proferido na assentada anterior.
Brasília, 19 de outubro de 2016.

RICARDO LEWANDOWSKI – REDATOR P/ O ACÓRDÃO
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26/11/2003

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. CEZAR PELUSO
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PGE-SP - ELIVAL DA SILVA RAMOS
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
: PGE-SP - ALEXANDRE ISSA KIMURA
: JORGE L. GALLI
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - (Relator): 1. O
Governador do Estado de São Paulo ajuizou a presente ação direta de
Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade do art. 66-B, II, da Lei Estadual nº
6.374/89, que, inserido pela Lei nº 9.176/95, dispõe sobre a “restituição do
imposto pago antecipadamente em razão da substituição tributária”:
“Artigo 66-B. Fica assegurada a restituição do imposto
pago antecipadamente em razão da substituição tributária:
I- caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição
passiva;
II - caso se comprove que na operação final com
mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de
valor inferior à presumida.”

O autor sustenta que a restituição do imposto pago antecipadamente
em razão da substituição configuraria benefício fiscal, pois, de acordo com
o art. 150, § 7º, da Constituição da República, que autoriza a substituição
tributária em relação a fato gerador futuro, a devolução imediata e
preferencial da quantia paga só seria cabível, caso não se realizasse o fato
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gerador presumido, e esta expressão deveria ser interpretada literalmente,
segundo o texto:
“§ 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.”

Como precedente, o autor invoca o julgamento proferido na ADI nº
1851-AL (rel. Min. ILMAR GALVÃO), o qual declarou constitucional a
cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13, de 21 de março de 1997, e de
cuja ementa consta:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6º E 7º DO
ART. 498 DO DEC. Nº 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1º DO
DEC. Nº 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA
OFENSA AO § 7º DO ARTIGO 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC
3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO.
Convênio que objetivou prevenir guerra fiscal resultante
de eventual concessão do benefício tributário representado pela
restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação final
for de valor inferior ao do fato gerador presumido. Irrelevante
que não tenha sido subscrito por todos os Estados, se não se
cuida de concessão de benefício (LC 24/75, art. 2º, INC. 2º).
Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem
natureza regulamentar.
A EC nº 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7º,
aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema jurídicotributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao
estabelecer a garantia do reembolso preferencial e imediato do
tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. A
circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui
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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 a que
aproxima o mais possível da realidade.
A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal
do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria
do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando
margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na
conformidade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o
fato gerador da obrigação principal como a situação definida
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é
provisório, mas definitivo, não dando ensejo 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.
Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada
improcedente.”

2. Há pedido de medida liminar, sob alegação de que as pessoas
envolvidas poderiam aproveitar-se “de um benefício fiscal sem que tenha sido
obedecida a forma prescrita pela Constituição Federal para o exercício de tal
competência” (fls. 23).
3. Ao receber a inicial, o eminente Min. SYDNEY SANCHES
requisitou informações (fls. 70).
4. Em 5 de dezembro de 2002, prestou-as a Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, alegando em síntese:
3
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4.1. Ausência de interesse de agir: o projeto que deu origem à Lei
Estadual nº 9.176/95 foi de iniciativa do próprio Governador do Estado,
que lhe solicitou tramitação em regime de urgência e, na “Exposição de
Motivos”, consignou que, “através da lei aprovada pela Assembléia
Legislativa, se estaria tornando o instituto mais democrático e ofertando aos
contribuintes maior segurança jurídica” (fls. 75), tendo-o sancionado. Daí, se
se tratasse de benefício fiscal, somente outros Estados da Federação
poderiam impugnar a lei que o instituiu;
4.2. Ausência de ofensa direta à Constituição Federal: o art. 155, § 2º,
XII, “g”, tido por violado, dirigir-se-ia ao legislador nacional para editar
lei complementar com o fim de “regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados”. Se o art. 66-B, inc. II, da Lei nº 6.374/89, ofenderia
a Constituição, só o faria de modo indireto ou reflexo, pois ofenderia, em
primeiro plano, a Lei Complementar nº 24/75, recepcionada como
disciplina jurídica da concessão de tais isenções, incentivos e benefícios
fiscais.
4.3. No mérito, a Assembléia alega que a restituição do imposto pago
antecipadamente em razão da substituição não constituiria benefício fiscal,
mas direito do contribuinte por força das limitações ao poder de tributar
previstas nos arts. 150 a 152 da Constituição da República
A devolução seria decorrência necessária da aplicação do art. 150, §
7º, da Constituição, sempre que o fato jurídico tributário ocorrido seja
diferente do fato gerador presumido que o tomou como parâmetro e
condição. A interpretação da expressão “caso não se realize o fato gerador
presumido” deveria ser sistemática e levar em consideração a presunção
relativa efetuada à saída do estabelecimento do substituto.
Além da não caracterização como benefício fiscal, acrescenta que, “ao
contrário do que prevê o mencionado Convênio nº 13/97, o Estado de São Paulo
detém mecanismos legislativos que lhe permitem, por um lado, restituir ao
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contribuinte o tributo a maior recolhido (quando o fato gerador ocorrer sob base
de cálculo inferior à presumida) e, por outro, exigir o recolhimento da diferença,
quando o fato imponível se perfaz por valor superior ao inicialmente presumido
(ex vi do RICMS).” (fls. 85/86). Este fato diferenciaria a substituição
tributária prevista no Estado de São Paulo daquela vigente nos Estados
signatários do Convênio ICMS 13/97, o que afastaria a aplicação do
precedente invocado (ADI 1851/AL), pois a cláusula segunda daquele
convênio excluía a devolução, caso o fato gerador ocorresse a menor do
que o presumido, e previa a não exigência do imposto, caso o fato
gerador ocorrido fosse maior que o presumido.
4.4. Ao pedido de liminar opôs-lhe ausência de periculum in mora, “à
medida em que já se vão 7 (sete) anos da edição da legislação impugnada sem a
ocorrência dos danos irreparáveis ou de difícil reparação”.
5. Empresas sujeitas ao regime de substituição tributária no Estado
de São Paulo juntaram manifestação, com base no art. 7º, § 2º, da Lei
Federal nº 9.868/99, em defesa da constitucionalidade do artigo 66-B, inc.
II, da Lei nº 6.374/89, instruindo-a com gráficos e planilhas que
demonstrariam que o valor de pauta fixado pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, em relação a combustíveis, teria sido sempre
superior, no período de agosto de 2000 a outubro de 2002, ao valor real
das operações praticadas, o que geraria a constante necessidade de
adequação do fato presumido ao fato efetivamente ocorrido, sob pena de
ofensa à legalidade e ao princípio do não-confisco (fls. 111-160).
6. O Min. SYDNEY SANCHES aplicou o art. 12 da Lei nº 9.868/99 e
abriu vista à Advocacia Geral da União e à Procuradoria Geral da
República.
7. A Advocacia Geral da União manifestou-se favoravelmente à
declaração de inconstitucionalidade do art. 66-B, inc. II, da Lei Estadual nº
6.374/89, alegando que, “em decorrência da já focalizada decisão do Augusto

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2461591.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 328

ADI 2.777 / SP
Pretório na ADIN 1.851-4,... a norma do atacado dispositivo da lei paulista,
permitindo a devolução do excesso, acabou por configurar, na realidade, benefício
fiscal, que só poderia ser concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal mediante
convênio no seio do CONFAZ” (fls. 191).
8. A Procuradoria Geral da República também manifestou-se de
igual modo pela inconstitucionalidade do inc. II, “porquanto autoriza a
restituição para fins de obtenção do valor do ICMS pago a mais na hipótese em
que a operação subseqüente se realizar em valor inferior ao presumido, em
contrariedade ao art. 150, § 7º, da Constituição da República que admite a
restituição tão-somente na hipótese de não ocorrência do fato gerador
presumido.” (fls. 229).
9. Submeto a causa ao Plenário, nos termos do art. 12 da Lei nº
9.868/99, em face da relevância da matéria, de seu especial significado
para a ordem social e a segurança jurídica, porque seja julgada
definitivamente.
É o relatório.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. CEZAR PELUSO
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PGE-SP - ELIVAL DA SILVA RAMOS
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
: PGE-SP - ALEXANDRE ISSA KIMURA
: JORGE L. GALLI
QUESTÃO DE ORDEM

O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Sr. Presidente,
estou suscitando uma questão de ordem, pois tenho em mãos uma
petição protocolada e formulada por Grigoletto e Cia Ltda e outros que
foram admitidos como amici curiae, em que pedem sustentação oral.
Invoco precedente do Plenário no qual ficaram vencidos os Ministros
Nelson Jobim, Celso de Mello e Marco Aurélio, a ADI nº 2.223, que negou
o direito de sustentação oral aos amici curiae.
Acato o precedente do Plenário.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O
Presidente,
sustentação,

SENHOR

embora

MINISTRO

tenha

sei que isso,

posição
realmente,

JOAQUIM

BARBOSA

pessoal

-

favorável

Sr.
à

tornar-se-ia inviável a

médio prazo.
Por enquanto, acompanho o Relator neste ponto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Sr. Presidente, sempre me
manifesto pela possibilidade de sustentação oral. Por isso, peço vênia ao
eminente Relator para divergir do seu ponto de vista. Penso que é sempre
bom para a Corte, para a ordem jurídica, que o advogado tenha
oportunidade de manifestar o seu ponto de vista sob o objeto da lide.
*******
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

2.777-8

SÃO PAULO

VOTO

(SOBRE QUESTÃO DE ORDEM)
(CONFIRMAÇÃO)

O
disciplinar
talvez,

SENHOR

MINISTRO

JOAQUIM

BARBOSA:

Nós

isso na ausência de norma específica,

deveríamos
concebendo,

a possibilidade de se escolher um representante, porque

o caso é de vários, não?

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO: Parece-me que a lei
fala em manifestação do amicus curiae.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Mas acho importante
que pelo menos um amicus curiae represente o conjunto.

A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE: Mas como é que se vai
fazer?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA:

Pois é,

esta é a

dificuldade.
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A

SENHORA MINISTRA

ELLEN

GRACIE:

Em

alguns

vamos precisar de urna eletrônica para selecionar,

casos,

porque são

tantos.

O

SENHOR MINISTRO

JOAQUIM

BARBOSA:

Mantenho

o

meu

voto, embora entristecido.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O
também

sou

SENHOR MINISTRO

favorável

à

GILMAR MENDES

possibilidade

permitir-me-ia lembrar que,

da

-

Sr.

Presidente,

manifestação

no texto da Lei nº

9.868,

oral.

de fato não

houve essa clareza quanto à possibilidade da sustentação oral,
contrário do que ocorreu em relação ao texto da Lei nº
trata da ADPF;

E

9.882,

ao
que

lá se admite expressamente a sustentação oral. Mas,

aqui, verificamos que temos problemas de organização e procedimento.
Eu

mesmo

Nacional
curiae.
pouco,

acabo
da

Quer

de

Saúde,

admitir,
algo

dizer,

teríamos

de

numa

ADI

em torno

contra

dos

um

sessenta

ato
ou

do

Conselho

setenta

amici

como organizaríamos essa sustentação? Daqui a
seguir

a

orientação

da Ministra

Ellen Gracie

quanto à urna eletrônica. De modo que temos, de fato, uma questão de
organização e procedimento.
Portanto,

sigo

a

orientação

recomendada

pelo

Sr.

Ministro Cezar Peluso.
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26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO
(S/ Questão de Ordem)

A Senhora Ministra Ellen Gracie - : Presidente, sempre ouço com
grande satisfação os advogados, que trazem a esta Corte, sem dúvida nenhuma, o
esclarecimento necessário ao melhor desate dos feitos. No caso, porém, os Colegas que
me antecederam já colocaram os impedimentos, e eu só daria o direito à sustentação
aos amici curiae se tivéssemos o número de processos que tem a Corte norteamericana para julgar por ano. Como não é o caso, realmente torna-se inviável.
Acompanho o Relator.
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26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente,
vejo como uma regra a encerrar exceção a do § 2o do artigo 7o da Lei
n° 9.868, de 10 de novembro de 1999.
No

caso,

temos

intervenção de terceiros,
a

exceção

quanto

processual.

E,

ai,

essa participação;
que

poderá

artigo,

o

seja

a

cabeça

do

e é aberta a exceção.

quê?

À

integração

do

artigo

Indaga-se:
terceiro

veda

a

é aberta

na

relação

não restringe

não está no § 2o que a manifestação do terceiro,
admitir,

simplesmente

sistema processual,

a

o § 2o do artigo 7o não excepciona,

Relator
a

que

excepcionada

escrita.

Mais

a
do

regra
que

da

isso,

cabeça

do

temos

um

e não podemos dissociar totalmente a regência da

ação direta de inconstitucionalidade desse sistema.
O que nos vem do Código de Processo Civil,
participação
exercerá

os

processuais

do

terceiro?

mesmos
relativos

óptica segundo a qual,
intérprete

distinguir.

Vem-nos

poderes
ao

e

que

ele

atuará

sujeitar-se-á

assistido.

Creio

que

como

aos

sido

rigoroso

estamos

quanto

auxiliar,

mesmos

onde o legislador não distingue,
Tenho

admitida a

à

ônus

diante

da

não cabe ao
admissão

de

terceiro na ação direta de inconstitucionalidade, por entender que a
regra está mesmo na cabeça do artigo; no parágrafo tem-se a exceção,
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mas,

uma vez

admitido o terceiro,

evidentemente não posso

concluir

que não assiste a ele o direito de assomar à tribuna e proceder à
sustentação oral.
Acompanho

a

divergência

do

Ministro Carlos

Ayres

Britto.
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26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO
(S/ sustentação oral do "amicus curiae”)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Já tive o ensejo de
salientar,

em decisões anteriores que proferi nesta Corte,

Supremo

Tribunal

pedido

de

Federal

intervenção

firmou

orientação

assistencial,

no

sentido

de

ordinariamente,

em nosso

legitimidade
abstrato

para

sistema

de

intervir

no

direito positivo,
processo

de

não

o

tem

eis que

dispõem de

controle

(RDA 155/155 - RDA 157/266 - RTJ 176/991,

que

não

cabimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade,
terceiros,

que o

normativo

Rel. Min. CELSO

DE MELLO, v.g.).

A Lei nº 9.868/99,
abstrato

de

constitucionalidade,

jurisprudencial, prescreve
terceiros

no

ao regular o processo de controle

processo

de

que

e

"Não

ação

observando
se

direta

admitirá
de

essa

diretriz

intervenção

de

inconstitucionalidade"

(art. 7º, caput).

A
magistério

da

razão

de

doutrina

ser

dessa

(OSWALDO

vedação
LUIZ

legal

PALU,

-

adverte

"Controle

o
de
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Constitucionalidade",
Jurisdicional

de

p.

216/217,

Constitucionalidade",

Cejup;

ALEXANDRE

6ª ed.,

1999, Atlas, v.g.)

de

1999,

DE MORAES,

RT;
p.

"Direito

ZENO VELOSO,
88,

item

objetivo

(RTJ

n.

96,

1999,

p.

571,

Constitucional",

- repousa na circunstância de o processo

fiscalização normativa abstrata qualificar-se

caráter

"Controle

113/22

-

RTJ

131/1001

como processo de
-

RTJ

136/467

-

RTJ 164/506-507).

Não obstante tais
inovadora constante do art.
caráter

excepcional,

razões,

7º,

§ 2º,

abrandou

o

cabe ter presente a regra
da Lei nº 9.868/99,

sentido

absoluto

da

que,

em

vedação

pertinente à intervenção assistencial, passando, agora, a permitir o
ingresso

de

entidade

dotada

de

representatividade

adequada

no

processo de controle abstrato de constitucionalidade.

A norma legal em questão, ao excepcionalmente admitir a
possibilidade

de

ingresso

formal

de

terceiros

no

processo

de

controle normativo abstrato, assim dispõe:

"O relator, considerando a relevância da matéria e
a representatividade dos postulantes,
poderá,
por
despacho irrecorrível,
admitir,
observado
o prazo
fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros
órgãos ou entidades." (grifei)

No estatuto que rege o sistema de controle normativo
abstrato de constitucionalidade,

o ordenamento positivo brasileiro
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processualizou,
Lei

nº

na

9.868/99,

conseqüência,

regra
a

inscrita

figura

que

no

do

"amicus

terceiros,

desde

representatividade adequada,

art.

7º,

curiae",
que

§

2º,

permitindo,
investidos

da
em
de

sejam admitidos na relação processual,

para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à
própria controvérsia constitucional.

Cabe advertir, no entanto, que a intervenção do "amicus
curiae",
desejável

para

legitimar-se,

e útil

a

deve

apoiar-se

em

razões

que

tornem

sua atuação processual

na

causa,

em ordem a

proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio
constitucional.

Impõe-se destacar, neste ponto, por necessário, a idéia
nuclear

que

anima

os

propósitos

teleológicos

que

motivaram

a

formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do
"amicus curiae" no processo de fiscalização normativa abstrata.

Não se pode perder de perspectiva que a regra inscrita
no art. 7º,

§ 2º da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa

legitimadora da intervenção processsual do "amicus curiae" - tem por
objetivo

essencial

pluralizar

o

debate

constitucional,

permitindo

que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos
informativos possíveis

e necessários

à resolução da controvérsia,
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visando-se,

ainda,

com tal abertura procedimental,

superar a grave

questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas
desta Corte

(GUSTAVO BINENBOJM,

Brasileira",

2001,

Renovar;

Jurisdição

Constitucional",

ALEXANDRE

DE

MORAES,

Constitucionais",
seu

p.

extraordinário

"A Nova Jurisdição Constitucional

ANDRÉ
p.

RAMOS

71/94,

1998,

"Jurisdição

64/81,
poder

2000,
de

TAVARES,
Celso

"Tribunal
Bastos

Constitucional

Atlas),

efetuar,

e

e

Editor;

Tribunais

quando no desempenho de
em

abstrato,

o

controle

concentrado de constitucionalidade.

Tenho presente,
Ministro

GILMAR

MENDES

Constitucionalidade",
Editor) ,

entendimento de
desempenhar
diferentes

("Direitos

p.

expendido

neste ponto,

503/504,

em

passagem

PETER HABERLE,

um

papel

forças

de

com

o magistério do eminente

Fundamentais
2º

ed.,

na

qual

1999,
põe

segundo o qual

intermediário
legitimação

ou

no

e

de

o

Controle
Celso

em

Bastos

destaque

Tribunal

mediador

processo

de

o

"há de

entre

as

constitucional"

(p. 498), em ordem a pluralizar, em abordagem que deriva da abertura
material da Constituição,
constitucional,

conferindo-se,

ao princípio democrático,
controle

o próprio debate em torno da controvérsia

normativo

legitimidade das

desse modo,

sob pena de se instaurar,

abstrato,

decisões

expressão real e efetiva

que o

um

indesejável

Supremo Tribunal

no âmbito do
"deficit"

de

Federal venha a
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pronunciar

no

exercício,

"in

abstracto",

dos

inerentes

poderes

à

jurisdição constitucional.

Daí,
"amicus curiae",

segundo entendo,

a necessidade de assegurar,

mais do que o simples ingresso formal no processo

de fiscalização abstrata de constitucionalidade,

exercer

a

ao

da

prerrogativa

sustentação

oral

a possibilidade de

perante

esta

Suprema

Corte.

Cumpre
observação
fragmento
produção

de

nosso

doutrinário
acadêmica,

pertinência

rememorar,
eminente
já

em

em tema de

nesta
colega,

referido,

que

expõe

a

passagem,
Ministro

constante

GILMAR

de

considerações

intervenção processual

irrepreensível

do

sua
de

MENDES,

no

valiosíssima
irrecusável

"amicus

curiae"

(op. loc. cit.):

"Vê-se, assim, que, enquanto órgão de composição de
conflitos políticos, passa a Corte Constitucional a
constituir-se em elemento fundamental de uma sociedade
pluralista,
atuando
como
fator
de
estabilização
indispensável ao próprio sistema democrático.
É claro que a Corte Constitucional não pode olvidar
a sua ambivalência democrática. Ainda que se deva
reconhecer
a
legitimação
democrática
dos
juízes,
decorrente do complexo processo de
escolha
e de
nomeação, e que a sua independência constitui requisito
indispensável para o exercício de seu mister, não se
pode deixar de enfatizar que aqui também reside aquilo
que Grimm denominou de 'risco democrático' (...).
É que as decisões da Corte Constitucional estão
inevitavelmente imunes a qualquer controle democrático.
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Essas decisões podem anular, sob a invocação de um
direito superior que, em parte, apenas é explicitado no
processo decisório, a produção de um órgão direta e
democraticamente legitimado. Embora não se negue que
também as Cortes ordinárias são dotadas de um poder de
conformação bastante amplo, é certo que elas podem ter
a sua atuação reprogramada a partir de uma simples
decisão do legislador ordinário. Ao revés, eventual
correção da jurisprudência de uma Corte Constitucional
somente há de se fazer, quando possível, mediante
emenda.
Essas
singularidades
demonstram
que
a
Corte
Constitucional não está livre do perigo de converter
uma vantagem democrática num eventual risco para a
democracia.
Assim como a atuação da jurisdição constitucional
pode
contribuir para
reforçar
a
legitimidade
do
sistema, permitindo a renovação do processo político
com o reconhecimento dos direitos de novos ou pequenos
grupos e com a inauguração de reformas sociais, pode
ela também bloquear o desenvolvimento constitucional do
País.
O equilíbrio instável que se verifica e que parece
constituir
o
autêntico
problema
da
jurisdição
constitucional na democracia afigura-se necessário e
inevitável. Todo o esforço que se há de fazer é, pois, no
sentido de preservar o equilíbrio e evitar disfunções.
Em plena compatibilidade com essa orientação, Haberle
não só defende a existência de instrumentos de defesa da
minoria, como também propõe uma abertura hermenêutica que
possibilite
a
esta
minoria
o
oferecimento de
'alternativas'
para
a
interpretação
constitucional.
Haberle esforça-se por demonstrar que a interpretação
constitucional não é - nem deve ser - um evento
exclusivamente estatal. Tanto o cidadão que interpõe um
recurso constitucional, quanto o partido político que
impugna
uma decisão legislativa são intérpretes da
Constituição. Por outro lado, é a inserção da Corte no
espaço pluralista
- ressalta Haberle
- que
evita
distorções que poderiam advir da independência do juiz e
de sua estrita vinculação à lei." (grifei)

Na verdade, consoante ressalta PAOLO BIANCHI, em estudo
sobre o tema ("Un'Amicizia Interessata: L'amicus curiae Davanti Alla
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Corte

Suprema

Degli

Costituzionale",

Fasc.

admissão do terceiro,

6,

Stati

Uniti",

nov/dez

de

na condição de

in

1995,

Ano

"Giurisprudenza
XI,

"amicus curiae",

Giuffré),

a

no processo

objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de
legitimação

social

das

decisões

do

Tribunal

viabilizando,

em obséquio ao postulado democrático,

processo

fiscalização

de

concentrada

de

Constitucional,
a abertura do

constitucionalidade,

em

ordem a permitir que nele se realize a possibilidade de participação
de

entidades

interesses

e

de

gerais

instituições
da

que

coletividade

efetivamente

ou

que

representem

expressem

os

os

valores

essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais.

Essa percepção do

tema

foi

lucidamente

eminente Professor INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
Häberle

e

a

Abertura

da

Interpretação

exposta pelo

("As Idéias de Peter

Constitucional

no

Direito

Brasileiro", in RDA 211/125-134, 133):

"Admitida, pela forma indicada, a presença do
amicus
curiae
no
processo
de
controle
de
constitucionalidade,
não
apenas
se
reitera
a
impessoalidade da questão constitucional, como também
se evidencia que o deslinde desse tipo de controvérsia
interessa objetivamente a todos os indivíduos e grupos
sociais, até porque ao esclarecer o sentido da Carta
Política, as cortes constitucionais, de certa maneira,
acabam reescrevendo as constituições." (grifei)
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Presente
expostas,
deve

esse

contexto,

e

consideradas

entendo que a atuação processual do

limitar-se

à mera

apresentação

as

razões

"amicus curiae" não

de memoriais

ou

à prestação

eventual de informações que lhe venham a ser solicitadas.

Essa visão do problema - que restringisse a extensão
dos poderes processuais do
por

fazer prevalecer,

"colaborador do Tribunal”

na matéria,

- culminaria

uma incompreensível perspectiva

reducionista, que não pode (nem deve) ser aceita por esta Corte, sob
pena de total frustração dos altos objetivos políticos,

sociais e

jurídicos visados pelo legislador na positivação da cláusula que,
agora,

admite o formal ingresso do "amicus curiae" no processo de

fiscalização concentrada de constitucionalidade.

Cumpre permitir,
extensão

maior,

o

exercício

desse modo,
de

ao

determinados

"amicus

curiae",

poderes

em

processuais,

como aquele consistente no direito de proceder à sustentação oral
das razões que justificaram a sua admissão formal na causa.

Esse

entendimento

magistério doutrinário,
participação

cujas

legitimadora

do

é

perfilhado

por

autorizado

lições acentuam a essencialidade da
"amicus

curiae"

fiscalização abstrata de constitucionalidade
Nova Jurisdição Constitucional Brasileira",

nos

processos

(GUSTAVO BINENBOJM,
p.

155,

2001,

de
"A

Renovar;
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GUILHERME

PENA

DE

MORAES,

"Direito

Constitucional/Teoria

da

Constituição", p. 226-227, item n. 4.10.2.2, 2003, Lumen Juris, v.g.),
reconhecendo-lhe o direito de promover, perante esta Corte Suprema,
a pertinente sustentação oral

(FREDIE DIDIER JR. ,

"Possibilidade de

Sustentação Oral do Amicus Curiae", in "Revista Dialética de Direito
Processual",
ANDRADE

vol.

NERY,

"Código

Extravagante",
FILHO,

8/33-38,

p.

de

1388,

2003;

NELSON

Processo

7ª

ed.,

NERY

Civil

2003,

JR./ROSA

Comentado

RT;

EDGARD

e

MARIA

DE

Legislação

SILVEIRA BUENO

"Amicus Curiae: a democratização do debate nos processos de

controle de constitucionalidade", in "Direito Federal", vol. 70/127-138, AJUFE, v.g.).

Tenho
Tribunal

Federal,

para
em

mim,
assim

Senhor

Presidente,

agindo,

não

só

efetividade e atribuirá maior legitimidade às
sobretudo,

valorizará,

pluralística,

o

sob

sentido

uma

que

o

Supremo

garantirá

maior

suas decisões,

perspectiva

essencialmente

mas,

eminentemente

democrático

dessa

participação processual, enriquecida pelos elementos de informação e
pelo acervo de experiências que o "amicus curiae" poderá transmitir
à

Corte

Constitucional,

controle

abstrato

políticas,
irrecusável

sociais,

de

notadamente

em um processo

constitucionalidade

econômicas,

importância,

de

jurídicas
indiscutível

-

como

o

de

-

cujas

implicações

e

culturais

são

de

magnitude

e

de

inquestionável significação para a vida do País e a de seus cidadãos.
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Por tais razões, peço vênia para acompanhar os doutos
votos

dos

admitindo,
curiae"

eminentes

Ministros

CARLOS

BRITTO

e

MARCO

AURÉLIO,

em consequência, a possibilidade processual de o "amicus

proceder

à

sustentação

oral

de

suas

razões,

perante

Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato.

É o meu voto.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO

(QUESTÃO DE ORDEM)

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Sr. Presidente,
9.868,

que

regula

inconstitucionalidade,

o

processo

artigo 7º,

não

da

ação

admite

a

a Lei nº

direta

de

intervenção

de

terceiros. Abre uma exceção, é certo, com relação a interessados que
viriam aos autos como amigos do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO

- Vossa

Excelência me

permite? A menos que o Relator proceda à leitura da peça escrita,
nós outros não temos conhecimento do que versado.

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Acontece, Ministro Marco
Aurélio, que os amigos do Tribunal distribuem para nós todos as suas
manifestações. V. Exa. deve tê-las recebido.

A SRA.

MINISTRA ELLEN GRACIE -

Eu recebi,

neste

caso,

inúmeros.
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O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Estou aqui com um monte de
manifestações e de memoriais.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Mas,
distinção, porque,
é

suficiente,

Ministro,

há uma

se entendermos que a distribuição de memorial já

vamos

indeferir

a

admissibilidade

de

terceiro

no

processo.

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Dizia eu: o § 2º do artigo
7º fala em manifestação, que há de ser escrita. Sustentação oral faz
a parte,

por intermédio de seu representante processual.

O amicus

curiae não é parte.

O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

-

Cassaram

o

Procurador-Geral?

Primeiro,

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO - Não,

ele é custos legis.

ele pode aforar a ação como autor;

depois,

como custos

legis, pode fazer sustentação oral; o custos legis tem um tratamento
justificadamente diferente. Não fala em sustentação oral o § 2º do
artigo 7º.
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E veja V.
Lei nº 9.882,

Exa.,

lembrou o Sr.

de 3 de dezembro de 1999,

Ministro Gilmar Mendes:

a

irmã gêmea da Lei nº 9.868,

de 10 de novembro de 1999, é expressa no artigo 6º,

§ 1º:

"Art. 6º

§ 1º Se entender necessário, poderá o relator
ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição,
requisitar informações adicionais,
designar perito ou
comissão de peritos para que emita parecer sobre a
questão,
ou ainda,
fixar data para declarações,
em
audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade
na matéria".

E o § 2º:

2º
"§ Poderão ser autorizadas, a critério do
relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por
requerimento dos interessados no processo".

Quer dizer, há um tratamento diferente com relação à ADPF.
Tenho que a Lei nº

9.868,

da ação direta de inconstitucionalidade,

não permite a sustentação oral,

senão apenas a manifestação escrita,

nos autos, do amicus curiae.

Assim,
toca

ao

Sr.

aspecto,

Presidente,

vamos

dizer,

resolvo a questão de ordem no que

técnico,

legal:

a

Lei

9.868/99

não

admite a sustentação oral. Mas a Corte Constitucional não deve ficar
somente aí.

Estamos

diretas

pauta,

de

julgar,

pois

em

conseguimos

com a pauta abarrotada de
que

sou

Relator,

a pauta

está

há

feitos.

mais

realmente

de

Tenho ações
ano.

abarrotada.

E

não

Penso
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que,

se

se abrisse a possibilidade de mais

cinco, seis,

de um,

dois,

quatro,

fazerem sustentações orais, instalaremos, na verdade, o

engarrafamento caótico do Plenário.

Repito

a

lamentação

que

citado pelo Ministro Cezar Peluso,
excelente
Então,
também,

constitucionalista,

o

fiz
pois

com relação

quem queria falar era um

Professor

Luís

Roberto

eu lamentava perder a oportunidade de ouvi-lo,
hoje,

ao precedente

com inúmeros advogados que estão aí,

Barroso.

o que ocorre,
merecedores do

nosso respeito.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Cezar Peluso.
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26/11/2003

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
À revisão de aparte do Sr. Ministro Carlos Britto

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO – Sr. Presidente, o Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o pedido de
intervenção assistencial, ordinariamente, não tem cabimento em sede de
ação direta de inconstitucionalidade, eis que terceiros não dispõem, em
nosso sistema de direito positivo, de legitimidade para intervir no
processo objeto de controle normativo abstrato.
A Lei nº 9.868/99, ao regular o processo de controle abstrato de
constitucionalidade, observando essa diretriz jurisprudencial, prescreve
que “Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de
inconstitucionalidade” - é o que dispõe o art. 7º, caput, desse diploma
legislativo.
E a razão de ser dessa vedação legal - salienta o magistério
doutrinário, repousa na circunstância de o processo de fiscalização
normativa abstrata qualificar-se como processo de caráter objetivo.
Não obstante tais razões, Sr. Presidente, cabe ter presente a regra
inovadora constante do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, que, em caráter
excepcional, abrandou o sentido absoluto da vedação pertinente à
intervenção assistencial, passando, agora, a permitir o ingresso de
entidade dotada de representatividade adequada no processo de controle
abstrato de constitucionalidade.
A norma legal em questão, ao excepcionalmente admitir a
possibilidade de ingresso formal de terceiros no processo de controle
normativo abstrato, assim dispõe, verbis:
“O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos
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postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado
no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”
No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de
constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou, na
regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei
nº
9.868/99, a figura do amicus
curiae, permitindo, em conseqüência, que terceiros, investidos de
representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual,
para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à
própria controvérsia constitucional.
A regra inscrita no art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99 - que contém a
base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae
- tem por objetivo pluralizar o debate constitucional, permitindo que o
Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos
informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia.
Cabe registrar que a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se,
deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação
processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma
adequada resolução do litígio.
Daí o poder processual deferido ao relator da causa para, em ato
decisório irrecorrível, admitir ou não, considerados dois aspectos básicos,
de um lado, a relevância da matéria, a controvérsia e, de outro lado, a
representatividade adequada do órgão ou entidade que deseja ingressar
na condição de amicus curiae.
Na verdade - salientei isso em voto vencido proferido em 18 de
outubro de 2001, quando da apreciação de idêntica questão de ordem
suscitada na ADI nº 2.223 -, consoante ressalta PAOLO BIANCHI, em
estudo sobre o tema denominado (“Un’Amicizia Interessata: L’amicus
curiae Davanti Alla Corte Suprema Degli Stati Uniti”, in
“Giurisprudenza Costituzionale”, Fasc. 6, nov/dez de 1995, Ano XI,
Giuffré), a admissão do terceiro, na condição de amicus curiae, no
processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator
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de legitimação social das decisões do Tribunal Constitucional,
viabilizando, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do
processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a
permitir que nele se realize a possibilidade de participação de entidades e
de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da
coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de
grupos, classes ou estratos sociais.
Presente esse contexto, Sr. Presidente, consideradas as razões
expostas, entendo que a atuação processual do amicus curiae não deve
limitar-se à mera apresentação de memoriais ou à prestação eventual de
informações que lhe venham a ser solicitadas.
Cumpre permitir-lhe, em extensão maior, o exercício de
determinados poderes processuais, como aquele consistente no direito de
proceder à sustentação oral das razões que justificaram a sua admissão
formal na causa.
Tenho para mim, Sr. Presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em
assim agindo, não só garantirá maior efetividade e atribuirá maior
legitimidade às suas decisões, mas, sobretudo, valorizará, sob uma
perspectiva eminentemente pluralística, o sentido essencialmente
democrático dessa participação processual, enriquecida pelos elementos
de informação e pelo acervo de experiências que o amicus curiae poderá
transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um processo - como o
de controle abstrato de constitucionalidade - cujas implicações políticas,
sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável importância e
de inquestionável significação.
Tenho presente, neste ponto, Sr. Presidente, o magistério do
eminente Ministro Gilmar Mendes, expendido em passagem na qual põe
em destaque o entendimento de Peter Häberle, segundo o qual o Tribunal
“há de desempenhar um papel de intermediário ou de mediador entre as
diferentes forças com legitimação no processo constitucional”,– em
ordem - digo eu - a pluralizar, numa perspectiva que deriva da abertura
material da Constituição, o próprio debate em torno da controvérsia
constitucional, conferindo, desse modo, expressão real e efetiva ao
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princípio democrático. Daí, segundo entendo, a necessidade de assegurar
ao amicus curiae mais do que o simples ingresso formal no processo de
fiscalização abstrata de constitucionalidade, a possibilidade de exercer a
prerrogativa da sustentação oral perante esta Suprema Corte.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Ministro, na linha do
pensamento de V.Exa., que tenho por luminoso, sem desdouro das
opiniões em contrário, realmente, essa ênfase que V.Exa. põe no caráter
democrático do processo é eminentemente constitucional. O caráter
democrático do processo está em assegurar às partes, aos assistentes
também, a possibilidade de influenciar, até a exaustão, a decisão do Poder
Judiciário, quanto mais que se trata de sustentação oral, certamente apta a
trazer novas inflexões para o conhecimento de direito da causa.
Assim, esse caráter democrático do processo que V.Exa. enfatiza
outra coisa não é senão a interpretação finalística do dispositivo a que
V.Exa., ainda há pouco, se referiu.
É apenas um aparte modesto para um voto tão brilhante.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO – Muito enriquecedor.
Mas cumpre–me rememorar nessa passagem - e na linha do que vem
de ser dito, não só neste voto, mas também porque acaba de ser afirmado
pelo eminente Ministro Carlos Britto – a irrepreensível observação do
nosso eminente Colega, Ministro Gilmar Mendes, no fragmento
doutrinário já referido, constante de sua valiosíssima produção
acadêmica em que expende considerações, cuja pertinência tenho por
irrecusável em tema de intervenção processual do amicus curiae, sob
pena – isso me parece muito importante – de se instaurar no âmbito do
controle normativo abstrato, um indesejável déficit de legitimidade das
decisões que o Supremo Tribunal Federal venha a pronunciar no exercício
in abstracto dos poderes inerentes à jurisdição funcional.
Eis o trecho que me parece extremamente relevante, da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, verbis:
“Vê-se, assim que, enquanto órgão de composição de conflitos políticos,
passa a Corte Constitucional a constituir-se em elemento fundamental de uma
sociedade
pluralista,...”
(“Direitos
fundamentais
e
Controle
de
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Constitucionalidade” - Gilmar F. Mendes, fl. 503)
Penso que a discussão do tema sob uma perspectiva eminentemente
pluralística presta homenagem ao princípio democrático, confere
legitimidade e responde a uma das graves indagações que a própria
doutrina hoje formula: a questão da legitimidade democrática das
decisões emanadas do Tribunal Constitucional.
E salienta o eminente Ministro Gilmar Mendes:
“... passa a Corte Constitucional a constituir-se em elemento fundamental
de uma sociedade pluralista, atuando como fator de estabilização indispensável ao
próprio sistema democrático.
É claro que a Corte Constitucional não pode olvidar a sua ambivalência
democrática. Ainda que se deva reconhecer a legitimidade democrática dos juízes,
decorrente do complexo processo de escolha e de nomeação, e que a sua
independência constitui requisito indispensável para o exercício de seu mister,
não se pode deixar de enfatizar que aqui também reside aquilo que Grimm
denominou de “risco democrático” (demokratisches Risiko).
É que as decisões da Corte Constitucional estão inevitavelmente imunes a
qualquer controle democrático. Essas decisões podem anular, sob a invocação de
um direito superior que, em parte, apenas é explicitado no processo decisório, a
produção de um órgão direta e democraticamente legitimado. Embora não se
negue que também as Cortes ordinárias são dotadas de um poder de conformação
bastante amplo, é certo que elas podem ter a sua atuação reprogramada a partir
de uma simples decisão do legislador ordinário. Ao revés, eventual correção da
jurisprudência de uma Corte Constitucional somente há de se fazer, quando
possível, mediante emenda.
Essas singularidades demonstram que a Corte Constitucional não está livre
do perigo de converter uma vantagem democrática num eventual risco para a
democracia.”
E o eminente Ministro Gilmar Mendes conclui
as
suas
observações, que me parecem irrepreensíveis e inteiramente pertinentes
ao caso, salientando:
“Assim como a atuação da jurisdição constitucional pode contribuir para
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reforçar a legitimidade do sistema, permitindo a renovação do processo político
com o reconhecimento dos direitos de novos ou pequenos grupos e com a
inauguração de reformas sociais, pode ela também bloquear o desenvolvimento
constitucional do País.
(...)
O equilíbrio instável que se verifica e que pode constituir o autêntico
problema da jurisdição constitucional na democracia afigura-se necessário e
inevitável. Todo o esforço que se há de fazer é, pois, no sentido de preservar o
equilíbrio e evitar disfunções.
Em plena compatibilidade com essa orientação, Häberle não só defende a
existência de instrumentos de defesa da minoria, como também propõe uma
abertura hermenêutica que possibilite a esta minoria o oferecimento de
“alternativas” para a interpretação constitucional. Häberle esforça-se por
demonstrar que a interpretação constitucional não é – nem deve ser – um evento
exclusivamente estatal. Tanto o cidadão que interpõe um recurso constitucional,
quanto o partido político que impugna uma decisão legislativa são intérpretes da
Constituição.”
Tanto quanto o próprio amicus curiae dotado de representatividade
adequada e que deseja também co-participar democraticamente desse
processo de interpretação do Texto Fundamental - digo eu.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Só para lembrar a V.Exa., o
pluralismo comparece, enquanto valor em si mesmo, desde o preâmbulo
da Constituição de 88, e o objetivo é construir uma sociedade pluralista,
fraterna e sem preconceitos.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO – E é um dos valores
fundamentais que confere legitimidade material às próprias decisões
tomadas no contexto do processo decisório.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – E quando adjetivado de
político, o pluralismo é o quinto fundamento da República Federativa do
Brasil.
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO – E é um suposto indeclinável.
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Concluindo, como salienta o eminente Ministro Gilmar Mendes:
“Por outro lado, é a inserção da Corte no espaço pluralista – ressalta
Häberle – que evita distorções que poderiam advir da independência do juiz e de
sua estrita vinculação à lei.”
Já me convencera, Sr. Presidente, da possibilidade dessa intervenção
do amicus curiae, inclusive para o efeito de sustentar oralmente perante
esta Corte as suas razões. Já expusera, no dia 18 de outubro de 2001, essas
razões, salientando exatamente determinados valores básicos como o
princípio democrático, de um lado, e, de outro, essa perspectiva
pluralística que objetiva conferir legitimidade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, notadamente em sede de fiscalização abstrata.
E a leitura, como sempre, extremamente valiosa do magistério que
tão doutamente o eminente Ministro Gilmar Mendes expõe em suas
obras, extremamente preciosas, apenas confirma, em mim, o sentimento
de que é necessário assegurar ao amicus curiae a possibilidade de
sustentar, perante o Supremo Tribunal Federal, em processo de
fiscalização abstrata, as razões que levaram o Relator da causa a admitir o
seu ingresso formal no processo.
Assim, Sr. Presidente, com essas considerações, peço vênia para
acompanhar os doutos votos dos eminentes Ministros Carlos Britto e
Marco Aurélio, para, em conseqüência, admitir a possibilidade de o
amicus curiae proceder à sustentação oral de suas razões, perante o
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato.
É o meu voto.
*****
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26/11/2003

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)

O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Sr. Presidente,
não tenho ponto de vista fechado a este respeito.
Não estou plenamente de acordo, com o devido respeito, com o fato
de ser o amicus curiae quem convalida o caráter democrático das
decisões da Corte, mas estou sempre aberto à contribuição.
E pelo fato de que, se tivesse havido a intervenção, já teríamos
começado o julgamento, sou a favor de que seja admitida a sustentação
oral.
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26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/QUESTÃO DE ORDEM)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Sr.
como

disse,

a

minha

objeção

era

de

natureza

Presidente,
meramente

pragmática, mas estou inteiramente de acordo com o que acabam de
dizer os Srs.

Ministros Celso de Mello,

Carlos Britto e Marco

Aurélio. A intervenção do amicus curiae é, sim, uma expressão da
sociedade

aberta

dos

intérpretes

da

Constituição,

como

disse

Häberle.
Então eu estaria inteiramente de acordo em retificar
o meu voto para admitir a sustentação.
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26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO

VOTO S/QUESTÃO DE ORDEM
O

SENHOR MINISTRO

SEPÚLVEDA PERTENCE

-

Sr.

Presidente,

cheguei a sustentar, na questão de ordem na Petição 2.223,
não

admitia

isso,

a

sustentação

oral

numa interpretação do art.

aliás,

dos

amici

7º da Lei nº

com um parágrafo anterior vetado,

até uma sugestão minha,

curiae.

Fundei-me,

9.868,

que

para

em combinação,

fora,

na discussão da ADC 1,

que a lei

de

certo modo,

de um procedimento-

edital pelo qual se desse ciência aos legitimados do ingresso de uma
ação direta de inconstitucionalidade,
constitucionalidade,
eventualmente,
foi

vetado

escrever,
que,

ou de uma ação declaratória de

para que pudessem eles intervir no processo e,

propor uma ação em sentido contrário.

(um

dia

vou

contar,

nas

memórias,

Esse parágrafo

que

espero

não

por influência de quem). Mas o certo é que nele se previa

naquele

prazo,

amicus curiae.

é

que

o

Relator

admitiria

a

manifestação

do

Enquanto corria o prazo do edital para que os outros

legitimados viessem ao processo,

o Relator poderia,

além deles,

que

teriam o ingresso assegurado, admitir os outros, como amici curiae.

Hoje me convenço que a questão,
menor,
na

é regimental.

orientação

requerente
cautelar,

e
mas

reduzíssemos

Basta ler a L.

regimental anterior,
do

requerido,

não

se

o

previu

problema

interpretação literal,

da

a
no

a rigor,

9.868.

Ela,

previu,

sustentação
julgamento
sustentação

não é legal;

impondo uma virada
como

oral
de

é

direito
no

mérito.

oral

ao

do

julgamento
Então,
plano

se
da

chegaríamos à solução paradoxal de que, mesmo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107685

Supremo Tribunal Federal
Voto s/ Questão de Ordem

Inteiro Teor do Acórdão - Página 42 de 328

as partes formais,

nesse processo sui generis de controle abstrato,

só poderiam falar no
mostra,

julgamento

rigorosamente,

que

a

liminar,

lei

pode

não no

impor

definitivo.

sustentações

determinados momentos que considere essenciais. Mas,
aberto o que não regulou,

O que

orais

em

deixa sempre em

para que o Tribunal a admita,

ou não,

em

outras fases.

Comovido sinceramente pelos valores que os Ministros Celso
de

Mello,

Carlos

questão,

aparentemente

responsabilidade
tenho de
nela —

Britto

de

recordar,

uma

outra

Gilmar

menor

estar

sentado

nesta

faria
do

realçaram

porém

agora

responsabilidade

as

Mendes

tenho,

também — como o

com a sua sobrevivência,

Com

e

—

hoje

nessa

talvez

pela

cadeira

de

decano,

o meu insigne antecessor

Tribunal:

a

responsabilidade

sua viabilidade e sua funcionalidade.

manifestações

havidas,

vou

admitir,

hoje,

a

sustentação requerida para provocar o Tribunal. Mas entendo urgente,
que,

mediante

que,

sem comprometer

nesta,

que

objetivos

é

norma

a

sua

regimental,
a

venhamos

viabilidade

função mais

do controle de

do

nobre:

a

encontrar

funcionamento
o

julgamento

constitucionalidade -,

uma

do

fórmula

Tribunal

dos

possamos,

-

processos
ouvir,

o

que me parece extremamente relevante, o amicus curiae admitido.

Admito,
imaginemos

uma

hoje,

fórmula

para as hipóteses

a sustentação oral e insto o Tribunal a que
regimental

que

a

em que sejam muitos

os

discipline,
admitidos

em

especial,

à discussão da

causa.
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26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Nº 2.777-8

_____ SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/QUESTÃO DE ORDEM)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sr.
havia ressaltado
de

lei

que

destacado

a rigor,
-,

resultou
também

na Lei

pelo

Presidente - eu já

quando se elaborou o texto do projeto
nº

Ministro

9.868,

teve-se

Sepúlveda

em vista,

Pertence,

a

como

já

superação

daquele modelo hermético que marcava o nosso processo objetivo. Daí,
inclusive,

a

incorporação

daquela

sugestão

constante

do

voto

do

Ministro Sepúlveda Pertence na já célebre ADC nº1: a idéia de chamar
ou

permitir

participassem,
problema,

que

todos

aqueles

eventualmente,

inclusive,

da

que

podem

discussão

propor
da

ADC

a

ADI

-

que

também
era

um

sensível a não-existência de uma controvérsia

aberta nesse tema.
Temos

uma

outra

construção do modelo da

consideração

que,

assume

relevo

jurisdição constitucional no Brasil.

na
Esse

modelo misto que conjuga, portanto,

a ação direta e os milhares de

processos

como vimos,

subjetivos.

Tanto é que,

alguém se habilita
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como
fato,

amicus

curiae,

mas

numa

condição

peculiaríssima,

é invocando a titularidade de direito.

empresta-lhe

uma

legitimação

peculiar

e

dá

Isso,
uma

porque,

de

de certa forma,

outra

conotação

à

idéia do amicus curiae.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Nos Estados Unidos
as empresas têm a delicadeza de se travestir de associações para ir
à Suprema Corte.

O

SENHOR

MINISTRO

GILMAR

MENDES

-

E

há

as

entidades

especializadas na atuação enquanto amicus curiae.
Por outro lado,

é notório - e é importante que percebamos

isso também - que já há abertura em algumas
inconstitucionalidade,

hoje

nos

Processo

essa

abertura

Civil,

já

há

artigos

leis.

481

para

e

o

No incidente de

482

amicus

do

Código

curiae,

de

porque

aqui há esse fenômeno da objetivação do chamado processo subjetivo.
Também na
essa

Lei

mesma

processo.

nº

10.259,

abertura

à

que

idéia

E é um fenômeno,

trata
de

dos

Juizados

participação

na verdade,

de

Especiais,
amicus

bastante velho,

temos

curiae
se

no

fizermos

uma pesquisa no Direito Comparado.
Na
Kelsen,

sobre

famosa
a

nesse ponto não

palestra

jurisdição
ficou tão

proferida

em

constitucional,
famoso

1928,
Heinrich

- dizia que

os

juntamente
Tripel

americanos

-

com
que

tinham
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concebido
Estamos

o mais

falando de

americano.
já,

E

desde

decisão

ele

1928,

dizia:

sempre,

com a

vinculava.

procedimental.
abra,

objetivo

dando

Por

dos

processos

e Tripel
por

quê?

estava a
Porque

idéia do
outro

de

que
se

os

se

americanos
a

trabalhavam

essa

dimensão

objetiva

a

um

trabalhavam

idéia

com

Como o processo interessa a todos,

então

notícia.

referir ao processo

stare decisis,

lado,

tinha

de

essa

que

a

abertura

é preciso que se

processo

que

tinha

natureza inicialmente subjetiva.
No nosso caso específico, isso fica evidente. Tanto é que,
quando

fiz

minhas

ponderações,

dizia

que

quanto à organização e ao procedimento,

as

minhas

reservas

eram

uma vez que também comungo

do mesmo entendimento do Ministro Sepúlveda Pertence de que o texto
da Lei nº
oral.

9.868 não veda a admissão do amicus curiae na sustentação

Mas temos

senhores,

casos complicados,

num tema como este,

considerando,

por

exemplo,

como estamos a ver.

Imaginem os

se se abre para uma sustentação ampla,
a

repercussão

talvez tivéssemos um torneio verbal,

do

caso

de

São

e isso precisaria ser,

Paulo,

de fato,

encaminhado em regras de organização e procedimento.
Considerando
doutrina

que

recomendada

tenho

pelo

tudo

aquilo

desenvolvido

Ministro

em

Sepúlveda

que

já

torno

foi
do

Pertence,

dito,

inclusive

assunto,
também

vou

na

a

linha

mudar

a

minha posição para encaminhar voto no sentido da aceitação do amicus
curiae,

neste caso,

entendendo que o Tribunal talvez deva debruçar-
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se

sobre

Devemos

o

tema para

atentar para

encontrar meios
um problema

que

e modos
é

de

sério,

regular

como

o

também

tempo.
já

foi

observado:

não temos tido essa organização de entidades para que se

habilitem

como

decisões

sobre

multifária
contados

amicus
os

curiae.

casos

participação
aos

previdenciária,

ou

de

concretos,
dos

milhares

Tendo

em

em

podemos

diversos
matéria,

assistência

vista

a

ter

repercussão
uma

interessados
hoje

social,

ou

desorganizada

nos

processos,

tributária,
seja

das

lá

o

amanhã
que

for,

considerando as questões homogêneas.
Tendo em vista que o pedido inclusive ficou restrito a uma
empresa,

acredito que isso não causa prejuízo.

Portanto,

também vou

manifestar-me favoravelmente à questão de ordem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107728

Supremo Tribunal Federal
Confirmação de Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 47 de 328

26/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)
(Apartes)

A Sra. Ministra Ellen Gracie - Sr. Presidente, creio que teremos que
o deferir hoje, amanhã e nos dias subseqüentes, porque, a partir de agora, em cada ação
que se apresentar, comparecerão necessariamente entidades, pessoas físicas, jurídicas
que tenham eventual interesse em ver repetida a exceção que se está formando hoje.
Vejo com preocupação a mudança que o Tribunal empreende, ainda
que afirme ser em caráter excepcional, não obstante tenha ouvido, como sempre com
deleite, as palavras dos Colegas Carlos Britto, Celso de Mello e Gilmar Mendes, atenta
também aos interesses superiores que Suas Excelências defendem. Mas acredito,
Presidente, que esta Corte precisa, urgentemente, cuidar da sua própria sobrevivência.
Não temos condições - é bom frisar - sequer de julgar as ações diretas que já estão em
pauta. Até o final do ano, ficaremos devendo um passivo de processos já preparados
por todos os relatores, que não poderão vir a Plenário. Se passarmos a discutir, durante
metade de um período de sessão, a cada ação direta de inconstitucionalidade, se vamos
ou não admitir, naquela circunstância excepcional, a presença do amicus curiae, que, a
estas alturas, já não é mais amicus curiae, é inimicus curiae, estar-se-á impedindo o
funcionamento do Tribunal em vez de lhe trazer maiores subsídios.
Sobre esta questão que temos hoje em mãos, fiz questão até de
acenar ao Ministro Carlos Velloso, só eu tenho aqui um volume considerável de
elementos trazidos por todos os interessados. E hoje recebi pedido de intervenção,
numa ação direta de inconstitucionalidade, de uma advogada que tem dois recursos
extraordinários cuidando daquela matéria. E ela - por que não? - pode manifestar o seu
interesse, também, de vir sustentar quando o feito vier a julgamento.
Penso que essa preocupação com a sobrevivência e com a
funcionalidade da Casa não pode ser afastada. É um valor importantíssimo. Do
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funcionamento desta Casa depende a definição do que é o Direito do País. E isso diz
respeito a todos os jurisdicionados e a toda a população brasileira; não apenas a
eventualmente uma empresa que está questionando direitos tributários.
Esses eram os acréscimos que gostaria de fazer ao voto já proferido,
mantendo a minha posição contrária à oitiva dos chamados amici curiae, mesmo nesta
situação excepcional.
O Sr. Ministro Carlos Velloso - Sr. Presidente, peço a palavra
apenas para subscrever as lúcidas ponderações feitas pela nossa eminente Colega,
Ministra Ellen Gracie.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107731

Supremo Tribunal Federal
Voto s/ Questão de Ordem

Inteiro Teor do Acórdão - Página 49 de 328

TRIBUNAL PLENO

26/11/2003

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

(PRESIDENTE):

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA

- A

grande preocupação que tenho é saber estabelecer,

na verdade, numa

interminável

a

sustentará:

lista
A,

de

B,

amici

C

ou

quem

curiae,

D?

É

tão

usará

grande

a

palavra,

quem

participação

de

assistentes, que fica difícil adotar-se um critério. Não sei como se
vai sair desse verdadeiro enigma.

Mas

o

Ministro

Sepúlveda

Pertence

traz

hoje

uma

solução, que seria uma forma de encontrar-se um denominador comum no
Regimento

Interno

do

Supremo

Tribunal

Federal.

Para

mim,

esse

argumento é decisivo.

Por isso,
julgamento

da

ADI

sustentação oral.
Ministro

Sepúlveda

também revertendo a posição

2223,

vou

acompanhar

Mas vou atribuir,
Pertence.

S.

próxima Sessão Administrativa,
tem

para

propõem
situação

a

compatibilizar,
sustentar,
que

estamos

no

aqui,

Exª

vai

a

maioria

que

o encargo,
ter

o

dever

no início de dezembro,

realmente,
caso

vivendo

de
de

o

que adotei no

direito

assistência,
intermináveis

permite

desde
de

já,

ao

levar,

na

a solução que

daqueles
e

a

esta
ações

que

se

dramática
a

serem

julgadas.
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Só
admissibilidade

nessas
de

condições

sustentação

é

oral,

que

vou

nesses

votar
casos

a
em

favor
que

da

há

presença de vários amici curiae.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Carlos Velloso, Marco Aurélio, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Gilmar
Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto e Joaquim Barbosa.
Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles.

p/Luiz Tomimatsu
Coordenador
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27/11/2003

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (Relator): 1. O
requerente postula a declaração de inconstitucionalidade do “inciso II do
artigo 66-B da Lei Estadual nº 6.374, de 1º de março de 1989, trazido pelo artigo
3º da Lei nº 9.176, de 2 de outubro de 1995, pela afronta à alínea “g”, inc. XII,
do § 2º, do artigo 155, da Constituição Federal” (fls. 24).
O dispositivo impugnado prescreve:
“Artigo 66-B. Fica assegurada a restituição do imposto
pago antecipadamente em razão da substituição tributária:
I- caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição
passiva;
II- caso se comprove que na operação final com
mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de
valor inferior à presumida.”

E o artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, tido por
ofendido, tem a seguinte redação:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
(...)
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
XII – cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos
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Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados;”

Segundo o requerente, o dever de restituição do imposto pago
antecipadamente em razão da substituição tributária, quando o fato
gerador efetivo ocorra com valor inferior ao fato gerador presumido,
configuraria benefício fiscal, uma vez que o art. 150, § 7º, da Constituição
da República, somente autorizaria a devolução, quando se não realize, na
totalidade, o fato gerador presumido, entendendo-se por realização na
totalidade a ocorrência do fato gerador com a base de cálculo presumida
no pagamento antecipado do tributo.
(Preliminares)
2. Há duas preliminares.
2.1. Nas informações, a Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo alega falta de interesse de agir do Exmo. Sr. Governador do Estado
de São Paulo para impugnar a constitucionalidade do art. 66-B da Lei
estadual nº 6.374/89, acrescido pela Lei nº 9.176/95, sob argumento de que
tal dispositivo fora inserido por lei de iniciativa dele, que a sancionou.
Além disso, em se configurando caso de benefício fiscal em matéria de
ICMS, somente os Estados prejudicados poderiam impugnar a norma que
o prevê.
Inconsistente essa primeira preliminar.
O demandante tem interesse processual, pois argúi suposta
inconstitucionalidade superveniente do art. 66-B da Lei nº 6.374/89, com
apoio na interpretação ulterior, dada ao art. 150, § 7º, da Constituição
Federal, no julgamento da ADI nº 1.851/AL. Superveniente diz-se, em
doutrina, da inconstitucionalidade que resulte de juízo posterior a fato
capaz de ditar nova interpretação de norma constitucional:
“Superveniente é a inconstitucionalidade que se manifesta
num momento posterior: um ato sendo constitucional no
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momento de sua edição, deixa de sê-lo... diante de renovada
interpretação do dispositivo constitucional” (CLÈMERSON
MERLIN
CLÈVE,
“A
Fiscalização
Abstrata
da
Constitucionalidade”, SP, Ed. RT, 2ª ed., 2000, p. 54).

2.2. Não menos inconsistente a segunda.
É que tampouco é hipótese de inconstitucionalidade reflexa, como se
pode inferir, sem muito esforço, à ementa do acórdão proferido na
ADInMC nº 2.352-7/ES: “a orientação do Tribunal é particularmente severa na
repressão à guerra fiscal entre as unidades federadas, mediante a prodigalização
de isenções e benefícios fiscais atinentes ao ICMS, com afronta da norma
constitucional do art. 155. § 2º, II, g – que submete sua concessão à decisão
consensual dos Estados, na forma de lei complementar (ADIn 84-MG, 15.2.96,
Galvão, DJ 19.4.96; ADInMC 128-AL, 23.11.89, Pertence, RTJ 145/707;
ADInMC 902 3.3.94, Marco Aurélio, RTJ 151/444; ADInMC 1.296-PI, 14.6.95,
Celso; ADInMC 1.247-PA, 17.8.95, Celso, RTJ 168/754; ADInMC 1.179-RJ,
29.2.96, Marco Aurélio, RTJ 164/881; ADInMC 2.021-SP, 25.8.99, Corrêa;
ADIn 1.587, 19.10.00, Gallotti, Informativo 207, DJ 15.8.97; ADInMC 1.999,
30.6.99, Gallotti, 31.3.00)”.
A ação direta de inconstitucionalidade é o remédio processual
próprio para decidir alegação de incompatibilidade de norma estadual
que concederia benefício fiscal com o art. 155, § 2º, II, “g”, da Constituição
da República.
(A Especificidade da Ação Anterior)
3. O art. 66-B, da Lei estadual nº 6.374, de 1º de março de 1989,
introduzido pelo art. 3º da Lei nº 9.176, de 2 de outubro de 1995, ora
impugnado, assegura a restituição do imposto pago antecipadamente em razão
da substituição tributária, em duas hipóteses textuais: a primeira, “caso não
se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva” (inc. I); a segunda,
“caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço
ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida”
(inc. II. Grifos nossos).
3
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O autor aduz que esta segunda hipótese de restituição (art. 66-B, II)
caracterizaria benefício fiscal concedido sem previsão em Convênio e,
pois, com afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República,
já que o imposto recolhido a maior somente poderia restituído, caso não
se efetive o fato gerador presumido, em sua totalidade.
Fundamenta o pedido no teor do acórdão lavrado na ADI 1.851-AL,
que, por sete votos a três, julgou constitucional a Cláusula Segunda do
Convênio ICMS nº 13, de 21 de março de 1997, do qual o Estado de São
Paulo não foi signatário. A Cláusula prescrevia:
“Não caberá a restituição ou a cobrança complementar do
ICMS quando a operação ou prestação subseqüente à cobrança
do imposto, sob a modalidade de substituição tributária, se
realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido com
base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de
1996.”

A ementa do acórdão diz:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6º E 7º DO
ART. 498 DO DEC. Nº 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1º DO
DEC. Nº 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA
OFENSA AO § 7º DO ARTIGO 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC
3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO.
Convênio que objetivou prevenir guerra fiscal resultante
de eventual concessão do benefício tributário representado pela
restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação final
for de valor inferior ao do fato gerador presumido. Irrelevante
que não tenha sido subscrito por todos os Estados, se não se
cuida de concessão de benefício (LC 24/75, art. 2º, INC. 2º).
Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem
natureza regulamentar.
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A EC nº 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7º,
aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema jurídicotributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao
estabelecer a garantia do reembolso preferencial e imediato do
tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. A
circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui
óbice à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de
sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-se
regulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a
base de cálculo, se valeu de critério de estimativa a que
aproxima o mais possível da realidade.
A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal
do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria
do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando
margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na
conformidade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o
fato gerador da obrigação principal como a situação definida
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é
provisório, mas definitivo, não dando ensejo 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.
Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada
improcedente.”

Emprestando interpretação mais que literal, restritiva, ao § 7º do art.
150 da Constituição da República, entendeu o Plenário que a restituição
de quantia recolhida a maior só seria devida, caso não se realizasse, em
sua totalidade, o fato gerador presumido, sob motivação básica de que “o
fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não
5
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dando ensejo à restituição ou complementação do imposto pago, senão no
primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final”. Ou seja, no confronto
com o caso presente, considerou apenas a hipótese de se não efetivar o
fato gerador, concebido como realidade ou evento histórico, o que
sucede, por exemplo, quando, perecendo a mercadoria, não se realize a
operação econômica correspondente à hipótese de incidência.
Vê-se logo que esta Corte se cingiu, então, a uma das duas hipóteses
previstas na norma aqui impugnada, afirmando, por conseguinte, que a
restituição do imposto antecipado só seria devida, quando, em situação
excepcionalíssima na mecânica e na experiência da substituição tributária,
o fato gerador não acontecesse na sua consistência material, isto é, como
fato histórico bruto, do qual é recortada, pelo ordenamento, a fattispecie
tributária abstrata. Assim, sobrevindo o fato gerador (coisa que sucede na
quase totalidade dos casos de substituição tributária), mas por valor
inferior ao que foi presumido como base de cálculo do tributo antecipado,
seria inexigível restituição da diferença paga, a despeito de, por definição,
exceder ao montante do que seria devido segundo o valor real da
fattispecie tributária concreta. E, com não menor clareza, vê-se que, com a
restrição operada, o Plenário também separou as duas dimensões
indiscerníveis do fato gerador tributário, isto é, o fato considerado na sua
realidade histórica como operação econômica e, de outro lado, seu valor
monetário, enquanto base de cálculo do tributo, pois admitiu que
eventual diferença no valor monetário do ato econômico, oriunda da
diferença da base de cálculo, não equivaleria a inocorrência do chamado
fato gerador presumido, não obstante fosse aquele inferior à base de
cálculo neste presumida.
4. Abstraída, por ora, toda crítica, é importantíssimo advertir desde
logo, e nisso está a especificidade mais notável do julgamento da ADI nº
1851-AL, que tal interpretação do art. 150, § 7º, da Constituição da
República, foi construída dentro de contexto jurídico-factual de todo em
todo diverso daquele que emoldura a presente ação.
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4.1. A Cláusula Segunda do Convênio ICMS 13/97 dispunha que não
caberia devolução, quando o fato jurídico tributário ocorresse em valor
inferior ao presumido. Mas preceituava também: “não caberá (...) cobrança
complementar do ICMS quando a operação ou prestação subseqüente à cobrança
do imposto, sob a modalidade de substituição tributária, se realizar com valor (...)
superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13
de setembro de 1996.” Ou seja, previa manifestíssima contrapartida de não
exigibilidade de diferença, resultante de base de cálculo maior, à regra
convencional de não devolutividade do excesso. Essa compensação, que
se não encontra na legislação em que se insere a norma aqui impugnada,
constitui a primeira substancial diferença entre as causas.
4.2. Na ADI 1851-AL, além do Convênio ICMS nº 13/97, foi
questionada a constitucionalidade de dispositivos do Decreto nº
35.245/91, do Estado de Alagoas, que regulamentavam o instituto da
denominada substituição tributária para frente, em relação às operações com
veículos novos, naquele Estado, nos seguintes termos:
“Art. 498(...)
§ 1º. A base de cálculo prevista neste artigo, bem como a
relativa à operação própria efetuada pelo sujeito passivo por
substituição, nas operações internas e de importação, fica
reduzida, de 1º de janeiro a 30 de junho de 1988, de forma que a
carga tributária resulte no percentual de 12% (doze por cento).
(...)
§ 5º. O benefício contido no § 1º é opcional, ficando
condicionado à manifestação expressa, do contribuinte
substituído, pela adoção do regime de substituição tributária,
mediante a celebração de Termo de Acordo em Regime Especial
com o Fisco, instrumento que estabelecerá as condições para
operacionalização
dessa
sistemática
de
tributação,
especialmente quanto à fixação da base de cálculo.
§ 6º. Para fins de habilitar-se à fruição do benefício de que
trata o § 1º, deverá ainda o contribuinte substituído atender
cumulativamente às seguintes condições:
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I- não tenha ajuizado ação contra a sistemática de
substituição tributária, ou, caso tenha promovido
qualquer ação nesse sentido, abdique expressamente, pela
desistência homologada judicialmente, comprometendo-se
a não intentar nova demanda com o mesmo objetivo;
II – não tenha protocolizado, na instância
administrativa ou na judicial, pedido de devolução do
ICMS decorrente da diferença do preço praticado em
relação ao valor que serviu de base de cálculo para a
substituição tributária, ou, caso tenha pedido de tal
natureza em tramitação administrativa ou judicial, desista
expressamente da solicitação, comprometendo-se a não
pleitear qualquer devolução do tributo em virtude de
referida diferença;
III- não tenha lançado, na conta corrente do ICMS,
créditos que tenham como origem diferença a que se
refere o inciso II, ou, caso tenha promovido tais
lançamentos, proceda ao estorno, ou recolha de imediato o
montante pertinente aos créditos assim apropriados.
§ 7º Perderá o benefício previsto no § 1º o contribuinte que
vier a descumprir o compromisso firmado em qualquer dos
incisos do parágrafo anterior, obrigando-se ao recolhimento
imediato da aplicação da sistemática normal de tributação, em
cotejo com o regime de tributação com base de cálculo
reduzida.”

As diferenças tornam-se ainda mais acentuadas, sobretudo no relevo
ao caráter opcional do regime como faculdade do contribuinte, à leitura
da inicial e do pedido formulados na ADI 1851-AL. Vejamos:
“Em suma, a partir de 01/10/98 entrará em vigor, em sua
integralidade, o sistema previsto no Convênio ICMS 129/97, que
vincula a concessão do referido benefício fiscal à opção
expressa pelo regime de substituição tributária.
Ocorre que tal opção implica, como visto para os
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concessionários localizados no Estado de Alagoas, eficácia do
disposto no Decreto nº 37.406/98, que, não apenas veda a
devolução do ICMS pago em excesso (do mesmo modo que o
Convênio ICMS n. 13/97, em sua Cláusula Segunda), como
também impede o exercício do direito de petição e de livre
acesso ao Judiciário.
Portanto, ao exercer a opção, o que será obrigatório a
partir de 01/10/98, caso não tenha sido concedida a medida
liminar pleiteada nesta ação, as concessionárias de veículos
congregadas pela CNC sujeitar-se-ão às restrições contidas nas
normas impugnadas nesta ação, o que gerará prejuízos
irreparáveis ao exercício de sua atividade. Tais prejuízos
decorrerão, principalmente, da vedação ao direito de pleitear a
restituição do excesso do tributo pago, o que já se mostrou
revelar-se duplamente inconstitucional.” (fls. 17)

Colhe-se daí, a salvo de toda dúvida, que a chamada substituição
tributária para frente, em relação a operações com veículos novos, no
Estado de Alagoas, instituída com base no Convênio ICMS nº 13/97, tem
as seguintes características:
i) não admite devolução, quando o fato tributário ocorrido
tenha base de cálculo de valor inferior à presumida, não se
exigindo tampouco diferença, caso lhe seja superior;
ii) a opção do contribuinte é condição para fruição de
verdadeiro benefício fiscal, representado pela redução da base
de cálculo que implique carga tributária no percentual de 12%
(doze por cento) (cf. Convênio ICMS nº 129/97 e Decreto nº
35.245/91, do Estado de Alagoas);
iii) é opcional, pois condicionada a manifestação expressa
do contribuinte substituído, no sentido de adotar o regime de
substituição tributária, mediante celebração de Termo de Acordo
em Regime Especial com o Fisco, em que se estabelecem as
condições para operacionalização da sistemática de tributação,
especialmente quanto à fixação da base de cálculo;
iv) é condicionada, ainda, à desistência de ações judiciais e
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de pedidos administrativos contra o regime de substituição
tributária, bem como à desistência de pedidos de devolução de
quantia retida a maior e ao estorno de crédito de ICMS efetuado
a título de restituição;
v) caso o substituído deixe de preencher as condições
convencionais estabelecidas ou descumpra o Termo de Acordo,
perde direito à redução da base de cálculo e é excluído do
regime de substituição tributária, “obrigando-se ao recolhimento
imediato da aplicação da sistemática normal de tributação, em cotejo
com o regime de tributação com base de cálculo reduzida”.

Essas particularidades do caso, com as conseqüentes diferenças
substantivas entre as causas, explicam a razão por que o que autor
pleiteou, na inicial da ADI nº 1851, foi a fruição de benefício fiscal,
consistente na redução de alíquota, com a adoção do regime de
substituição tributária, sem necessidade do cumprimento da condição
figurada na não devolução do valor retido a maior, caso a base de cálculo
do fato gerador ocorrido fosse inferior à do fato gerador presumido, tudo
mediante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados (item b dos pedidos).
No julgamento, declarou-se constitucional a condição convencional
(não devolução), sem que fossem apreciadas as disposições do Decreto,
porque tinha este natureza regulamentar. Na prática, foi, portanto,
mantido o benefício fiscal previsto no Decreto, com todas as condições
nele previstas, entre as quais estava a de não devolutividade do valor
retido a maior, que significaria excesso do valor pago com base de cálculo
presumida.
Essas peculiaridades todas já bastariam por afastar, como precedente
ajustável a esta causa, o julgamento proferido na ADI nº 1851, porquanto,
consoante será demonstrado, a substituição tributária do ICMS em relação às
subseqüentes operações, ou, como se usa dizer, a substituição tributária para
frente, no Estado de São Paulo, é obrigatória e não envolve nenhum
benefício fiscal; antes, mantém íntegra a sistemática ordinária do
imposto, prevendo até a responsabilidade subsidiária do substituído pelo
10
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recolhimento do imposto, caso o fato ocorrido seja de valor superior ao
presumido.
(A Interpretação do art. 150, § 7º)
5. O art. 150, § 7º, da Constituição da República, deve interpretado
nas suas conexões constitucionais, ou seja, como fundamento constitucional
da exigência de imposto, ou contribuição, com base em fato gerador que, por
presunção, deva ocorrer posteriormente, que é o que tipifica a denominada
substituição tributária para frente.
6. Sua reapreciação ou reinterpretação não esbarra no efeito
vinculante da decisão proferida na ADI 1851-AL, pois o art. 102, § 2º, da
Constituição da República, e o art. 28 da Lei federal nº 9.868/99
circunscrevem tal efeito “aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder
Executivo”:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
§ 2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, 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 ao Poder Executivo”
(grifei)

Lei Federal 9.868/99:
Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em
julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar
em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da
União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou
de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a
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Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública federal, estadual e municipal”

Não poderia ser diferente, pois vinculação absoluta desta Corte a
entendimento anterior produziria enrijecimento ou petrificação do
conteúdo semântico da Constituição. Não é muito, assim, tenha, esta
Casa, o poder de rever seus juízos de constitucionalidade:
“A coisa julgada entretanto, não “congela” (“engessa”) de
modo definitivo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
já que no Brasil, como nos demais países (EUA, por exemplo), a
alteração das circunstâncias fáticas pode autorizar o
deslocamento da compreensão constitucional de dada matéria.
Assim, declarada a constitucionalidade de uma determinada
lei, em virtude de sentença que julga improcedente ação direta,
não está impedido o Supremo Tribunal Federal de, mais tarde,
uma vez alterado o sentido da norma paramétrica ou mesmo da
normativa-objeto, e quando devidamente provocado, decretar a
inconstitucionalidade do dispositivo atacado.” (CLÈMERSON
MERLIN CLÉVE, op. cit., p. 240).

E, ainda que considerássemos a análise do art. 150, § 7º, nos termos
enunciados no julgamento da ADIN nº 1851, como fundamento
determinante do dispositivo, aquele efeito tampouco significaria óbice a
uma revisão crítica da interpretação ali esposada, como já se sublinhou na
doutrina:
“De um ponto de vista estritamente material também é de
se excluir uma autovinculação do Supremo Tribunal aos
fundamentos determinantes de uma decisão anterior, pois isso
poderia significar uma renúncia ao próprio desenvolvimento da
Constituição, afazer imanente aos órgãos de jurisdição
constitucional.
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Todavia, parece importante, tal como assinalado por
Bryde, que o Tribunal não se limite a mudar uma orientação
eventualmente fixada, mas que o faça com base em crítica
fundada no entendimento anterior que explicite e justifique a
mudança”(GILMAR FERREIRA MENDES e IVES GANDRA
MARTINS, “Controle Concentrado de Constitucionalidade”,
Comentários à Lei 9.868 de 10-11-1999, SP, Ed. Saraiva, 2001, p.
342-343).

Ademais, além das diferenças do contexto jurídico-factual em que,
naqueloutra ADI, a título de fatos elementares da causa de pedir, foi o
art. 150, § 7º, invocado, deve salientar-se a recente alteração na
composição da Corte, com a aposentadoria dos ilustres Ministros Sydney
Sanches, Ilmar Galvão e Moreira Alves, todos os quais haviam negado a
existência de dever de restituição do valor recolhido a maior, quando o
fato gerador ocorrido tenha base de cálculo de valor inferior à presumida.
(O presente caso na sua concretude)
7. Na legislação do Estado de São Paulo, a substituição tributária para
frente é só técnica específica de eficiência máxima de arrecadação, e não,
benefício fiscal.
O cânone impugnado foi inserido na Lei nº 6.374/89, em conjunto
com a Seção III, que prevê “Disposições Gerais relativas a sujeição passiva por
substituição em Relação às Subseqüentes Operações”, pela Lei nº 9.176/95, in
verbis:
“Seção III
Das Disposições Gerais Relativas a Sujeição Passiva por
Substituição em Relação às Subseqüentes Operações
Art. 66-A - A sujeição passiva por substituição em relação
as operações subseqüentes compreende, também, o transporte
efetuado por terceiro, desde que o respectivo preço esteja
incluído na base de cálculo.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica as
operações interestaduais em que o tomador do serviço de
transporte seja destinatário da mercadoria.
Art. 66-B - Fica assegurada a restituição do imposto
pago antecipadamente em razão da substituição tributária:
I - caso não se efetive o fato gerador presumido na
sujeição passiva;
II - caso se comprove que na operação final com
mercadoria ou
serviço ficou configurada obrigação
tributária de valor inferior a presumida.
Parágrafo 1º - O pedido de restituição, sem prejuízo
de outras provas exigidas pelo Fisco, será instruído com
cópia da documentação fiscal da operação ou prestação
realizada, que comprove o direito a restituição.
Parágrafo 2º - O Poder Executivo disporá sobre os
pedidos
de restituição
que
serão
processados
prioritariamente, quer quanto a sua instrução, quer
quanto a sua apreciação, podendo, também, prever
outras formas para devolução do valor, desde que
adotadas para opção do contribuinte.
Art.66-C - A sujeição passiva por substituição não exclui a
responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação total
do crédito tributário, observado o procedimento estabelecido
em regulamento, sem prejuízo da penalidade cabível por falta
de pagamento do imposto.
Art. 66-D - O imposto devido por substituição tributária:
I - será calculado mediante aplicação da alíquota
interna;
II - corresponderá a diferença a maior entre o
imposto
devido pela operação
ou
prestação do
contribuinte e aquele devido pela operação ou prestação
própria do responsável.
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Art. 66-E - Em relação ao imposto devido por substituição
tributária, aproveita ao responsável tributário o regime
jurídico aplicável ao substituído, no que concerne a isenções,
alíquota e base de cálculo.
Art. 66-F - Na regulamentação do regime jurídicotributário de sujeição passiva por substituição com retenção do
imposto, o Poder Executivo, além das demais normas, que não
poderão ampliar a aplicação do regime, disporá sobre:
I - hipóteses de sua não-aplicação, total ou parcial,
inclusive em relação a determinada saída do sujeito
passivo por substituição;
II - suspensão de sua aplicação, no todo ou em
relação a contribuinte substituto que descumprir as
obrigações da legislação;
III - momento da retenção do imposto;
IV - redução do percentual da margem de lucro a
que se refere o artigo 28, quando constatada que a
margem efetivamente praticada e inferior a prevista.
Art.66-G - A legislação paulista relativa ao regime
jurídico-tributário de sujeição passiva por substituição com
retenção do imposto será observada também por contribuinte
estabelecido em outro estado ou no Distrito Federal, quando,
na condição de responsável, efetuar retenção do imposto em
favor deste Estado.”

A lei nº 9.176/95, dentre outras modificações, introduziu regras
sobre a sujeição passiva por substituição, notadamente nos arts. 8º, 28, 29-A,
que lhe traçam os contornos e limites jurídicos:
"Art. 8º - São sujeitos passivos por substituição, no que se
refere ao imposto devido pelas operações ou prestações com
mercadorias e serviços adiante nominados:
(...)
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II - o remetente da mercadoria - comerciante,
industrial, produtor, cooperativa ou qualquer outro
contribuinte, pessoa de direito público ou privado relativamente ao imposto devido nas subseqüentes
operações realizadas por representante,
mandatário,
comissário, gestor de negócio ou adquirente da respectiva
mercadoria, quando estes, a critério do Fisco, estejam
dispensados de inscrição na repartição fiscal;
III - quanto a combustível ou lubrificante, derivado
ou não de petróleo, relativamente ao imposto devido nas
operações antecedentes ou subseqüentes:
(...)
IV - quanto a álcool carburante: o distribuidor, o
importador ou o estabelecimento fabricante de
combustível derivado de petróleo, relativamente ao
imposto devido nas operações antecedentes ou
subseqüentes;
V -quanto a aditivos, agentes de limpeza,
anticorrosivos, desengraxantes, desinfetantes, fluídos,
graxas, removedores,
aguarrás mineral e óleos de
têmpera, protetivos e para transformadores, ainda que
não derivados de petróleo, para uso em aparelhos,
equipamentos,
máquinas, motores
e
veículos,
relativamente ao imposto devido nas
operações
subseqüentes até sua entrega ao consumidor.
(...)
VI - quanto a energia elétrica: a empresa geradora,
a distribuidora ou qualquer outra que comercializar
energia elétrica, relativamente ao imposto devido nas
operações antecedentes ou subseqüentes;
VII - quanto a fumo ou seus sucedâneos
manufaturados, relativamente ao imposto devido nas
operações subseqüentes até o consumo final:
(...)
VIII
- quanto a cimento,
de qualquer tipo,
relativamente ao
imposto devido nas operações
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subseqüentes até o consumo final:
(...)
IX - quanto a refrigerante, cerveja, inclusive chope,
água ou gelo relativamente ao imposto devido nas
operações subseqüentes até o consumo final:
(...)
X
- quanto a sorvete,
de qualquer espécie,
relativamente ao
imposto devido nas operações
subseqüentes até o consumo final:
(...)
XI - quanto a amêndoa, avelã, castanha, noz, pêra ou
maçã, estrangeira, que não tiver sofrido qualquer processo
de industrialização, relativamente ao imposto devido nas
operações subseqüentes até o consumo final:
(...)
XII - quanto a veículos automotores, relativamente
ao imposto devido nas saídas subseqüentes:
(...)
XIII - quanto a pneumáticos, câmaras-de-ar e
protetores de borracha, relativamente ao imposto devido
nas operações subseqüentes até o consumo final:
(...)
XIV - quanto a produtos
farmacêuticos,
relativamente ao imposto devido nas operações
subseqüentes até o consumo final:
(...)
XV - quanto a produtos da indústria química,
relativamente ao imposto devido nas operações
subseqüentes até o consumo final:
(...)
Art. 28. - No caso de sujeição passiva por substituição,
com responsabilidade atribuída em relação às subseqüentes
operações, a base de cálculo é o valor da operação praticada
pelo substituto ou substituído intermediário, incluídos os
valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e
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outros encargos transferíveis ao varejista, acrescido do valor
resultante da aplicação de percentual de margem de valor
agregado estabelecido de conformidade com o disposto no
artigo seguinte.
(...)
Art. 29-A - Tratando-se da sujeição passiva por
substituição
prevista no inciso II do artigo 8º, para
determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do
preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo
contribuinte substituído, fixado pelo fabricante ou
pela
autoridade competente, será adotado o valor fixado para
venda a consumidor final indicado em catálogos ou listas de
preço emitidos pelo remetente ou, na sua falta, o valor fixado
no Termo de Acordo referido no item 2 do parágrafo 1º daquele
artigo.”

O art. 49, § 4º, da Lei nº 6.374/89, também disciplina, noutros
aspectos, a mesma substituição tributária, revelando mais uma de suas
características básicas:
“Art. 49 - O estabelecimento enquadrado no regime
periódico de apuração, no último dia do período e na forma
prevista em regulamento, deve apurar nos livros fiscais
próprios:
(...)
§ 4º - O recolhimento do imposto retido por
contribuinte,
na qualidade de sujeito passivo por
substituição, deve ser efetuado independentemente do
resultado da apuração relativa as operações ou
prestações realizadas pelo estabelecimento no período,
conforme disposto em regulamento.

(Características do Regime)
8. Da visão conjunta e sistemática de todas essas normas, podem
identificadas, com nitidez, as seguintes características da substituição
18
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tributária do ICMS em relação às subseqüentes operações, ou substituição
tributária para frente, na legislação do Estado de São Paulo:
i) é obrigatória em relação às operações previstas no art. 8º
da Lei nº 6.374/89;
ii) o substituto assume a condição de sujeito passivo
relativamente ao imposto que seria devido nas operações
presumidas subseqüentes até o consumo final (art. 8º);
iii) a substituição tributária pressupõe que o substituído
seja classificado como “contribuinte” do ICMS;
iv) o regime jurídico aplicável ao substituído, quanto a
isenções, reduções de base de cálculo, etc., estende-se ao
substituto (art. 66-E da Lei nº 6.374/89);
v) a base de cálculo do ICMS é o valor da operação que
seria praticada pelo substituto, computados encargos, margem
de lucro ao preço de venda do substituto, ou por tabelas, valor
de mercado, etc.;
vi) o valor devido será equivalente ao resultado da
diferença entre o imposto devido pela operação ou prestação do
contribuinte (substituído) e aquele devido pela operação ou prestação
própria do responsável (substituto) (art. 66-D, II, da Lei 6.374/89);
vii) o substituto é também contribuinte do imposto pela
operação própria que realiza;
viii) a sujeição passiva por substituição não exclui a
responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação total
do crédito tributário, observado o procedimento estabelecido
em regulamento, sem prejuízo da penalidade cabível por falta
de pagamento do imposto (art. 66-C da Lei nº 6.374/89);
ix) se a operação praticada pelo substituído tiver valor
maior do que aquele tomado como parâmetro para o cálculo
estimativo do ICMS (presumido), o substituído deverá recolher
a diferença correspondente, como, regulamentando o art. 66-C
da Lei nº 6.374/89, prescreve o art. 265 do Decreto estadual nº
45.490, de 30/11/2000 ( RICMS/2000), verbis:
“Artigo 265 - A retenção do imposto na forma deste
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capítulo não exclui o pagamento de complemento, pelo
contribuinte substituído, na hipótese de o valor da
operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço
ter sido maior que o da base de cálculo utilizada para a
retenção, observada a disciplina estabelecida pela
Secretaria da Fazenda.
§ único - O pagamento do complemento referido
neste artigo também será exigido do contribuinte
substituído, na hipótese de superveniente majoração da
carga tributária incidente sobre a operação ou prestação
final com a mercadoria ou serviço.”

(Primeiras Conclusões)
9. Tão pronunciadas características denotam desde logo a
conjugação de dois institutos jurídicos no perfil e na organização
normativos da substituição tributária para frente: a) a transferência da
responsabilidade primária pelo recolhimento do imposto (sujeição
passiva, art. 121, II, do CTN); b) a antecipação ficta da ocorrência do “fato
gerador” do substituído, ou substituição tributária do ICMS em relação às
subseqüentes operações (art. 150, § 7º, da CF).
9.1. A transferência da responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é figura conhecida no ordenamento jurídico e já foi bem
esmiuçada pelo eminente Min. CARLOS VELLOSO, no julgamento do
RE nº 213.396-5-SP:
“O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária
(CTN, art. 121, caput). Essa pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária é o contribuinte, quando
tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador (CTN, art. 121, par. Único,I), ou é o
responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei (CTN, art.

20
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2461594.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CEZAR PELUSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 72 de 328

ADI 2.777 / SP
121, par. Único, II).
Tem-se, então, que o sujeito passivo direto é o
contribuinte, e o indireto é o responsável.
A sujeição indireta, segundo a doutrina de Rubens Gomes
de Souza, apresenta duas modalidades: a substituição e a
transferência. Esta, por sua vez, desdobra-se nas hipóteses de
solidariedade, sucessão e responsabilidade.
Presentes as normas do CTN, interpretando-se o art. 121
em combinação com as normas do art. 128, ambos do CTN,
pode-se afirmar que o substituto é espécie de responsável. O
substituto é a pessoa que, por expressa disposição de lei, é
posto no lugar do contribuinte, tornando-se, então, sujeito
passivo indireto. Essa terceira pessoa, que é posta, pela lei, no
lugar do contribuinte, deve estar, entretanto, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 128).
Registre-se, como premissa básica, que o substituto
tributário é sujeito passivo indireto da obrigação tributária
originária. Ensina Alberto Xavier: “a obrigação do imposto cujo
devedor é o substituto não é uma obrigação distinta da do
substituído por nascer de fato jurídico diverso (“Manual de
Direito Fiscal”, p. 413), ou, como leciona Bernardo Ribeiro de
Moraes, “a obrigação tributária originária é a mesma (o fato
gerador da respectiva obrigação é examinado tendo em vista a
pessoa do substituído e não a do substituto), havendo apenas a
substituição da pessoa do sujeito passivo na relação jurídica
tributária” (Bernardo Ribeiro de Moraes, “Responsabilidade
Jurídica Tributária”, em “Cadernos de Pesquisas Tributárias”, nº
5, “Responsabilidade Tributária”, Ed. Resenha Tributária, São
Paulo, 1980, pág. 350).”

9.2. A antecipação ficta da ocorrência do fato gerador, por sua vez,
tem origem no Código Tributário Nacional, conforme noticiou, aliás, o
não menos eminente Min. ILMAR GALVÃO, em seu voto na ADI 1.851AL:
“O Código tributário Nacional previu a substituição

21
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2461594.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CEZAR PELUSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 73 de 328

ADI 2.777 / SP
tributária progressiva, no inciso II do § 2º do art. 58, em sua
redação original, que dispunha:
‘Art. 58...
§ 2º A lei pode atribuir a condição de responsável:
II- ao industrial ou comerciante atacadista,
quanto ao imposto devido por comerciante varejista,
mediante acréscimo, ao preço de mercadoria a ele
remetida, de percentagem não excedente de 30% que
a lei estadual fixar.’

O dispositivo foi expressamente revogado pelo art. 13 do DL n.
406/68, tendo entendido o STF (Res 77.462, 77.885 e 108.407) ser incabível,
a partir de então, a atribuição de qualidade de contribuinte substituto do
antigo ICM, aos industriais e comerciantes atacadistas em relação às
vendas efetuadas pelos varejistas aos consumidores, com base apenas no
art. 128 do referido Código, que exige a vinculação do substituto ao fato
gerador, in verbis:
‘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.’
A LC nº 44/83, acrescentou o § 9º ao art. 2º e deu nova
redação ao art. 6º e §§3º e 4º do DL nº 406/68, nestes termos:
“Art. 2º - A base de cálculo do imposto é:
(...)
§ 9º - Quando for atribuída a condição de
responsável, ao industrial, ao comerciante atacadista ou ao
produtor, relativamente ao imposto devido pelo
comerciante varejista, a base de cálculo do imposto será:
a)...
b) o valor da operação promovida pelo
responsável, acrescido da margem de lucro atribuída
ao revendedor, no caso de mercadorias com preço de
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venda, máximo ou único, marcado pelo fabricante ou
fixado pela autoridade competente.”
“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;
b) ao produtor industrial ou comerciante
atacadista, quanto ao imposto devido pelo
comerciante varejista;
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto
devido pelo comerciante atacadista e pelo
comerciante varejista;
d) aos transportadores, depositários e demais
encarregados da guarda ou comercialização de
mercadorias.
§ 4º - Caso o responsável e o contribuinte substituído
estejam estabelecidos em Estados diversos, a substituição
dependerá de convênio entre os Estados interessados.”

Cuida-se de dispositivos por meio dos quais o legislador
complementar, no exercício da competência que lhe foi reservada pelo §
1º do art. 19 da Carta de 1967, em relação ao antigo ICM, definiu os
aspectos subjetivos (contribuintes e seus substitutos), objetivos (fatos
geradores) e de dimensionamento (base de cálculo e alíquota),
estabelecendo regras gerais que, por razões de conveniência,
contemplaram a substituição tributária em ambos os sentidos, seja quanto
às operações anteriores (art. 6º. § 3º, a), seja em relação às subseqüentes
(id., id, b, c e d).
De registrar que os dispositivos transcritos não disciplinaram a
restituição do imposto recolhido, no caso de não-realização do fato
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gerador, impondo-se a ilação de que a restituição deveria operar pelos
meios regulares de restituição de tributos (arts. 165/170 do CTN)
Na verdade, a Carta de 1967 e a EC 01/69 não previam, de maneira
específica, esse requisito, o mesmo ocorrendo com a Constituição de 1988
(art. 155, § 2º, XII, b). O STF, de outra parte, jamais condicionou a
legitimidade da antecipação do fato gerador do ICMS, à previsão legal da
cláusula da restituição.
A Constituição de 1988, em sua redação original, limitou-se a
reservar à lei complementar, de modo específico, a disciplina da
substituição tributária do ICMS (art. 156, § 2º, XII, b) sem especificar as
duas modalidades (progressiva e regressiva), com o que, a rigor,
recepcionou, no ponto, o DL nº 406/68.
A matéria teve de ser regulamentada pelo Convênio ICM 66/88 (art.
25, II), ante a norma do art. 34, § 8º, do ADCT/88, para nela fazer abranger
o produtor e gerador de energia e o prestador de serviço, em face da
expansão da base material de incidência do tributo que, a partir da Carta
de 88, passou a abranger a energia elétrica e a prestação de serviços de
transporte, além dos serviços de telecomunicações.
Com base nos referidos dispositivos, ao atualizarem os estados os
seus códigos tributários ou ao editarem novos, mantiveram obviamente o
instituto, adaptando-os aos dizeres introduzidos pelo mencionado
Convênio ICM 66/88, fazendo, v.g., o Estado do Rio de Janeiro, por meio
da Lei nº. 1.423/89 e o Estado de São Paulo, pela Lei nº 6.374/89.
A matéria acabou contemplada na EC nº 3/93, que introduziu, no
artigo 150 da CF/88, o § 7º...” (grifos originais).
10. Mediante a associação desses dois institutos jurídicos, a saber, a
transferência da obrigação primária de pagamento do imposto a outrem
(substituto) que não o contribuinte original (substituído) e a antecipação
de sua exigibilidade para data do fato que constitui apenas fase
preliminar do processo econômico (fato gerador presumido), o sistema
logra seus dois grandes e intuitivos objetivos fiscais: o primeiro,
atribuindo a condição de responsável primário pelo pagamento do

24
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2461594.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CEZAR PELUSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 76 de 328

ADI 2.777 / SP
tributo a contribuinte dotado de elevada capacidade financeira, como
soem ser os produtores ou distribuidores de mercadorias; o segundo,
garantindo com isso o recolhimento antecipado do tributo, já na
realização da primeira das operações em que se desdobra o ciclo
econômico de circulação de mercadorias. Nesses dois escopos está toda a
ratio iuris e, no plano prático, a perceptível vantagem fiscal desse sistema
de substituição tributária. Quando são ambos alcançados, o sistema
cumpre seu papel fiscal.
Donde, a substituição tributária para frente, delineada nesses termos
pelas normas da legislação paulista, corporificar evidentíssima técnica de
aprimoramento da arrecadação, usada perante mercados concentrados na
produção, ou na distribuição, mas descentralizados no varejo, como se
dá, por exemplo, com os setores de combustíveis, veículos, fumo,
cervejas, refrigerantes, cimento, medicamentos, etc. (art. 8º da Lei nº
6.374/89, com a redação da Lei nº 9.176/95).
Mas, diferentemente do que constou do voto do ilustre Min. ILMAR
GALVÃO, essa valiosa técnica fiscal é também adotada em relação a
mercadorias sujeitas à livre concorrência e aos preços de mercado, não
apenas a “produtos com preço de revenda final previamente fixado pelo
fabricante ou importador, como é o caso de veículos e cigarros; ou tabelados pelo
Governo, como acontecia até recentemente com os combustíveis, e como acontece
com a energia elétrica etc.” (ADIN 1851, fls. 166).
Ademais, o dito preço de pauta, adotado como base preestimada de
cálculo do ICMS, na substituição tributária, não obriga o substituído,
como parece óbvio, a vender a mercadoria por esse exato valor, até
porque nem poderia fazê-lo, em virtude do princípio constitucional da
livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, caput, IV, da Constituição
Federal), e tal circunstância acarreta freqüentes divergências entre o preço
estimado para o cálculo do ICMS, na substituição, e o efetivamente
praticado pelo substituído, conforme, aliás, demonstrado quantum satis
pelas planilhas oferecidas dos amici curiae (cf. fls. 111/160) e é da
experiência mesma, como mostra o caso das “tabelas” de venda de
veículos (art. 335 do Código de Processo Civil).
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A base de cálculo presumida ou preestimada (= preço de pauta, valor
de mercado, custo acrescido de margem de lucro, etc.) é, como se percebe logo,
instrumento primário e fundamental para operacionalização da técnica
de arrecadação, e não, tabelamento de preço.
(Os Propósitos do Sistema)
11. Para facilitar a fiscalização e tornar mais eficiente a arrecadação, a
lei toma um fato ou ato econômico que, incluído na esfera de sua
competência tributária, deverá, segundo o que sucede de ordinário
(presunção relativa), ser praticado pelo varejista e, diante dessa
presunção, adota como momento do recolhimento do tributo uma fase
que lhe é preliminar no ciclo de circulação da mercadoria. Não há, aí,
criação alguma de imposto novo, nem descaracterização mínima da
competência tributária outorgada aos Estados pela Constituição. O que se
tributa é sempre e só a “operação de circulação de mercadoria”, posto que em
etapa inicial do fluxo econômico, destacada pelo legislador para aqueles
efeitos fiscais, como, v. g., a saída da mercadoria do estabelecimento
atacadista.
12. A Constituição Federal, no art. 155, inc. II, atribui aos Estados e
ao Distrito Federal competência para instituir 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 se
iniciem no exterior”.
Nesses termos peremptórios, a Constituição já delimita e predefine
os fatos jurídico-tributários e as respectivas bases de cálculo, ou seja,
proíbe a exigência de ICMS sobre fatos que não sejam redutíveis à
predefinição de “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação”, bem como sua apuração sobre valores que, constituindolhes a base de cálculo, não representem a dimensão monetária efetiva de
tais operações.
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13. A base de cálculo, sabe-se, “é a grandeza instituída na conseqüência
da regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a
intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que,
combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária.
Paralelamente tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério
material expresso na composição do suposto normativo. A versatilidade categorial
desse instrumento jurídico se apresenta em três funções distintas: a) medir as
proporções reais do fato; b) compor a específica determinação da dívida; e c)
confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida
no antecedente da norma.” (PAULO DE BARROS CARVALHO, “Curso de
Direito Tributário”, SP, Ed. Saraiva, 15ª ed., 2003, p. 327/328).
Sobre servir de parâmetro para o cálculo do tributo exigível (b), a
base de cálculo deve medir, necessariamente, as proporções reais do fato
(a) e confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da
regra matriz de incidência tributária (hipótese de incidência, fato gerador,
fattispecie abstrata, etc.) (c).
Este binômio, base de cálculo e critério material (fato gerador), é
imprescindível à determinação da espécie e natureza do tributo, devendo
guardar, entre ambos os elementos ou dimensões do fato gerador, estreita
correlação lógica, de tal arte que, em caso de conflito, a base de cálculo
prevalece como critério de identidade da natureza do tributo. É o que, de
modo empírico, mas acertado, se nota ao imposto sobre a renda, cuja
natureza é dada pela natureza de rendimentos tributáveis, não doutros
valores aleatórios, como indenização, por exemplo. Daí dizer-se da base
de cálculo que “tem o condão de infirmar o critério material oferecido no texto,
que será substituído por aqueloutro que percebemos medido.” (PAULO DE
BARROS CARVALHO, op. cit., p. 331).
Na verdade, o fato gerador, como realidade própria da ciência e do
mundo jurídicos, não é figura que se esgote na mera consistência material
do fato histórico que lhe corresponde, do qual é recortado pela fattispecie
normativa abstrata, ou seja, como evento ou fenômeno que se soma aos
demais fatos componentes da totalidade do mundo físico. Ele é também,
e sobretudo, o mesmo fato visto na sua dimensão qualitativa de
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acontecimento dotado de certo valor monetário, o qual é o suporte do
conceito normativo da base de cálculo do tributo incidente. Trata-se,
portanto, de uma unidade jurídico-normativa, que, no caso, não pode
dissociada nem dissolvida para efeito de interpretação da referência
constitucional a “fato gerador presumido”, como se este se exaurisse no fato
histórico bruto, com abstração de seu aspecto qualitativo, o qual está na
expressão monetária do seu imanente valor como fato econômico. Um
fato com determinado valor não é o mesmo que outro fato com valor
diferente presumido e preestimado: se o fato real subseqüente tem valor
inferior à base de cálculo do fato presumido, então, porque é outro fato
verificado, não se realizou o fato gerador presumido.
14. A substituição tributária para frente, cuja técnica se vale de
antecipação ficta da ocorrência do fato gerador, como um de seus
mecanismos legais elementares, não implica exigência nova de imposto e,
destarte, como já observado, por reduzir-se a mera técnica de arrecadação
fiscal, tem de se acomodar às regras e aos limites constitucionaltributários aplicáveis ao ICMS, os quais devem governar-lhe toda
interpretação.
No regime ordinário de apuração do ICMS, o contribuinte, o qual
tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador, consoante o art. 121, § único, inc. I, do CTN, fica obrigado ao
pagamento do imposto, quando pratique, por inteiro, operação de
circulação de mercadorias, de prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal, ou de comunicação.
Na substituição tributária para a frente, o legislador adota fato
econômico preliminar da situação que constitua o respectivo fato gerador e
transfere para esse momento, antecipando-a, a obrigação de recolhimento
do imposto que será devido à realização, por completo, daquela mesma
situação, dentro do ciclo de atividade econômica em que se dão ambos os
fatos. O mecanismo aí é, pois, só de antecipação legal da obrigação de
recolhimento do imposto que, por presunção, será devido quando ocorra
por inteiro o fato descrito na Constituição e presumido pelo legislador. E,
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em paralelo, a lei transfere ao substituto a obrigação legal de efetuar o
recolhimento (responsabilidade tributária por substituição).
Ora, como se trata, iniludivelmente, de mera antecipação, todo o
regime jurídico do imposto do ICMS permanece o mesmo, sobretudo a
necessária correlação lógico-jurídica entre base de cálculo (final) e critério
material (fato gerador, enquanto operação realizada).
É o que, aliás, se infere e confirma a, pelo menos, dois expressos
dispositivos da Lei nº 6.374/89: um, o que prescreve que o regime jurídico
do ICMS devido por substituição e, como tal, aplicável ao substituído, em
relação a isenções, reduções de base de cálculo, etc., se estende ao
substituto (art. 66-E); o outro, que estatui que a sujeição passiva por
substituição não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte
(substituído) pela liquidação total do crédito tributário, observado o
procedimento estabelecido em regulamento, sem prejuízo da penalidade
cabível por falta de pagamento do imposto (art. 66-C).
15. Como técnica de arrecadação, o sistema exige, para sua
operacionalidade, que se apure, ainda que por estimativa, o valor da
operação tributável que o substituído deve realizar ao cabo do ciclo de
circulação. Como tal operação há de se efetivar mais tarde, a lei recorre,
para o fim da antecipação do recolhimento, a certos critérios para lhe
presumir, de forma relativa (presunção iuris tantum), o valor, como, por
exemplo, o custo acrescido de margem de lucro (art. 8º, II, da LC nº
87/96), o preço sugerido de venda ao consumidor (art. 8º, § 3º, da LC nº
87/96), preço usualmente praticado no mercado (art. 8º, § 6º, da LC nº
87/96), etc..
Observe-se ao propósito que não caberia aqui, como se costuma
dizer e constitui premissa fundamental da decisão da ADI nº 1.851,
presumir-se a não realização histórica da operação provável que,
correspondendo ao fato gerador, integra ou fecha o processo econômico
da circulação. A presunção é inversa. Salvo casos raros, como já notei, o
fato gerador dá-se com regularidade e, por isso, o Fisco toma, segundo
aqueles critérios e com apoio em informações precisas, valores baseados
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nas práticas do mercado, sem cogitar do número das possíveis fases
intermediárias do processo de comercialização, as quais são irrelevantes,
porque o que lhe interessa é só o valor ou preço da operação tributável. É
o que consta, p. ex., dos arts. 28 e 28-A da Lei nº 6.374/89, com a redação
das Leis nº 9.176/976 e 9.794/97, verbis:
“Art. 28. - No caso de sujeição passiva por substituição,
com responsabilidade atribuída em relação às subseqüentes
operações, a base de cálculo é o valor da operação praticada
pelo substituto ou substituído intermediário, incluídos os
valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e
outros encargos transferíveis ao varejista, acrescido do valor
resultante da aplicação de percentual de margem de valor
agregado estabelecido de conformidade com o disposto no
artigo seguinte.
Art. 28-A. - O percentual de margem de valor agregado de
que trata o artigo anterior, será fixado pelo Poder Executivo
com base em preços usualmente praticados no mercado,
obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou por
meio de dados fornecidos por entidades representativas dos
respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos
preços coletados” (grifos nossos).

Está aí boa resposta à objeção de que o art. 150, § 7º, da CF, só se
aplicaria ao fato gerador presumido que não se tenha realizado como fato
histórico visto na sua simplicidade material, isto é, como algo que,
perceptível aos sentidos, muda a configuração do mundo físico. É que a
lei não cuida apenas do fato gerador como simples evento histórico que
componha a cadeia da comercialização, mas se refere ainda ao mesmo
fato como unidade jurídico-normativa, da qual é ineliminável a
dimensão do valor monetário que serve à definição da base de cálculo do
tributo. Daí, a necessidade de se considerar também a hipótese em que,
embora acontecido o fato na sua consistência material, não se realize a
dimensão monetária presumida pela lei como base de cálculo do tributo,
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cuja obrigação de pagamento antecipou.
Mas, retomando o raciocínio, em toda e qualquer hipótese o fato
gerador presumido não é suficiente de per si para fundamentar a incidência,
por constituir mera etapa preliminar do processo de circulação da
mercadoria e validar juízo de probabilidade de evento futuro, de modo
que se exige a ocorrência real do fato jurídico-tributário legitimante, previsto
na Constituição da República, ou seja, a típica operação de circulação de
mercadoria, que é o que releva ao caso.
16. Reputando-se esse mecanismo como constitucional, segundo,
aliás, o julgamento do RE nº 213.396-5/SP (Pleno, rel. Min. ILMAR
GALVÃO, DJ de 01.12.2000), e posto à luz dos seus estritos limites
constitucionais, sobretudo das limitações do poder de tributar, em cuja seção
da Carta está inserida sua previsão, há de se reconhecer como
intrinsecamente necessária a ocorrência do fato gerador efetivo, ou fato
gerador legitimante, para que a tributação efetuada sobre evento que lhe
era preliminar (fato gerador presumido) possa reputar-se constitucional.
Insista-se na observação de que esse chamado fato gerador presumido não é,
deveras, fato gerador, senão apenas fato que, abrindo o processo
econômico de circulação de mercadoria, dá suporte à presunção (relativa)
da ocorrência ulterior da operação que constitui o fato gerador tributário.
Eis o texto do dispositivo constitucional:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
(...)
§ 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” (grifos nossos).
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MARCO AURÉLIO GRECO denomina essa correlação lógicojurídica necessária entre o fato gerador presumido, que é etapa do processo
em que se dá o fato jurídico tributário, e o fato gerador efetivo, enquanto
fato jurídico-tributário legitimador, de cláusula de vinculação:
“Para fins de análise... o dispositivo (artigo 150º, § 7º da
CF/88) pode ser segmentado em três grandes cláusulas:
a) uma cláusula de vinculação a um fato gerador que
deva ocorrer posteriormente ao momento a que está
atrelado o recolhimento;
b) uma cláusula de atribuição, a sujeito passivo, de
responsabilidade pelo pagamento de imposto ou
contribuição; e
c)
uma
cláusula
de
restituição
do
excesso;”(“Substituição Tributária (antecipação do fato
gerador)”, SP, Malheiros Ed., 2ª ed., 2001, p. 24/25).

A cláusula de vinculação é por ele explicada assim:
“A Constituição supõe a existência de um certo fenômeno
que comporta materialização em etapas, das quais uma se
afigura como preliminar das subseqüentes. Ou seja, deve existir
no plano fático, uma relação de conexão entre as fases, de modo
que se possa afirmar que uma é efetivamente preliminar das
demais e que o fenômeno, enquanto tal, está em processo de
formação. A escolha da fase preliminar para fins de atrelamento
do dever de recolher o tributo resulta de opção legislativa, mas
não é arbitrária, pois só tem cabimento desde que existam
elementos suficientes que indiquem a existência dessa conexão.
O elemento “conexão” é, talvez, um dos mais importantes
na interpretação da cláusula de vinculação. O vínculo só será
válido se, realmente, houver um conjunto suficiente de
circunstâncias que permitam afirmar que o fato “deva ocorrer”.
Não se trata de afirmação aleatória ou meramente conjectural. É
indispensável que existam, concretamente, condições fáticas
que permitam fazer tal previsão. O “deva ocorrer”, do
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dispositivo, é a consagração de um requisito de conexão de tal
grau, entre o evento escolhido pelo legislador e o fenômeno
materialmente consagrado na Constituição e consagrado na lei
como “fato gerador”, que permita afirmar que aquele
correspondente a uma fase preliminar deste; e que, por esta
razão, pode-se afirmar, com certo grau de certeza, que, ocorrido
aquele, ocorrerá este.” (p. 26-27).

A cláusula de vinculação identifica a chamada substituição tributária
para frente e permite a verificação da constitucionalidade da exigência por
adequação à competência tributária do ente federativo.
É que a substituição para frente só é constitucional à medida que se
considere como fato gerador presumido um fato que esteja, causal e
diretamente, ligado ao fato gerador efetivo (legitimador), por ser-lhe etapa
prévia dentro do ciclo econômico em que ambos se inserem, porque
doutro modo – e isto é decisivo - não será substituição tributária para frente,
mas hipótese de incidência sobre fato jurídico alheio à competência
tributária, ou incidência única do imposto, se a transferência de
responsabilidade também estiver presente.
17. A competência tributária tem como limite objetivo o pressuposto
de fato (suporte fático, fattispecie abstrata, ou hipótese de incidência) previsto
na Constituição, de modo que a tributação do evento histórico efetivo
deve guardar observância a essa limitação constitucional.
Se a legislação estadual elege por pressuposto a circulação de
mercadoria pelo varejista, por exemplo, atribuindo a exigência do tributo
a ato no estágio preliminar do processo econômico e que é a venda
realizada pelo atacadista, não pode exigir, a esse título, mais do seria
devido pela aplicação da alíquota à base de cálculo efetivamente
verificada (base calculada), por força da cláusula de vinculação necessária e
dos limites fixados pela competência tributária constitucional.
O chamado fato gerador presumido vincula-se ao fato gerador
legitimante, que é o previsto na competência tributária, não podendo ser
considerado como definitivo, enquanto abstraia de modo absoluto a
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ocorrência do fato real ulterior que, nas suas indissociáveis dimensões
jurídico-tributárias, configura a fattispecie concreta da incidência.
18. A cláusula de vinculação acarreta por conseqüência a chamada
cláusula de devolução do excesso, quando se não verifique o fato gerador
presumido, pois a exigibilidade fiscal só se justifica e legitima nos exatos
limites do pressuposto de fato (fattispecie abstrata) desenhado na
Constituição da República. Se o fato jurídico ocorrido em sua totalidade,
enquanto legitimante da incidência tributária, não confirma as
características quantitativas preestimadas na etapa preliminar do
processo econômico de circulação, ou seja, não se dê pelo valor
estimativo, sendo-lhe inferior, tem o Estado de devolver o excesso, por
faltar-lhe fundamento constitucional à exigibilidade jurídica da diferença.
Ou seja, a diferença não é devida!
Como já exposto, a base de cálculo deve: “a) medir as proporções reais
do fato; b) compor a específica determinação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou
afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida no antecedente da
norma” (PAULO DE BARROS CARVALHO, op. cit., p. 327-328). De
modo que, se houver discrepância entre os valores, não será lícito ao
Estado deixar de restituir a diferença, sob pena de estar exigindo tributo
indevido, que não tem natureza jurídico-constitucional de ICMS.
Aliás, é o próprio § 7º do art. 150 da Constituição Federal que
reconhece a obrigação de devolução do excesso pago, qualificando-a
como urgente e preferencial (“assegurada a imediata e preferencial restituição
da quantia paga”).
MARCO AURÉLIO GRECO visualiza na cláusula de restituição a
pedra de toque da substituição tributária para frente:
“A pedra-de-toque desta figura está na cláusula de
restituição prevista no dispositivo. Ela assegura a coerência e a
validade da antecipação, com ou sem substituição. Com efeito,
uma exigência fiscal só se justifica desde que ocorram os
eventos legal e constitucionalmente previstos. Num modelo
obrigacional clássico, inexistindo o fato gerador, nem mesmo
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haverá o dever de recolher, e, por conseqüência, a regra é
inexistir qualquer recolhimento; caso ele tenha ocorrido, a
solução é a repetição do indébito. Num modelo em que a
legislação consagre a antecipação o recolhimento se dá em
contemplação de um evento futuro, sendo este evento futuro
(referido pela Constituição) previsto pela lei ordinária como
apto a ensejar a cobrança do tributo. O que justifica a exigência
antecipadamente feita é o evento que ocorrerá posteriormente;
não ocorrendo este evento o recolhimento perde seu
fundamento, sua justificação, e o excesso recolhido deve ser
restituído. Esta conseqüência já fora apontada pela doutrina
citada como elemento indispensável para dar consistência e
coerência ao mecanismo. Hoje é a Constituição Federal que
erige a cláusula de restituição como elemento integrante da
figura, o que significa que, faltando o mecanismo, o próprio
instituto da antecipação será inconstitucional” (op cit., p. 30-31).

19. A existência e a necessidade das cláusulas de vinculação e de
restituição foram admitidas desta Corte, conforme se depreende à análise
das razões do julgamento da ADI 1.851-AL, invocado como paradigma
da presente ação, e do RE nº 213.396/SP, que julgou constitucional a
técnica de arrecadação da substituição tributária para frente. A
divergência, essa adscreve-se à questão da obrigação de restituir valor
recolhido a maior, quando o fato gerador legitimante (ou definitivo) ocorra
com valor inferior ao presumido.
20. Estou convencido de que as cláusulas de vinculação e de restituição,
inscritas no art. 150, § 7º, impõem a devolução do excesso em qualquer
caso, quando não ocorra o fato gerador presumido, seja em sua totalidade, seja
na só dimensão do valor adotado com base de cálculo estimativa, isto é,
quando lhe seja inferior a base de cálculo do fato gerador definitivo.
Ao autorizar a exigência de imposto ou contribuição sobre fato
gerador que “deva ocorrer posteriormente” e “assegurar a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido”, o comando constitucional vinculou tal exigência, a título de
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antecipação (= substituição tributária para frente), à ocorrência do fato
jurídico tributário constitucionalmente incluído na competência do ente
federado e, ao fazê-lo, impôs ipso facto como limites quantitativos os
prescritos no ordenamento pertinente.
(Uma Questão de Lógica Jurídica)
21. A cláusula de devolução prevista no art. 150, § 7º (“assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido”), como exposto acima, postula e supõe a
provisoriedade do recolhimento antecipado.
Afirmar que o fato gerador presumido seria definitivo e admitir a
devolução quando não se realize o fato gerador presumido, como se sustentou
na ADI 1851, é coisa, além de inconciliável com todo o sistema
constitucional tributário, contraditória em termos lógicos.
E a contradição reside na incompatibilidade entre as duas
proposições daquela afirmação, porque, se o fato gerador presumido é
definitivo, não se pode admitir devolução, quando o fato legitimante não
se realize; se haverá obrigação de devolver, quando não vier a realizar-se o
fato gerador presumido, então é forçoso reconhecer que a presunção não é
absoluta, ou seja, que o fator gerador presumido não é definitivo.
Se a Constituição Federal contempla e espera, no art. 150, § 7º, que o
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurando a “imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido”, é porque tomou a presunção como probabilidade, que pode,
ou não, atualizar-se, e, em não se atualizando, importará a obrigação de
restituição do indevido. Está aí a prova ad rem do caráter relativo da
presunção e, pois, da provisoriedade do fato gerador presumido.
22. Mas, no raciocínio contrário, há outro vício lógico-jurídico, de
não menor clareza. É que, a ter como irrecusável que o art. 150, § 7º,
obrigou expressamente o sujeito ativo a restituir ao passivo a quantia
recolhida a maior, mas apenas caso não ocorra, em sua totalidade, o fato
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gerador presumido, por não ter fundamento legítimo para se apropriar do
que é como tal indevido, é irrecusável admitir que, de maneira implícita,
também o obriga à mesma devolução, quando o fato gerador definitivo
sobrevenha com valor menor do que o preestabelecido.
É postulado básico da lógica de continência que “quem deve o mais,
deve o menos”, pela razão óbvia de que este está incluído naquele.
O princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal)
concede à administração pública fazer somente aquilo que a lei autoriza.
Então, se, com garantir a Constituição ao sujeito passivo a imediata e
preferencial restituição do indébito, o Estado é obrigado a devolver-lhe o
valor recolhido a maior, ante a não ocorrência do fato gerador presumido,
também o estará quando o fato ocorrido apresente valor menor que o
estimado, pois falta-lhe nessa hipótese, de igual modo, legitimidade para
reter a diferença indevida.
(O Confisco)
23. A substituição tributária para frente, é coisa óbvia, não cria imposto
novo, senão que apenas antecipa para momento anterior ao do fato
gerador presumido de imposto já existente, a obrigação de o recolher,
transferindo-a a terceiro, o substituto:
“cumpre repetir que a antecipação não é meio para que o
Fisco receba um centavo sequer acima do que resultaria da
aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo apurada à
vista da ocorrência concreta do fato tributável. Previsto um
certo montante, o recolhimento deste é antecipado; não mais do
que isto. Por isso afirma-se tantas vezes que o excesso deve ser
devolvido, pois se não o for estar-se-á diante de hipótese em
que mera técnica de arrecadação de tributo estará sendo
utilizada como instrumento indireto de apropriação de parcela
do patrimônio individual sem fundamento em norma
constitucional de competência tributária. Verdadeira hipótese
de confisco, vedada pelo inciso IV do art. 150 da CF de 1988.
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Utilizar um mecanismo operacional do tributo para obter
receita maior do que a que resultaria do modelo operacional
que se apóia na verificação concreta e real do fato tributável é
utilizar o tributo com efeito de confisco” (MARCO AURÉLIO
GRECO, op. cit., p. 63).

Tal é também a opinião de AIRES F. BARRETO, que, apesar de
entender inconstitucional o regime de substituição tributária para frente,
aceitou, para efeito retórico, a premissa de sua constitucionalidade, para
justificar a cláusula de devolução:
“É despropositada a interpretação no sentido de que a
obrigatoriedade de imediata e preferencial restituição da
quantia paga só seria cabível nos casos em que não se realiza o
fato gerador presumido. Não é crível que se pretenda admitir
exegese que sobreponha à base de cálculo efetiva (o valor da
operação) a base de cálculo arbitrada, do fato tributário a
ocorrer, do “fato gerador presumido”.

Quando a Constituição impõe a imediata e preferencial restituição
da quantia paga, não está a alcançar apenas as hipóteses em que o fato
não ocorre. É visível – isto decorre de interpretação sistemática – que,
ocorrido o “fato gerador presumido”, a base de cálculo só poderá ser a
correspondente ao valor da operação. Se o fato deixou de ser presumido,
para ser efetivo, concreto, realizado, o valor só pode ser o efetivamente
praticado e não aquele outro “estimado” lá atrás.
Ao prever que se atinja com tributo hoje a operação (presumida) de
amanhã, não está a Constituição a autorizar o desprezo, nesse caso, do
valor da operação. Pelo contrário, a exigência antecipada, a ser satisfeita
pelo substituto, tem natureza provisória. Se não se dá o fato presumido,
cabe a devolução integral do montante recolhido; se o fato presumido
ocorre, a exigência tem que se amoldar, conformar-se aos valores pelos
quais se deram as operações e não por outros, supostos, arbitrados, no
mais das vezes forcejados pela legislação editada, sempre impregnada
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dos desvios ditados pela fúria arrecadatória. O art. 150, § 7º, da CF, ao
versar a substituição para a frente, assegura, a) literalmente, o direito à
devolução das quantias pagas, se não se realizar o fato gerador
presumido, mas ademais disso, também, garante, b) sistematicamente, o
direito à devolução do excesso – das quantias que superem o valor da
operação -, como decorrência inafastável dos princípios que informam a
Constituição. Não se trata de ser devido o tributo, pela simples realização
do fato que se presumiu. Definitivamente, não. Trata-se isto sim, de ser
devido tributo, nos estritos termos em que ocorreu. Não em condições
diversas da sua concreta ocorrência. Não em valores diferentes dos
realmente praticados na operação mercantil. A mensuração tem que
respeitar os exatos limites em que se deu o negócio mercantil e, por
conseguinte, se, ao presumir o fato, a ele foi atribuído valor superior
àquele pelo qual se realizou a operação mercantil, é indisputável a
devolução do excesso.” (“Substituição Tributária e Restituição de
Diferenças de Base de Cálculo”, in Revista Dialética de Direito Tributário,
nº 84, Setembro de 2002, SP, Ed. Dialética, p. 31)
Desse ponto de vista, a obrigação de restituir que tenha sido retido a
maior apóia-se na absoluta falta de competência constitucional do Estado
para tributar qualquer parcela que ultrapasse o valor real de operação
ocorrida, e essa falta de competência se dá, tanto no caso de a operação
presumida não ocorrer em sua totalidade, como fato histórico, quanto no
de ocorrer com valor menor do que o que fora preestimado.
24. A cláusula de devolução não admite interpretação literal, nem
restritiva, sob pena de ofensa da competência tributária estabelecida na
Constituição da República (materialidade), e sobretudo, e isso em caráter
aberto, ao princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, inc.
IV).
É velha a alerta da doutrina sobre os perigos da interpretação literal:
“Quer na linguagem em geral, quer na jurídica em
particular, as palavras ostentam uma significação de base e uma
significação contextual. O conteúdo semântico dos vocábulos,
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tomando-se somente a significação de base, é insuficiente para a
compreensão da mensagem, que requer empenho mais
elaborado, muitas vezes trabalhoso, de vagar pela integridade
textual à procura de uma acepção mais adequada ao
pensamento que nela se exprime.
Prisioneiro do significado básico dos signos jurídicos, o
intérprete da formulação literal dificilmente alcançará a
plenitude do comando legislado, exatamente porque se vê
tolhido de buscar a significação contextual e não há texto sem
contexto.
(...)
Daí porque o texto escrito, na singela conjugação de seus
símbolos, não pode ser mais que a porta de entrada para o
processo de apreensão da vontade da lei; jamais confundida
com a intenção do legislador. O jurista, que nada mais é do que
o lógico, o semântico e o pragmático da linguagem do direito,
há de debruçar-se sobre os textos, quantas vezes obscuros,
contraditórios, penetrados
de erros e imperfeições
terminológicas, para construir a essência dos institutos,
surpreendendo, com nitidez, a função da regra, no implexo
quadro normativo. E, à luz dos princípios capitais, que no
campo tributário se situam no nível da Constituição, passa a
receber a plenitude do comando expedido pelo legislador, livre
de seus defeitos e apto para produzir as conseqüências que lhe
são peculiares.” (PAULO DE BARROS CARVALHO, op. cit., p.
106/107).

Mais do que isso, faz muito obtempera-se ao propósito do alcance do
princípio da estrita legalidade do crédito tributário (arts. 5º, inc. II, e 150,
inc. I, da Constituição vigente):
“Em face desse princípio, em nosso sistema não pode ser
aplicado método interpretativo de construção, integração,
analogia ou extensão, de que resulte a criação ou modificação
do tributo, pois se a lei não o previu, ele não pode surgir ou
tornar-se maior ou menor, por outra via. O tributo só existe
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criado por lei e na medida por ela criada” (RUY BARBOSA
NOGUEIRA, “Da Interpretação e da Aplicação das Leis
Tributárias”, SP, Ed. RT, 2ª ed., 1965, p.24, nº 31. Grifos do
original).

O § 7º do art. 150 deve ser, pois, interpretado em consonância com os
demais princípios constantes da Seção das “limitações do poder de tributar”,
na qual foi inserido pela EC nº 3/93, em reverência a outro princípio, o da
unidade da Constituição e da sua máxima efetividade:
“o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a
constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os
espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a
concretizar... Daí que o intérprete deva sempre considerar as
normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas,
mas sim como preceitos integrados num sistema interno
unitário de normas e princípios” (J. J. GOMES CANOTILHO,
“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, Coimbra, Liv.
Almedina, 2ª ed., 1998, p. 1097).

MARCO AURÉLIO GRECO justifica a inclusão do § 7º no âmbito
do art. 150, por ter como finalidade precípua “regular claramente a
vicissitude consistente na desconformidade entre o montante recolhido e o valor
efetivamente apurado em razão da ocorrência do fato legalmente qualificado. Ou
seja, assegurar ao contribuinte titular da dívida correlata ao evento, a ocorrer
posteriormente, e que foi submetido a este tipo de mecanismo, a garantia de ser
ressarcido do excesso eventualmente cobrado por antecipação. Neste sentido,
trata-se de verdadeira “limitação ao poder de tributar”; vale dizer, a criação da
figura está condicionada à existência de mecanismo eficaz de recomposição
patrimonial de um eventual excesso de cobrança” (op.. cit., p. 44).
O excesso de cobrança é visível, assim quando o fato gerador
presumido não ocorra em sua totalidade, como quando ocorra em valor
inferior ao preestimado. O Estado não tem legitimidade para se
apropriar da quantia paga mas indevida, de modo que, se o fizer,
utilizará o tributo “com efeito de confisco” (art. 150, IV, da CF).
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ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA mostra a extensão do princípio
constitucional do não confisco:
“A tributação não pode agredir a propriedade privada, a
ponto de faze-la desaparecer. Em termos mais técnicos, não
pode assumir feições confiscatórias. Aliás, o confisco, na atual
sistemática constitucional, só é admitido em algumas poucas
hipóteses, disciplinadas por lei (art. 5º, XLVI, “b” da CF), e
sempre com conotações sancionatórias, como, por exemplo, na
expropriação, sem qualquer indenização, das glebas onde se
localizarem culturas ilegais de plantas psicotrópicas (art. 243 da
CF e Lei 8.257/91)
A propósito, Hugo de Brito Machado borda oportunas
considerações: ‘Há quem sustente ser a vedação aos tributos
confiscatórios uma decorrência da garantia constitucional da
propriedade. Em sendo assim, mesmo sem um dispositivo
constitucional vedando, especificamente, o tributo com efeito
de confisco, essa vedação seria decorrência lógica, em todas as
Constituições que garantem o direito de propriedade. Qual
seria, então, a significação da norma contida no art. 150, item IV,
da vigente Constituição? Seria ela meramente explicitante?’ (Os
Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988, São
Paulo, Ed. RT, 1989, p.66).
Logo adiante, este mestre trata de responder às perguntas
que formulou:
‘Colocando entre as limitações ao poder de tributar a
utilização do tributo com efeito de confisco, a Constituição
em vigor evitou controvérsias a respeito da questão de
saber se a garantia do direito de propriedade estaria, ou
não , preservada, pelo fato de serem os tributos instituídos
por lei. E da questão de saber se a adoção do regime da
livre empresa implica realmente, como sustentamos uma
implícita proibição ao tributo confiscatório.
‘Assim, o tributo com efeito de confisco, no regime da
vigente Constituição, está proibido sob todos os aspectos,
seja qual for a interpretação adotada para os dispositivos
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pertinentes ao direito de propriedade (art. 5º, item XXII), e
ao regime econômico prevalente (art. 170, itens II e IV). O
disposto em seu art. 150, item IV, não permite dúvidas a
este respeito’(idem, ibidem, p. 68)” (“Curso de Direito
Constitucional Tributário”, p. 350-351).

Numa síntese precisa:
“Se a própria tributação, feita nas bases da lei, é uma
intervenção da administração na esfera dos direitos do cidadão
mais onerosa do que a desapropriação, a tributação em
desconformidade com o fato gerador, excedendo à medida do
fato gerador legal, constitui um confisco. Logo, o que é
fundamental e relevante no campo da tributação para se
impedir esse excesso confiscatório é, preliminarmente, apurarse com precisão qual o fato gerador jurídico-tributário e, no
caso concreto, quais os elementos ou valores que não podem
entrar na composição da base de incidência, pois a sua inclusão
e tributação seriam atos ilícitos” (RUY BARBOSA
NOGUEIRA, op. cit., p. 102-103, nº 158-159).

Em resumo, ainda que fosse sustentável em termos lógico-jurídicos a
interpretação literal, ou antes restritiva, do § 7º do art. 150 – e já vimos
que o não é -, tal exegese ofenderia diretamente o princípio que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV), pois o ICMS
limita-se, segundo a própria Constituição, ao valor decorrente da
aplicação da alíquota sobre o valor da operação, o qual é a base de cálculo
constitucionalmente possível do imposto, e nunca, sobre valor presumido
mas sem correspondência com o do fato gerador definitivo.
Se a norma obriga à devolução, caso não ocorra o fato gerador
presumido, a razão é porque o mecanismo da substituição tributária
pressupõe a verificação do fato jurídico tributário legitimante (= o fato
gerador final realizado pelo substituído), em seus exatos termos e
dimensões (cláusula de vinculação). É a ocorrência desse fato final que
legitima a exigência antecipada do imposto, não quadrando falar em fato
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gerador presumido definitivo, ou, o que dá no mesmo, com caráter absoluto. A
presunção é relativa, porque a estima é provisória, subordinadas ambas à
ocorrência efetiva do fato gerador definitivo, na precisa forma da
previsão constitucional (“cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente”). Sem
essa vinculação do fato gerador presumido, que é etapa inicial do ciclo
econômico, ao fato gerador confirmador ou definitivo, a substituição
tributária para frente torna-se flagrantemente inconstitucional por
insultar os estritos limites da competência constitucional tributária.
Guardadas as devidas proporções, tal seria, se se não admitisse a
devolução do excesso do que tenha sido cobrado, a título de Imposto de
Renda retido na fonte, do salário do trabalhador, quando a renda deste se
revele, ao final do exercício, inferior àquela que havia sido presumida à
data da retenção, permitindo-se-lhe a devolução apenas quando não
houvesse percebido renda alguma!
Neste sentido, se o fato gerador legitimante ocorre com valor a
menor que o do fato gerador presumido, dá ensejo à aplicação da
cláusula de devolução, pois não ocorre nos termos presumidos pelo
Fisco.
O fundamento constitucional para a obrigação de restituição, insistase, é, de um lado, a ausência absoluta de competência tributária para reter
a diferença entre o valor do ICMS calculado sobre o fato gerador
presumido e o do legalmente devido por obra da realização do fato
gerador legitimante, e, do outro, a impossibilidade de utilização do
tributo com efeito de confisco.
25. Ademais, considerar o fato presumido como definitivo importa
flagrante deturpação do regime, transformado em fonte de novo fato
gerador efetivo. É só imaginar um exemplo: se a exigência do ICMS, à
saída da mercadoria do estabelecimento atacadista, a título de
substituição tributária para frente, com valor calculado sobre o preço que
seria praticado pelo varejista (fato gerador presumido) fosse definitiva, isto
é, desvinculada da operação subseqüente, ter-se-ia, em termos rigorosos,
ICMS incidente em operação própria, com valor apurado sobre base de
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cálculo presumida, irreal e definitiva, nunca, porém, substituição tributária
para frente.
26. O valor por restituir, caso o fato gerador definitivo seja diferente
do presumido, porque não ocorra, ou ocorra com valor menor, guarda,
portanto, indisfarçável natureza jurídica de indébito, até por ultrapassar
os limites atribuídos pela competência tributária ao ente federativo, como
estatui o art. 165 do Código Tributário Nacional, que reza:
“Art.
165.
O
sujeito
passivo
tem
direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos
seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;” (grifei)

As circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, se
diversas das atribuídas ao fato gerador presumido, legitimam a repetição
do indébito, a qual deve ser “imediata e preferencial”, segundo a dicção do
art. 150, § 7º, da Constituição da República, o qual, combinado com o art.
165, I, do CTN, e com as normas da LC nº 87/96 que dispõem sobre a
devolução do excesso cobrado, dá efetividade ao princípio superior que
veda o enriquecimento sem causa.
O Estado não tem legitimidade para se apropriar da diferença entre
os valores do fato gerador presumido e do fato gerador efetivo, pois a
substituição tributária para frente é, como se tem repetido, mera técnica de
arrecadação, e não, ampliação de competência para instituir imposto
novo sobre fato gerador presumido:
“O sentido do dispositivo constitucional é claramente o de
proteger o contribuinte contra exigências maiores do que as que
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resultam da aplicação do modelo clássico do fato gerador da
obrigação tributária. Não há uma autorização constitucional
para cobrar mais do que resultaria da aplicação direta da
alíquota sobre a base de cálculo existente ao ensejo da
ocorrência do fato legalmente previsto (fato gerador). Antecipase o imposto devido; não se antecipa para arrecadar mais do
que o devido. Portanto, a devolução é de rigor sempre que o
fato não se realizar ou , realizando-se, não se der na dimensão
originariamente prevista. O excesso tem a natureza de uma
cobrança indevida, e a Constituição não está legitimando o
indébito.” (MARCO AURÉLIO GRECO, op. cit., p. 30/31.
Grifos nossos).

Em rigor, a restituição dos valores recolhidos a maior não configura
despesa, mas cancelamento de receita por ausência de legitimidade
constitucional para sua manutenção (cf. MARCO AURÉLIO GRECO,
op. cit., p. 35).
Nem custaria observar que, consoante os dados trazidos pelos “amici
curiae”, sobretudo por parte dos setores de combustíveis, a margem de
valor agregado (MVA), para estima da base de cálculo presumida, tem
sido estabelecida em níveis superiores às medias de preços do mercado.
De modo que, se se não submeter o Estado aos limites constitucionais do
poder de tributar, tal prática tende a tornar-se cada vez mais abusiva, o
que só lhe agravaria o caráter confiscatório.
(Benefício Fiscal?)
27. De modo algum o sistema envolve benefício fiscal.
O benefício fiscal, ou incentivo fiscal, tem por finalidade estimular
ou desestimular comportamentos, mediante desoneração ou redução de
carga tributária, ou, ainda, concessão de condições mais favoráveis para o
pagamento de tributo devido, o que, não precisaria dizê-lo, não se
confunde em nenhum aspecto com o instituto da repetição do indébito.
GERALDO ATALIBA e JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES não
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deixam dúvidas acerca da tipologia do incentivo fiscal:
“A expressão ‘incentivo fiscal’ comporta diversas
valorações, tendo sido utilizada, ao longo do tempo, para referir
as mais diversas modalidades de normas fiscais, algumas
exonerativas, outras agravadoras de carga tributária. Todas,
porém, tendentes a estimular, incentivar, animar o contribuinte
a adotar determinados comportamentos.
Tratam-se de regras jurídicas de motivação dos
particulares na adoção de tal ou qual espécie de
comportamento, que coincide com os interesses e objetivos
considerados imprescindíveis ou desejáveis à obtenção do bemestar social e/ou do desenvolvimento nacional, na estimação
estatal, traduzida em normas legais (v. A.R. Sampaio Dória).
(…)
Esses mecanismos de direcionamento de comportamentos
traduzem-se em atos normativos que consistem, geralmente, no
abrandamento ou na supressão da imposição tributária geral.
Reduzem-se ou eliminam-se certas cargas tributárias para, a
partir dessa desoneração, atrair o particular para a prática
daquela atividade eleita pelo Estado como sendo de
importância especial ou estratégica, em determinadas situações
ou momentos.
Os incentivos fiscais manifestam-se, assim, sob várias
formas jurídicas, desde a forma imunitória até a de
investimentos privilegiados, passando pelas isenções, alíquotas
reduzidas, suspensão de impostos, manutenção de créditos,
bonificações, créditos especiais – dentre eles os chamados
créditos-prêmio – e outros tantos mecanismos, cujo fim último
é, sempre, o de impulsionar ou atrair, os particulares para a
prática das atividades que o Estado elege como prioritárias,
tornando, por assim dizer, os particulares em participantes e
colaboradores da concretização das metas postas como
desejáveis ao desenvolvimento econômico e social, por meio da
adoção do comportamento ao qual são condicionados.”
(“Crédito-Prêmio de IPI – Direito adquirido – Recebimento em
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dinheiro”, in Revista de Direito Tributário,
janeiro/março de 1991, nº 55, p. 166-167) .

ano

15,

A restituição parcial da diferença paga antecipadamente, a título de
ICMS, em razão da substituição tributária, caso se comprove que, na
operação final com mercadoria ou serviço, ficou configurada obrigação
tributária de valor inferior à presumida, de modo algum pode, pois,
substanciar benefício fiscal, pela só e boa razão de que não desonera nem
reduz a carga tributária incidente sobre o contribuinte, nem tem o
propósito de lhe estimular algum comportamento.
(A Objeção da Inviabilização do Sistema)
28. As razões dadas já seriam, a meu aviso, mais que suficientes,
abundantes aliás, para demonstrar a improcedência da demanda. Mas
não devo concluir sem dar resposta a objeção que, com forte sabor de
argumento extrajurídico, parece ter guiado, de uma ou outra maneira, o
desfecho da ADI nº 1851-AL, e que consiste na afirmação de que o
reconhecimento da obrigação de restituir o excesso, com o consectário de
legitimar a exigência fiscal de eventual diferença apurada na operação
final, descaracterizaria o sistema da substituição tributária, subtraindolhe as vantagens inerentes à identidade do regime, porque “inviabiliza a
utilização do valioso instituto”, com “retorno da apuração mensal do tributo,
prática que justamente teve por escopo obviar” (do voto do Relator, Min.
ILMAR GALVÃO).
Receio não seja forte a objeção, por três motivos: jurídico, lógico e
histórico.
O motivo jurídico próximo mostra que, pelos critérios legais de
estipulação de base de cálculo presumida, esta deve aproximar-se, ao
máximo, do preço que, segundo imperativo da técnica normativa de
presunção, venha a ser efetivamente praticado pelo substituído.
Ora, a cláusula de devolução é o preciso remédio legal para ajustar a
tributação, operada por presunção, ao fato gerador ocorrido (fato
definitivo), quando o valor deste seja inferior ao estimado. Logo, já deste
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ângulo, não desfigura, mas legitima o sistema, porquanto, se a
irrepetibilidade do excesso fosse uma constante na técnica de tributação,
o mecanismo estaria sendo usado em contraste com os princípios
constitucionais, ao implicar apropriação indevida, ainda que até a data da
devolução.
MARCO AURÉLIO GRECO adverte sobre esse risco:
“A existência do excesso é uma vicissitude da instituição
da figura, admitida pela própria constituição como inerente à
margem de risco que toda previsão de um fato futuro
comporta. O objetivo da antecipação é, como diz o nome
“antecipar” um determinado valor que só no futuro se saberá se
foi excessivo ou não. Entre valor recolhido antecipadamente e
valor apurado à vista do fato ocorrido deve haver, como regra,
uma compatibilidade; não é da natureza da antecipação que se
erre sempre para maior.
Excesso pode existir como eventualidade natural dentro
de um mecanismo complexo. Mas o excesso não pode ser
“institucionalizado”, como se a antecipação pudesse servir de
instrumento para sempre exigir a maior, posto que se
devolveria depois. Não é esta a função da figura, nem a razão
pela qual se admite a ocorrência de excesso. Também não é
figura admitida para simplesmente assegurar um fluxo de
receita, para o Estado, desatrelado da ocorrência dos eventos
constitucionalmente previstos nas normas constitucionais
atributivas de competência tributária para exigir impostos e
contribuições.
Caso a antecipação com substituição venha a ser criada de
tal modo que o resultado prático (ou mesmo sua finalidade
declarada) seja a geração de receita superior à devida, para
futura devolução do excesso, então ter-se-á forma indireta de
criação de um empréstimo compulsório, que só poderá ter
cabimento se instituído pela União, desde que seja para atender
às finalidades expressamente especificadas no art. 148 da CF de
1988 e para gerar recursos vinculados à despesa que justificou
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sua criação (art. 148, parágrafo único).” (op. cit., p. 62).

Mas o que se tem sobretudo de ponderar, do ponto de vista jurídico,
é que a previsão legal da obrigação de restituir o indébito, assim quando
se não verifique, em sua realidade histórica, o fato gerador presumido,
como quando, embora efetivamente realizado, o tenha sido com valor
menor que o atribuído por estimativa, não sacrifica nem põe em risco, sob
nenhum aspecto, os escopos e as vantagens práticas do sistema.
Como já sublinhei, mediante a associação dos dois institutos
jurídicos, a saber, a transferência da obrigação primária de pagamento do
imposto a outrem (substituto) que não o contribuinte original
(substituído) e a antecipação de sua exigibilidade para data do fato que
constitui apenas fase preliminar do processo econômico (fato gerador
presumido), o sistema tende a atingir seus dois grandes e intuitivos
objetivos fiscais: o primeiro, atribuindo a condição de responsável
primário pelo pagamento do tributo a contribuinte dotado de elevada
capacidade financeira, como soem ser os produtores ou distribuidores de
mercadorias; o segundo, garantindo com isso o recolhimento antecipado
do tributo, por valor estimativo, já na realização da primeira das
operações em que se desdobra o ciclo econômico de circulação de
mercadorias. Nesses dois escopos está toda a ratio iuris e, no plano
prático, a perceptível vantagem fiscal do sistema de substituição
tributária. Quando são ambos alcançados, o sistema cumpre, às inteiras,
papel fiscal que lhe assina a lei.
Ora, o cumprimento ulterior da obrigação de restituir em nada
esvazia o sistema, nem tampouco significa retorno ao regime de apuração
mensal do tributo, porque este já foi arrecadado, por antecipação e com
base em valor estimado pelo próprio Fisco, na operação que constituiu
etapa inicial do processo de circulação da mercadoria. E tal arrecadação
antecipada, que prefigura vantagem fiscal evidentíssima, é lograda pela
transferência da obrigação tributária a terceiro (substituto), dotado, via de
regra, de maior capacidade financeira que o contribuinte original
(substituído), e sujeito a fiscalização mais eficiente. Ou seja, com uma e
outra coisas, já se asseguraram as vantagens do recolhimento antecipado,
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com valor estimativo, e do aprimoramento dos processos de arrecadação
e fiscalização.
Esses são dados óbvios e, diante deles, não há lugar para nenhuma
conjectura de inviabilidade, nem desvirtuamento do sistema, que, à data
da devolução, já terá cumprido, por inteiro, todos os seus escopos.
Mas isso não exclui outra percepção, agora com preponderância de
ordem lógica. Se a previsão da obrigação de restituir o indébito, nas duas
hipóteses aventadas de desconformidade entre o fato presumido e a
realidade ulterior, as quais constituem precisamente os objetos do art. 66B, incs. I e II, da Lei estadual nº 6.374, introduzido pela Lei nº 9.176/95 –
dos quais o segundo é o dispositivo cuja constitucionalidade está sendo
controvertida aqui -, então é mais que óbvio ser tal obrigação legal um
elemento típico do sistema, pela razão não menos óbvia de que compõe a
sua própria estrutura legal.
E compõe com a particularidade, igualmente relevante como
resposta à objeção, de que a lei também prevê a obrigação subsidiária do
substituído de pagar o imposto ou eventual diferença, que, como é claro,
só pode apurada ao final do ciclo, sem que isso perturbe, de algum modo,
tanto o sistema da lei, que o prevê, como seu funcionamento prático.
Num resumo incisivo, se a obrigação consta da lei mesma que instituiu,
estruturou e disciplinou o sistema de substituição tributária para frente,
não sobra espaço nenhum para justificar afirmação de que seu
cumprimento inviabilizaria o sistema e significaria retrocesso ao regime
de apuração mensal: é característica do próprio sistema!
Daí passar-se, sem esforço, ao terceiro motivo, este de ordem prática
ou histórica, que representa a pá de cal na objeção. E está no fato notório
de que o Estado de São Paulo, como, aliás, Pernambuco, Paraná e Santa
Catarina, se vale plenamente do sistema desde 1995, restituindo sempre
(ou até bem pouco tempo) as diferenças entre os valores do fato gerador
efetivamente ocorrido e do fato gerador presumido, seja por via de
crédito automático na escrita fiscal, seja mediante requerimento ao órgão
arrecadador (art. 66-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.374, arts. 269 e segs. do
RICMS, e Portaria CAT nº 17/99), sem que, até agora, houvesse qualquer

51
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2461594.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CEZAR PELUSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 103 de 328

ADI 2.777 / SP
tipo de prejuízo ao sistema, nem queixa de inviabilidade, até porque a
restituição tem caráter excepcional e depende de iniciativa do
contribuinte! Isto é, a realidade histórica prova que o sistema funciona!
E, se não funcionara, era só revogá-lo o Estado.
29. Em síntese, o art. 66-B, inc. II, da Lei estadual nº 6.374/89, ao
assegurar a imediata e preferencial devolução do valor recolhido, “caso se
comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada
obrigação tributária de valor inferior à presumida” , não configura benefício
fiscal e, por conseguinte, é desnecessária sua previsão em convênio,
conforme prescrito pelo art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da
República, razão por que não encontro incompatibilidade alguma entre
ambas as normas.
30. Pelo exposto, julgo improcedente a presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade declarando, nos termos do artigo 24 da Lei Federal
nº 9.868/99, a constitucionalidade do artigo 66-B, inc. II, da Lei nº 6.374/89,
adicionado pela Lei nº 9.176, de 2 de outubro de 1995, ambas do Estado
de São Paulo.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO
RELATOR : MIN.
REQUERENTE(S)
ADVOGADO(A/S)
REQUERIDO(A/S)
REQUERIDO(A/S)
ADVOGADO(A/S)

CEZAR PELUSO
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PGE-SP - ELIVAL DA SILVA RAMOS
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: MARCELO DE CARVALHO

VOTO

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE interromper os nossos trabalhos,
Colegas

que,

preliminares
1.851

e

dos

ao
que

reabri-los,
o

problema

precedentes

do

avisando,

submeterei
suscita,
Tribunal,

no entanto,
ao

em

(Presidente)

com

aos eminentes

Tribunal

face

da

as

decisão

relação

- Vou

à

questões
na

ADIn

revisão

de

declarações de constitucionalidade.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO
RELATOR : MIN.
REQUERENTE(S)
ADVOGADO(A/S)
REQUERIDO(A/S)
REQUERIDO(A/S)
ADVOGADO(A/S)

CEZAR PELUSO
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PGE-SP - ELIVAL DA SILVA RAMOS
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: MARCELO DE CARVALHO

VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
O
Como

SENHOR

anunciara,

MINISTRO

antes

de

SEPÚLVEDA

prosseguir

PERTENCE
na

tomada

-

(Presidente)

dos

votos,

-

devo

submeter ao Tribunal uma indagação preliminar.

As
declaração

da

ações

diretas

em

julgamento

constitucionalidade

da

tomam

cláusula

2ª

como
do

premissa

Convênio

a

ICMS

13/97, objeto da ADIn 1.851, julgada em 8 de maio de 2002.

Essa cláusula dispõe:
"Cláusula segunda
Não caberá a restituição ou
cobrança
complementar do
ICMS quando a
operação ou
prestação
subsequente à
cobrança
do imposto,
sob a
modalidade da substituição tributária, se realizar com
valor inferior ou superior àquele estabelecido com base no
artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de
1996."

Creio que os eminentes Relatores das duas ações diretas em
julgamento concordarão em que seus votos,
validade

constitucional

dessa

cláusula

logicamente,
do

convênio,

contrariam a
não

obstante

declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107855

Supremo Tribunal Federal
Questão de Ordem

Inteiro Teor do Acórdão - Página 106 de 328

No julgamento da ADIn 1.073,
vencido

apenas

conhecer,
por

de

objeto

anterior.

o

não
a

Foi

Ministro
admitir,

mesma

Marco

relator,

declarada

vencido,

do acórdão o Ministro

Aurélio,

liminarmente,

norma

em 30.6.94,

a

o Tribunal,

considerou
ação

direta

constitucional

ser

de

que

tivesse

em

não

julgamento

o Ministro Marco Aurélio e relator

Ilmar Galvão.

Era um caso proposto pelo PSTU

contra a lei eleitoral, de 1993(DJ 25.5.01).

A
Goiás,

mesma

em 26.8.98,

porque

parte

do

tese

veio

a

prevalecer

relator o Ministro Jobim,
conjunto

das

normas

na

ADIn

1.671,

de

só conhecida em parte,

questionadas

ja

havia

sido

declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento
anterior.

No primeiro dos precedentes,
maioria,
o

qual

acentuando que havia um velho argumento regimental,
o

Tribunal

Constitucionais
resenha
entendem

lembro-me de que acompanhei a

das

-

se
em

punha
outro

legislações

fazer

coisa

constitucionalidade

da

na
voto

mais

julgada
norma

corrente
tive

oportunidade

acessíveis
material
examinada

minoritária

a

no

de

respeito

também

a

controle

constitucionalidade. Ao contrário, por exemplo,

das

-,

segundo
Cortes

fazer

uma

das

que

declaração

de

abstrato

de

do sistema italiano,

em que a rejeição da inconstitucionalidade não implica declaração de
constitucionalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107855

Supremo Tribunal Federal
Questão de Ordem

Inteiro Teor do Acórdão - Página 107 de 328

O nosso
seis

votos

Regimento

num

de

sentido

fato

ou

é

explicito

no

outro,

em que,
se

obtidos

declarará

a

inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da norma.

A força desse argumento de origem regimental,

no entanto,

perdeu muito do seu relevo a partir da Emenda Constitucional 3,
veio

a

criar

um

novo

mecanismo

de

controle

abstrato:

que

a

ação

declaratória de constitucionalidade.

Na discussão sobre a sua constitucionalidade ou não,
acentuei

que

possibilitado

entendia
pelo

sistema da ADIn:

que

velho

pedido

apenas

sistema

é que se tratava,

inconstitucionalidade,
o

ela

formal

de

explicitava

da

representação

na ADIn,

de ações dúplices,

que

já

sucedido

era
pelo

como na representação de

ações das quais,

inconstitucionalidade,

contrária à pretendida pelo autor:

algo

até

poderia

advir

rejeitado
a

solução

a declaração com força de julgado

vinculante da constitucionalidade da norma questionada.

No caso,
o

objeto da ADIn

discutia

uma

que

natureza

é

a

lei

formalmente, o objeto desta ação direta não é

1.851.

Agora,

nacional
dos

de

se

trata

normas

convênios

da

gerais

sobre

lei

de

ICMS,

estadual;

Direito

até

o

lá,

se

Tributário,

advento

da

lei

complementar.
Mas, de qualquer maneira, pareceu-me do meu dever submeter
a questão ao Tribunal para que não pareça - se se chegar ao exame de
mérito - que o Tribunal está sendo inconsequente com as premissas de
sua jurisprudência e com esta raridade institucional brasileira,
é

a

ação declaratória de

tornou

indiscutível

que

constitucionalidade,
a

rejeição,

no

a partir da

mérito,

da

qual

arguição

que
se
de
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inconstitucionalidade de uma lei,

tem o efeito de declaração da sua

constitucionalidade, com eficácia erga omnes e força vinculante.

Ouço,

a propósito,

o Ministro Carlos Velloso,

o primeiro

Relator.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Sr.
Presidente, também com o devido respeito, além do que já havia enfatizado meu
voto sobre a preliminar, estamos dando demonstração viva de que o Tribunal, se
tem de alterar seu entendimento, há de fazê-lo, neste caso, de maneira crítica,
extremamente consciente e cuidadosa, pois revê pontos que considero capitais
em questão de profunda repercussão até sobre a credibilidade do chamado
“efeito Brasil” ou as limitações ao chamado “risco Brasil”, e que é a segurança
jurídica dos contribuintes, também.
Penso sobretudo que, além das diferenças que já apontamos do
ponto de vista formal, o fato de o convênio, embora do ponto de vista prático,
tenha analogia com a lei, não se confunde, teoricamente, com a lei. Tem âmbito
restrito, é celebrado pelos representantes do Poder Executivo e se aplica, pura e
simplesmente, à matéria de incentivos fiscais. E sua eficácia depende de ato
posterior de vinculação, que se chama de internação do convênio, no Estado,
tudo o que são diferenças capazes de justificar o risco de incompatibilidade
lógica de caráter absoluto.
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Daí, com o devido respeito, mantenho meu ponto de vista, pois
não encontro nenhum óbice a que o Tribunal julgue, neste caso, constitucional a
norma impugnada.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/QUESTÃO DE ORDEM

O
Presidente,

SENHOR

preocupa-me,

MINISTRO
também,

JOAQUIM

BARBOSA

-

Sr.

a mudança súbita ou freqüente

de precedentes.
Neste
eminente

caso,

Ministro

sensivelmente

noto

que não

Cezar Peluso,

distintas
1.851,

nestas

invocado,

ADI

1.851

foi

julgada,

guero

com isso dizer que a

as

só,

como bem

normas

duas

ADIs

mas há um outro dado,

impugnadas
e

no

concreto.

de

são

precedente

houve uma mudança substancial na Corte.

Mais

o

desde que essa ADI
Não

simples mudança na composição deva

necessariamente induzir uma revisão da jurisprudência,
dado

frisou

um

terço

da

composição

mas é um
atual

não

participou daquele julgamento.

Com

essas considerações,

eu

superaria

esse

obstáculo.
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27/11/2003

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
À REVISÃO DE APARTE DO SR. MINISTRO SEPÚLVEDA
PERTENCE (PRESIDENTE)

VOTO S/QUESTÃO DE ORDEM
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Sr. Presidente, também
entendo que o Supremo Tribunal Federal está julgando uma ADI cujo
objeto não coincide exatamente com o da anterior, a 1.851, tão bem
relatada pelo eminente Ministro Ilmar Galvão. Porque, ali, a substituição
tributária vinha de permeio com a concessão de um incentivo, ou
estímulo, ou redução.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (PRESIDENTE) –
Quanto a essa parte, não foi conhecido. Aquele era o decreto de Alagoas e
não foi conhecido.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Porque, lá, houve uma
redução.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (PRESIDENTE) – O
Tribunal só conheceu da norma do convênio que li. Não tem nada de
intermediação no convênio em si.
O Ministro Cezar Peluso mostrou que, no contexto da discussão, se
dava como substrato para o sistema de Alagoas, demonstrou
magnificamente que era um sistema profundamente diverso do de São
Paulo, até porque, opcional, e com o benefício de redução - mas disso o
Tribunal não conheceu. Apenas, declarou a constitucionalidade da
cláusula 2ª do convênio que tinha, na época, força de lei complementar
pelo art. 34, § 8º, da Constituição Federal, no qual se dizia que não caberá
restituição a cobranças suplementares do ICMS. A incompatibilidade
lógica, os dois Relatores a declaram: o Ministro Carlos Velloso
eloqüentemente, porque seu voto hoje é o seu voto vencido de ontem; e o
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Ministro Cezar Peluso, embora enfatizando a diferença formal do objeto,
tranqüilamente, todo o seu voto é uma crítica competentíssima ao voto
condutor do Ministro Ilmar Galvão. O que há é isto: as normas são
formalmente distintas, embora logicamente incompatíveis.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Quero dizer que certamente
o fato de a substituição, naquele caso, vir de permeio com o incentivo
produziu uma certa influência no subjetivismo dos eminentes julgadores,
mas vamos superar isso.
Assim como é, evidentemente, próprio da Assembléia Nacional
Constituinte, pela sua natureza, não conhecer tabus materiais no plano da
elaboração da Constituição - ela tem a Constituição na mão, a sua mercê,
no plano material -, também o Supremo Tribunal Federal, no plano da
interpretação, tem a Constituição a sua mercê.
Assim como a Assembléia Nacional Constituinte não pode impor a
si mesma tabus materiais, o Supremo Tribunal Federal também não pode
impor a si mesmo limites no plano da interpretação da Constituição que
lhe cabe guardar, ele pode mudar seu entendimento sobre o melhor modo
de guardar a Constituição que, aliás, é sua função precípua.
Então, por essas razões, acompanho os eminentes MinistrosRelatores e o Ministro Joaquim Barbosa.
###
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/QUESTÃO DE ORDEM

O

SENHOR MINISTRO

GILMAR MENDES

-

Sr.

Presidente,

inicialmente, quanto à questão já ressaltada por Vossa Excelência da
opção aparentemente minoritária do Supremo Tribunal Federal,

que é

uma opção antiga do nosso regimento, pois está agora consagrada na
Lei n° 9.868, quanto à declaração de procedência ou improcedência, e
quanto à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade,
há algum tempo tenho pensado sobre esse tema e cheguei à conclusão
de

que,

a

rigor,

essa

é

uma

dessas

decisões

antecipatórias

do

Supremo Tribunal Federal dignas realmente de encômio, porque revela
a percepção do Tribunal em relação a esse jogo complexo do sistema
misto de controle de constitucionalidade.
Se o Supremo Tribunal Federal chegasse à conclusão de
algumas cortes constitucionais européias, que trabalham com a idéia
do

monopólio

polvorosa

da

todo

decisão
o

ou

sistema

da

censura,

certamente

constitucional,

porque

colocaria

em

declararia

a

rejeição da inconstitucionalidade sem afirmar a constitucionalidade,
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dando ensejo para que juízes e tribunais fossem novamente provocados
com

novas

causas

petendi,

com

novos

argumentos,

com

novos

fundamentos - seria um eternizar de demandas constitucionais.

Portanto,
opção,

mas

embora não tenhamos

certamente

ela

traduz

uma

a

fundamentação dessa

clara

antecipação

da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a essa notável
peculiaridade

do

nosso

constitucionalidade,

já

sistema
é

misto

uma

forma

de
de

controle

de

encontrar

compatibilização entre os dois sistemas autônomos,

uma

entre o sistema

direto e o sistema difuso.

Em relação à questão da eficácia erga omnes,
anotado que o artigo 102,
da

Lei

n°

9.868,

§ 2o, da Constituição,

prevêem

constitucionalidades

têm

jurisprudência se utiliza
esse estado de coisas,

que

as

decisões

eficácia
largamente

erga
desse

agora o artigo 28
declaratórias

omnes.
conceito.

Também

de conferir,

de
a

Não obstante

não cuidou a doutrina brasileira

tenho anotado - até aqui,

tenho

-

ao termo em questão,

também
maior

densidade teórica.

Tenho anotado também,

há orientação assente entre nós

segundo a qual a eficácia erga omnes da decisão do Supremo referese, em princípio, à parte dispositiva do julgado.

Tribunal

Em
Federal

outras palavras,
"se
chegar à conclusão de

o Supremo
que a lei
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questionada
é constitucional,
haverá
de afirmar
expressamente a sua constitucionalidade,
julgando
procedente a ADC proposta. Da mesma forma, se afirmar
a improcedência da ADI, deverá o Tribunal declarar a
constitucionalidade
da
lei
que
se
queria
ver
declarada inconstitucional.
Do prisma estritamente processual, a
eficácia geral ou a eficácia erga omnes obsta, em
primeiro plano, que a questão seja submetida uma vez
mais ao Supremo Tribunal Federal.
Portanto,
não
se
tem uma mudança
qualitativa
da
situação
jurídica.
Enquanto
a
declaração de nulidade importa na cassação da lei,
não dispõe a declaração de constitucionalidade de
efeito análogo.
A validade da lei não depende da
declaração judicial, e a lei vige, após a decisão,
tal
como
vigorava
anteriormente.
Não
fica
o
legislador, igualmente, impedido de alterar ou mesmo
de revogar a norma em apreço.
Questão
que
tem
ocupado
os
doutrinadores diz respeito,
todavia,
à
eventual
vinculação do Tribunal no caso da declaração de
constitucionalidade.
Poderia
ele
vir
a
declarar,
posteriormente,
a
inconstitucionalidade
da
norma
declarada constitucional? Estaria ele vinculado à
decisão
anterior?"
Digo
que
o
tema
suscitou
controvérsias na Alemanha,
onde se trabalha com
conceito
análogo
da
força
de
lei,
a
chamada
"gesetzeskraft".
"A força de lei da decisão da Corte
Constitucional, que confirma a constitucionalidade
revelar-se-ia problemática se o efeito vinculante
geral, que se lhe reconhece, impedisse que o Tribunal
se ocupasse novamente da questão.
Por isso," - anotei em outro estudo "sustenta Vogel que a aplicação do disposto no § 31,
(2),
da
Lei
orgânica
do
Tribunalàs
decisões
confirmatórias somente têm significado para o dever
de publicação, uma vez que a lei não pode atribuir
efeitos
que
não
foram
previstos
pela
própria
Constituição.
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Do contrário, ter-se-ia a possibilidade
de que outras pessoas não vinculadas pela coisa
julgada
ficassem
impedidas
de
questionar
a
constitucionalidade da lei,
o que acabaria por
atribuir à chamada eficácia erga omnes (força de lei)
o significado de autêntica norma constitucional.
É o que afirma na seguinte passagem do
seu estudo sobre a eficácia das decisões da
Corte
Constitucional:
"A proteção para as decisões confirmatórias
da Corte Constitucional que
transcendesse a própria
coisa julgada não encontraria respaldo no art. 94,
II, da Lei Fundamental. Semelhante proteção, que
acabaria por impedir que pessoas não atingidas pela
coisa julgada sustentassem que a decisão estaria
equivocada e que, em verdade, a lei confirmada seria
inconstitucional, importaria na conversão da força de
lei em força de Constituição. (...) O § 31, II, da
Lei Orgânica da Corte Constitucional faz com que a
força
de
lei
alcance
também
as
decisões
confirmatórias de constitucionalidade. Essa ampliação
somente se aplica, porém, ao dever de publicação,
porque a
lei não pode conferir efeito que a
Constituição não prevê (...).
A Lei Fundamental e a Lei orgânica da
Corte Constitucional não legitima essa conclusão,
seja
porque
a
norma
constitucional
autorize
expressamente o legislador a definir as decisões da
Corte Constitucional que devem ser dotadas de força
de lei, seja porque o legislador não restringiu a
eficácia erga omnes apenas às decisões de índole
cassatória.

É
certo,
por
outro
lado,
que
a
conclusão de Vogel afigurar-se-ia obrigatória se, tal
como ressaltada por Bryde, se conferisse caráter
material à força de lei prevista no § 31, (2), da Lei
orgânica da Corte Constitucional.
Se, todavia, se considera a força de
lei, tal como a doutrina dominante, como instituto
especial de controle de normas - e, por isso, como
instituto de índole processual - , não expressa esse
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conceito outra idéia senão a de que não pode o
Tribunal,
num
novo
processo,
proferir
decisão
discrepante da anteriormente proferida.
Convém registrar, a propósito, o pensamento de Bryde:
'Essa idéia (que reduz a força de lei, nos
casos de declaração de inconstitucionalidade,
ao
simples dever de publicação)
somente se afigura
obrigatória se se considerar a força de lei nos
termos do § 31,
II,
da Lei orgânica da Corte
Constitucional como um instituto de caráter material.
Efetivamente, uma decisão da Corte Constitucional não
pode transformar uma lei inconstitucional em uma lei
conforme a Constituição.Todavia, se se contempla a
força
de lei
como
instituto
de
coisa julgada
específico para o controle de normas,
então a
vinculação erga omnes não significa uma convalidação
de eventual inconstitucionalidade da lei confirmada,
mas tão-somente, que esta questão já não mais poderá
ser suscitada no processo constitucional. Contra essa
concepção
não
se
levantam
objeções
de
índole
constitucional. A idéia de Estado de Direito (mais
exatamente, a vinculação constitucional da atividade
legislativa,
art.
20)
exige a possibilidade de
controle de normas, mas não impõe a abertura de
incontáveis vias para esse fim.'
Não se pode cogitar, portanto,
de
superação
ou
de
convalidação
de
eventual
inconstitucionalidade da lei que não teve a sua
impugnação acolhida pelo Tribunal.
A fórmula adotada pelo constituinte
brasileiro, tenho ressaltado, e agora pelo legislador
ordinário, não deixa dúvidas,
também,
de que a
decisão de mérito proferida na ADC tem eficácia
contra
todos
(eficácia
erga
omnes)
e
efeito
vinculante para os órgãos do Poder Executivo e do
Poder Judiciário.
Do prisma estritamente processual, a
eficácia geral ou a eficácia erga omnes obsta, em
primeiro plano, que a questão seja submetida uma vez
mais ao Supremo Tribunal Federal.
Portanto,
não
se
tem
uma mudança
qualitativa
da
situação
jurídica.
Enquanto
a
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declaração de nulidade importa na cassação da lei,
não dispõe a declaração de inconstitucionalidade de
efeito análogo.
A validade da lei não depende
da
declaração judicial, e a lei vige, após a decisão,
tal como vigorava anteriormente.
É
certo,
pois,
que,
declarada
a
constitucionalidade
de
uma
norma
pelo
Supremo
Tribunal,
ficam
os
órgãos
do
Poder Judiciário
obrigados a seguir essa orientação, uma vez que a
questão
estaria
definitivamente
decidida
pelo
Supremo Tribunal Federal" - mas há um outro ponto que
deve ser ressaltado.
"Se o instituto da eficácia erga omnes
entre nós,
tal como a força de lei no direito
tedesco, constitui categoria de direito processual
específica,
afigura-se
lícito
indagar
se
seria
admissível
a
submissão
de
lei
que
teve
sua
constitucionalidade reconhecida a um novo ao juízo de
constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
Analisando especificamente o problema
da
admissibilidade
de
uma
nova
aferição
de
constitucionalidade de norma declarada constitucional
pelo Bundesverfassungsgericht, Hans Brox a considera
possível, desde que satisfeitos alguns pressupostos.
É o que anota na seguinte passagem do seu ensaio
sobre o tema:
'Se se declarou, na parte dispositiva da
decisão, a constitucionalidade da norma, então se
admite a instauração de um novo processo para
aferição de sua constitucionalidade se o requerente,
o Tribunal
suscitante
(controle concreto)
ou o
recorrente
(recurso
constitucional
=
Verfassungsbeschwerde) demonstrar que se cuida de uma
nova
questão.
Tem-se
tal
situação
se,
após
a
publicação da decisão, se verificar uma mudança do
conteúdo da Constituição ou da norma objeto do
controle, de modo a permitir supor que outra poderá
ser a conclusão do processo de Subsunção. Uma mudança
substancial das relações fáticas ou da concepção
jurídica geral pode levar a essa alteração'.
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Na
mesma
linha
de
entendimento,
fornece Bryde resposta afirmativa a essa indagação
formulada:
'Se se considera que o direito e a
própria Constituição estão sujeitos à mutação e,
portanto, que uma lei declarada constitucional pode
vir a tornar-se inconstitucional, tem-se de admitir a
possibilidade da questão já decidida poder ser
submetida novamente à Corte Constitucional. Se se
pretendesse excluir tal possibilidade, ter-se-ia a
exclusão dessas situações, sobretudo das leis que
tiveram
sua
constitucionalidade reconhecida pela
Corte constitucional, do processo de desenvolvimento
constitucional, ficando elas congeladas no estágio do
parâmetro de controle à época da aferição. O objetivo
deve ser uma ordem jurídica que corresponda ao
respectivo estágio do direito constitucional e não
uma
ordem
formada
por
diferentes
níveis
de
desenvolvimento, de acordo como o momento da eventual
aferição
da legitimidade da norma a parâmetros
constitucionais diversos. Embora tais situações não
possam ser eliminadas faticamente, é certo que a
ordem processual-constitucional deve procurar evitar
o surgimento dessas distorções." - diz Bryde.
"A aferição da constitucionalidade de
uma lei que teve a sua legitimidade reconhecida deve
ser admitida com base no argumento de que a lei pode
ter-se tornado inconstitucional após a decisão da
Corte
(...)
Embora não se compatibilize com a
doutrina geral da coisa julgada,
essa orientação
sobre os limites da coisa julgada no âmbito das
decisões
da
Corte
Constitucional
é
amplamente
reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Não
se controverte, pois, sobre a necessidade de que se
considere eventual mudança das 'relações fáticas'.
Nossos conhecimentos sobre o processo de mutação
constitucional exigem, igualmente, que se admita nova
aferição da constitucionalidade da lei no caso de
mudança da concepção constitucional.
Em
síntese,
declarada
a
constitucionalidade de uma lei, ter-se-á de concluir
pela inadmissibilidade de que o Tribunal se ocupe,
uma vez mais, da aferição de sua legitimidade, salvo
no caso de significativa mudança nas circunstâncias
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fáticas ou de relevante alteração das concepções
jurídicas dominantes.
Também entre nós se reconhece, tal como
ensinado por Liebman com arrimo em Savigny, que as
sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic
stantibus, de modo que as alterações posteriores que
alterem a realidade normativa, bem como eventual
modificação da orientação jurídica sobre a matéria,
podem tornar inconstitucional norma anteriormente
considerada
legítima
(inconstitucionalidade
superveniente).
Daí parecer-nos plenamente legítimo que
se suscite perante o Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade
de
norma
já
declarada
constitucional,
em
ação
direta
ou
em
ação
declaratória
de
constitucionalidade."
Isso
em
relação, portanto, a esse tema posto.
Em relação ao efeito vinculante, já
anotei que essa é uma questão relevante a de saber se
esse
efeito
vinculante,
na
dimensão
subjetiva,
refere-se à possibilidade de a decisão proferida
vincular, ou não, o próprio Supremo Tribunal Federal.
E ressalvo:
"Embora a Lei orgânica do Tribunal
Constitucional alemão não seja explícita a propósito,
entende a
Corte Constitucional
ser inadmissível
construir-se aqui uma autovinculação. Essa orientação
conta
com aplauso
de parcela
significativa
da
doutrina,
pois,
além
de
contribuir
para
o
congelamento do direito constitucional, uma solução
semelhante obrigaria o Tribunal a sustentar teses que
considerasse errôneas ou já superadas.
A fórmula adotada pela Emenda n.3, de
1993, parece excluir, também" - ressalto, na linha do
que já foi observado pelo Ministro Carlos Velloso "o Supremo Tribunal Federal do âmbito de aplicação do
efeito vinculante. A expressa referência ao efeito
vinculante em relação "aos demais órgãos do Poder
Judiciário" legitima esse entendimento.
De um ponto de vista estritamente
material também é de se excluir uma autovinculação do
Supremo
Tribunal
Federal
aos
fundamentos
determinantes de uma decisão anterior, pois isso
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poderia
significar
uma
renúncia
ao
próprio
desenvolvimento da Constituição, afazer imanente aos
órgãos de jurisdição constitucional.
Todavia, parece importante, tal como
assinalado por Bryde, que o Tribunal não se limite a
mudar uma orientação eventualmente fixada, mas que o
faça com base em crítica fundada do entendimento
anterior que explicite e justifique a mudança.
Ao
contrário
do
estabelecido
na
proposta original, que se referia à vinculação dos
órgãos
e
agentes públicos
o
efeito
vinculante
consagrado na Emenda n. 3, de 1993, ficou reduzido,
no plano subjetivo, aos órgãos do Poder Judiciário e
do Poder Executivo.

Portanto,
entendo

possível

a

Sr.

Presidente,

eventual

com

reapreciação

essas
de

observações,
uma

questão

constitucional posta no âmbito desta Corte.
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27/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO
(S/ Questão de Ordem)

A Senhora Ministra Ellen Gracie - : Sr. Presidente, comungo com
Vossa Excelência das preocupações que tem quanto à estabilidade da jurisprudência
desta Casa. No entanto, no caso presente, parece-me, os eminentes Relatores bem
fizeram o distinguishing entre os casos presentes e os anteriores.
Comungo, da opinião que ora foi emitida pelo eminente Ministro
Gilmar Mendes, no sentido de que a Corte pode, a qualquer momento, utilizar-se
daquela sua faculdade que no sistema americano é chamada de overruling, ou seja, de
retroceder sobre seus passos e dar nova e diversa interpretação a uma questão de
direito já anteriormente decidida.
Também comungo com os Colegas que me antecederam, no
pensamento de que esta Corte não está visceralmente ligada às suas decisões
anteriores, podendo, sim, revisá-las quando assim entender.
Por isso, afasto a objeção colocada por Vossa Excelência, com a
devida vênia.
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27/11/2003
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente,
admito

que

convênio,

o

Tribunal,

ao

declarar

a

constitucionalidade

o fez mediante cotejo com a Constituição Federal,

do

e que

agora volta a implementar essa atividade quanto às leis do Estado de
Pernambuco e do Estado de São Paulo,
Mas

todo

processo

possui

balizas

em sentido formal e material.

subjetivas

e

objetivas.

Não

há

exclusão da ação direta de inconstitucionalidade ou da declaratória
de constitucionalidade,

considerado o exame anterior da matéria de

fundo.
Considerado
processo não

o

caráter

objetivo

e

não

se tem um direito subjetivo em jogo,

subjetivo
não

se

do

tem um

conflito de interesse - é aberta a causa de pedir, mas não o pedido
que deve ser explícito,
heresia

-,

a

coisa

Processo Civil,

expresso.

julgada,

na

No caso - o que vou falar não é
definição

do

próprio

se faz no tocante a esses limites,

Código

de

aos limites do

próprio processo.
Tendo em conta a Emenda nº 3,

a Constituição Federal

veio a explicitar o que se entende como efeito vinculante da decisão
do Supremo,

e eu diria,

na declaratória de constitucionalidade e,
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implicitamente,

na

ação

importando o desfecho,
sentido

da

afastamento
todos,

de

inconstitucionalidade,

pouco

o alcance do pronunciamento da Corte,

procedência
dessa

direta

da

pecha.

pecha

Dispõe

o efeito vinculante,

de
o

se no

inconstitucionalidade

§

2º

que

essa

eficácia

ou

do

contra

se dá com exceção do Poder Legislativo

e, também, do próprio Supremo Tribunal Federal em termos, já que não
é

dado

rejulgar

o

pedido

formulado

na

ação,

cuja

decisão

já

se

mostrou coberta pelo manto da preclusão maior.
Senhor Presidente, aparteei o Ministro Carlos Velloso
para

figurar

a

situação

hipotética

de

declaração

de

inconstitucionalidade do convênio. Então, indaguei a Sua Excelência:
se tivesse,

após,

esse

desafiaria

fato

vindo à balha lei no mesmo sentido do convênio,

inconstitucionalidade?
se

até

mesmo

ao

a

reclamação

ou

uma

ação

direta

de

Se houvesse uma preclusão maior, estendendo-

Legislativo,

teríamos

campo

para

o

manuseio

da

reclamação e não da ação direta de inconstitucionalidade.
Li certa vez,

Presidente,

um artigo da lavra de Ada

Pellegrini Grinover, e a nossa consagrada autora, mestra do Direito,
coloca muito bem os termos da declaração de inconstitucionalidade ou
constitucionalidade no âmbito do poder concentrado e
limitação,
anterior

tendo
e

em

conta

declarado

o

ato

normativo

constitucional

ou

conclui pela

atacado no

processo

inconstitucional

pelo

Supremo.
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Folgo em perceber que a voz isolada de ontem já não é
mais a de hoje, isso considerados os votos proferidos.
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27/11/2003

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO
RELATOR : MIN.
REQUERENTE(S)
ADVOGADO(A/S)
REQUERIDO(A/S)
REQUERIDO(A/S)
ADVOGADO(A/S)

CEZAR PELUSO
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PGE-SP - ELIVAL DA SILVA RAMOS
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: MARCELO DE CARVALHO

VOTO
ADITAMENTO À QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - (Presidente)
minha parte,

tendo,

- De

precisamente por motivos de segurança jurídica,

a reduzir a eficácia erga omnes e a força vinculante das decisões do
Tribunal,

no controle abstrato,

seu objeto formal,

ao seu dispositivo e,

a norma cuja validade,

portanto,

ao

em cada processo de ação

direta, de ADIn ou de ADC, tenha sido examinada.

No caso, tem-se uma diversidade formal dos objetos. A ADIn
1.851 teve por objeto a cláusula segunda do Convênio ICMS nº 13,

ao

passo

de

que

hoje

se

questionam duas

leis

estaduais,

dos

Estados

Pernambuco e de São Paulo.

Esta

feliz

diferenciação

formal,

aqui

presente,

me

dispensa, neste fim de tarde, de uma indagação realmente complexa.

Não é que sustente a vinculação sem limites temporais do
Supremo

Tribunal

eloqüente
utilizou

a
a

frase
Emenda

Federal
"outros

a

suas

decisões

vinculantes.

órgãos

do

Poder

Judiciário",

Constitucional

nº

03

instituir,

ao

Dou
de

no

como

que

se

complexo

mecanismo do controle brasileiro de constitucionalidade de normas,

a
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previsão do efeito vinculante dos julgamentos de mérito da ADC que,
desde

a

primeira

respaldo de
mérito,

hora,

sustentei,

sua maioria

proferidos

inconstitucionalidade.

aqui,

-,

também se

nas

ADIn,

Não

é,

nesta

Casa

-

aplicava às de
nas

portanto,

hoje,

julgamento de

ações
que

com o

diretas

sustente

a

de
nossa

vinculação ad aeternum.

Mas,

na

linha

da

doutrina —

ainda

Gilmar Mendes nos testemunhava o que pensam os
germânicos

—,

jamais

Constitucional

às

suas

como se fora uma
cada mês

ou

relevante

a

que

vinculante
alteração
judiciais,

decisões,

cada mudança

de

do

A

que

com

à

na

sua

viragem

estar

contexto

ou

sustentou

a

reservada,
de

inversão

fato,
das

de

lei,

a

concepções

da

Corte

autorizasse,

subjetiva,

princípio,

sempre

Ministro

seus íntimos amigos

jurisprudência
em

o

a mudar de orientação a

composição

da

pouco

desvinculação

força

"biruta jurisprudencial",

seja.

há

se

há

constitucional
à

subjacente
gerais

autorizasse uma revisão da jurisprudência firmada,

por mais

de

significativa
às

decisões

Direito,

que

como no caso,

há

apenas cerca de dois anos.

Mas,
perspectiva,

estamos

dada

a

dispensados

diferença

disso,

formal

do

por

ora,

objeto

entre

na
a

minha
decisão

anterior — a da ADIn — 1.851 — e a desta ação direta. Não desconheço
que estou adiando um problema. A contradição das premissas de ambas
as decisões permanecerá.
alinhe

aos

ordenamento
brasileiro

dois

ICMS

sempre na hipótese de que a maioria se

brilhantes

jurídico
do

E,

votos

brasileiro

que,

—

hoje
em

repetidamente,

proferidos,
especial,

no

teremos

no

ordenamento

exaustivamente mesmo,

temos

cansado de dizer que é essencialmente nacional — teremos duas normas
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contraditórias,

ambas

com o

selo de

constitucionalidade do

Supremo

Tribunal Federal.

Então,

é de prever que,

dentro em pouco,

com uma nova ação direta de inconstitucionalidade.
do

convênio

ainda

complementar.
não

sei da

continua?

Depois,

Ele

era

sua vigência.

substancial

Esse dispositivo
à

espera

vieram duas leis complementares.
Mas,

seja ele próprio,

após uma lei complementar que o repita,
problema

provisório

aqui estaremos

que

indagar.

Mas,

seja

da

lei

Honestamente,
Deus

queira,

teremos que voltar ao mesmo
então,

que

esperemos

esse

momento.

Por

ora,

também

admito

as

ações

diretas,

à

diversidade formal entre o objeto daquela que foi julgada,

vista

da

a 1.851,

e das que estão em Mesa.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
Relator, julgando improcedente a ação direta, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem suscitada pelo Presidente, Ministro
Sepúlveda Pertence, por decisão unânime, admitiu o julgamento da
ação de inconstitucionalidade, em pauta, malgrado a decisão tomada
na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento foi suspenso em
virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, ProcuradorGeral do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas
Nascimento. Plenário, 27.11.2003.

Presidência do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Carlos Velloso, Marco
Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto
e Joaquim Barbosa.
Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles.

p/Luiz Tomimatsu
Coordenador
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de
ordem, entendeu permitir a sustentação oral na ação direta de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
Relator, julgando improcedente a ação direta, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem suscitada pelo Presidente, Ministro
Sepúlveda Pertence, por decisão unânime, admitiu o julgamento da
ação de inconstitucionalidade, em pauta, malgrado a decisão tomada
na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento foi suspenso em
virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, ProcuradorGeral do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas
Nascimento. Plenário, 27.11.2003.
Decisão: Chamado o feito para dar prosseguimento ao
julgamento, antecipou o pedido de vista o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário,
03.12.2003.
Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Carlos Velloso, Marco Aurélio, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Gilmar
Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto e Joaquim Barbosa.
Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles.
p/Luiz Tomimatsu
Coordenador
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17/08/2005

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM:

1. A INICIAL.

O GOVERNO DO ESTADO DE SP suscita a inconstitucionalidade
do

inciso

II

do

art.

66-B,

da

L.

Estadual

6.374,

de

01.03.1989,

introduzido pelo art. 3º da L. 9.176, de 02.10.1995.

Leio:

Art.

66-B.

Fica assegurada a restituição do imposto pago

antecipadamente em razão da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

I

-

caso

não

se

efetive

o

fato

gerador

presumido

na

sujeição passiva;

II
ou

-

serviço

caso se comprove que na operação final com mercadoria
ficou

configurada

obrigação

tributária

de

valor

inferior à presumida.

Sustenta confronto com a regra introduzida pela EC.

03/93:

Art. 150........................
..................................
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§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de impostos
ou contribuição,
assegurada

a

cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,

imediata

e

preferencial

restituição

da

quantia

paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Alega,

mais,

que,

a

regra

estadual

mesmo

que

não

conflitasse com o §7º, violaria outra regra constitucional.

Para

esse

fim,

a

INICIAL

caracteriza

a

SUBSTITUIÇÃO

TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (STF) como um benefício fiscal.

Como tal,
os

Estados,

na

só poderia ser concedido por deliberação de todos

forma da lei

complementar

(CF,

art.

155.

§2º,

XII,

g1).

2. O VOTO DO RELATOR - CEZAR PELUSO.

O RELATOR afastou preliminares da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

(a)

a falta de interesse de agir,

pois o GOVERNADOR

ataca lei de sua iniciativa e sanção.

(b) a inconstitucionalidade reflexa.

1 CP/1988:

Art. 155.................
§2º.......................
XII - cabe à lei complementar:
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados;
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No

mérito,

PELUSO

examina

a

ADI

1.851

(Relator

ILMAR

GALVÃO) e o presente caso.

Aquela ADI discutiu o Convênio CONFAZ 13/97 - ICMS.

Lá o SUPREMO decidiu

A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o
§ 7.º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema
jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador
presumido
e
ao
estabelecer
a
garantia
de
reembolso
preferencial e imediato do tributo pago guando não verificado
o mesmo fato a final. A circunstância de ser presumido o fato
gerador não constituiu 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.
tf

O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é
provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou
complementação do imposto pago, senão,
hipótese de sua não-realização final.

no primeiro caso,

na

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
atividades de tributação e arrecadação.

e

celeridade

as

................................... "

Julgou

improcedente

a

ação

ajuizada

pela

Confederação

Nacional do Comércio contra o Convênio 13/97 e decretos do Estado de
Alagoas.
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PELUSO afirma que os casos têm diferenças relevantes.

Leio:

". . . .

4.1. A Cláusula Segunda do Convênio ICMS 13/97 [objeto da
ADIN 1.851]

jurídico

dispunha que não Caberia devolução,

tributário

quando o fato

ocorresse em valor inferior ao presumido.

Mas preceituava também:

'não

caberá

(...)

cobrança

complementar

do

ICMS

quando a operação ou prestação subseqüente à cobrança do
imposto, sob a modalidade de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, se
realizar com valor (...) superior àquele estabelecido com
base no artigo 8º da Lei Complementar 87,

Ou

seja,

previa

manifestíssima

.... '

contrapartida

de

não

exigibilidade de diferença, resultante de base de cálculo maior,
à

regra

convencional

de

não

devolutividade

do

excesso.

Essa

compensação, que se não encontra na legislação em que se insere
a

norma

aqui

impugnada,

constitui

a

primeira

substancial

diferença entre as causas.
............................... " (VOTO, fls. 06/07)

E prossegue:

.........................
"
4.2...........................
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As diferenças tornam-se ainda mais acentuadas, sobretudo no
relevo

ao

caráter

opcional

do

regime

contribuinte [previsto no Convênio],

Colhe-se daí,
para

frente,

Estado

de

em

como

faculdade

do

...

que a chamada SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

relação

Alagoas,

a

operações

instituída

com

com

base

veículos

no

novos,

Convênio

no

ICMS nº

13/97, tem as seguintes características:

iii)
expressa
adotar

é opcional, pois condicionada a manifestação
do

o

contribuinte

regime

de

SUBSTITUÍDO,

SUBSTITUIÇÃO

no

sentido

TRIBUTÁRIA,

de

mediante

celebração de Termo de Acordo em Regime Especial com o
Fisco,

em

que

se

operacionalização

da

estabelecem

as

sistemática

condições
de

para

tributação,

especialmente quanto à fixação da base de cálculo.
............................... " (VOTO,

fls. 08/09)

O VOTO de PELUSO, ao fim, afirma a inconstitucionalidade da
não

devolução

realizar

com

do

tributo,

valor

na hipótese

inferior

ao

da

previsto

operação
quando

subseqüente
da

cobrança

se
do

tributo.

Resumo PELUSO:

1) O "fato gerador presumido" somente gera direito de
crédito

da

Fazenda

se

for

confirmado,

inclusive

no

valor

presumido da operação, por meio de "fato gerador legitimante";
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2)
geraria

A

não-confirmação

incidência do

imposto

do

fato

fora da

gerador

presumido

competência

tributária

constitucionalmente fixada;

3)

A

não-restituição

do

valor

arrecadado

a

maior

equivaleria a confisco;

4)
lógica

A não-restituição,

jurídica,

nessa hipótese,

iria contra a

já que é devida a devolução em caso de não

ocorrência do fato gerador presumido;

5) Não há hipótese de presunção absoluta,

já que não

é possível a previsão do valor final da mercadoria em face dos
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
170,

(art.

caput, IV, da Constituição);

6)

A devolução

dos

valores

recolhidos

a maior não

descaracteriza a STF.

Esses são, em síntese, os fundamentos do VOTO.

3. VOTO.
3.1. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (STF) .

Examino o instituto da STF.

3.1.1. PANORAMA HISTÓRICO DO INSTITUTO.
(1) CTN (L. 5.172, 25.109.1966).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107994

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 138 de 328

Ela não é regime novo no direito brasileiro.

GALVÃO,

na ADI 1.851,

informa que a figura já aparecia no

CTN.

O CTN (L. 5.172/66) possuía duas regras.

Pela primeira
atacadista

a

(CTN,

art.

582),

responsabilidade pelo

a lei poderia atribuir ao

imposto

devido

pelo

varejista,

mediante um acréscimo de até 30% sobre o valor da mercadoria por ele
- atacadista - vendida.

Pela segunda (CTN, art. 1283), a lei poderia
"...

tributário a

atribuir

...

a

terceira pessoa,

responsabilidade pelo
vinculada

ao

crédito

fato gerador da

respectiva obrigação ..."

(2) DL. 406, 31.12.1968.

2 CTN (L. 5.172/66):

Art. 58. Contribuinte do imposto é o comerciante,
que promova a saída da mercadoria.

industrial ou produtor

§ 2º. A lei pode atribuir a condição de responsável:
II - ao industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido por
comerciante varejista, mediante acréscimo, ao preço da mercadoria a ele remetida,
de percentagem não excedente de 30% que a lei estadual fixar.
3 CTN (L. 5.172/66):

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.
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Em 1968,

o DL.

406

revogou a regra do art.

58

do CTN -

relação Atacadista-Varejista (DL. 406/68, art. 134).

Informa ILMAR que o SUPREMO

(REs.

"...,
[entendeu]

77.462,

77.885 e 108.407) ser

incabível, a partir de então [- da revogação -], a atribuição
da

qualidade

industriais

de
e

contribuinte SUBSTITUTO

comerciantes

atacadistas

do

em relação

efetuadas pelos varejistas aos consumidores,
no art. 128 do referido Código,

antigo

ICM,
às

aos

vendas

com base apenas

..."(5)

A extensão dada pelo SUPREMO à revogação do art.

58 do DL

406/68 inviabilizou a aplicação do art. 128.

(3) LC 44, 07.12.1983.

Em

1983,

a

LC

44,

de

07.12,

alterou

o

DL.

406/68

e

reintroduziu a STF.

A LC 44/83 possibilitou que o imposto devido pelo varejista
fosse

atribuído

ao

industrial,

categoria de contribuinte

(DL.

produtor,

406/68,

art.

comerciante
2º,

§ 9º,

ou

outra

b e art.

6º,

§3º6).

4 DL. 406, 31.12.1968
(ESTABELECE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO,
APLICÁVEIS AOS IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS):
Art. 13. Revogam-se os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72 e 73 da
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 com suas modificações posteriores, bem como
tôdas as demais disposições em contrário.
5 VOTO de ILMAR GALVÃO na ADI 1.851 (fls. 155 dos autos respectivos).
6 LC 44, 07.12.1983 (Altera o Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968,
que estabelece normas gerais de Direito tributário, e dá outras providências
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(4) CF/1988.

Em 1988, a nova Constituição promoveu modificações no então

ICM.

Ampliou, inclusive, sua base de incidência.

Art lº Ficam acrescentados ao art.
dezembro de 1968, os seguintes parágrafos:

2º

do Decreto-lei nº

406,

de 31

de

"Art.2º......................

§ 9º - Quando for atribuída a condição de responsável ao industrial,
ao comerciante atacadista ou ao produtor, relativamente ao imposto devido
pelo comerciante varejista, a base de cálculo do imposto será:
a) o valor da operação promovida pelo responsável, acrescido da
margem estimada de lucro do comerciante varejista obtida mediante aplicação
de percentual fixado em lei sobre aquele valor;
b) o valor da operação promovida pelo responsável, acrescido da
margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadorias com preço
de venda,
máximo ou único,
marcado pelo fabricante ou fixado pela
autoridade competente. ......."

Art 3º Ficam acrescentados ao art.
dezembro de 1968, os seguintes parágrafos:

6º

do Decreto-Lei nº

406,

de 31 de

"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;
b) ao produtor, industrial ou comerciante
imposto devido pelo comerciante varejista;

atacadista,

quanto

ao

c)
ao produtor ou industrial,
quanto ao imposto devido pelo
comerciante atacadista e pelo comerciante varejista;
d) aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda
ou comercialização de mercadorias.

..........................."
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Incluiu a

energia

elétrica

e

a prestação

de

serviços

de

transporte e telecomunicações.

No

que

nos

interessa,

CF

atribuiu

à

lei

possibilidade de dispor sobre ST (CF/1988, art. 155,

complementar
§ 2º, XII, b7).

Em decorrência da nova configuração dada ao
CF/1988,

era

necessária

a

sua

a

instituição

imposto pela
por

norma

infraconstitucional.

O ADCT fixou o prazo de 60 dias para a edição de tal lei
complementar.

Autorizou,
prazo,

os

Estados

ainda,
e

o

que,

DF

na

hipótese

poderiam,

de

mediante

descumprimento
convênio,

do

regular

provisoriamente a matéria (ADCT, art. 34, §8º8).

(5) CONVÊNIO ICMS 66/88.

7 CF:
Art. 155....................
§2º.....................................

XII - cabe à lei complementar:
b) dispor sobre substituição tributária;
8 ADCT/88;
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 pomulgação da Constituição,
não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, I, 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.
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Em 16.12.1968, adveio o CONVÊNIO CONFAZ ICMS 66/88.

Dispôs sobre a STF.

Assegurou aos Estados a possibilidade de exigência do

”...
fixação,

pagamento

se for o caso,

antecipado

do

imposto,

com

a

do valor da operação ou da prestação

subseqüente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte. " (9)

Estabeleceu,

ainda,

que,

nessa hipótese,

a base de cálculo

seria

"valor

da

mercadoria

ou

serviço,

acrescido

de

percentual de margem de lucro ..."(10).

(6) EC 03, 17.03.1993.

Em 1.993, a EC. 03, de 17.03, constitucionalizou a STF.

9 CONVÊNIO ICMS 66/88:
Art. 2º ..................

§3º Os Estados poderão exigir o pagamento antecipado do imposto, com a
fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser
efetuada pelo próprio contribuinte.
10 CONVÊNIO ICMS 66/88:
Art. 15 Na hipótese do parágrafo 3º do artigo 2º, a base de cálculo do
imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido de percentual de margem
de lucro, aplicando-se a regra do artigo 17.

Art. 17 Na hipótese do inciso II do artigo 25, a base de cálculo do
imposto é o preço máximo, ou único, de venda do contribuinte SUBSTITUÍDO, fixado
pelo fabricante ou pela autoridade competente, ou, na falta desse preço, o valor
da operação praticado pelo SUBSTITUTO, incluídos os valores correspondentes a
fretes e carretos, seguros, impostos e outros encargos transferíveis ao varejista,
acrescido de percentual de margem de lucro fixado pela legislação.
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Acrescentou um parágrafo ao art. 150:

Art. 150.........................

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de impostos
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,

ou contribuição,
assegurada

a

imediata

e

preferencial

restituição

da

quantia

paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Esse

texto

deixa

claro

ser

STF

a

um

mecanismo

de

arrecadação.

Consiste,

por

força

da

regra,

em

um

regime

especial

de

cobrança de tributo.

Esse

regime atribui

a

sujeito passivo

a

responsabilidade

pelo recolhimento do tributo devido por fato gerador futuro.

O

quantum

do

tributo

tem

por

base

o

valor

agregado

presumido para a operação futura, previamente fixado na legislação.

No dizer de ILMAR GALVÃO,

a EC não criou a STF, mas inovou

o regime porque introduziu:

(a)

(b)

“o fato gerador presumido";

"a garantia de reembolso preferencial e imediato

do tributo recolhido caso não se verifique o fato presumido";
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A

opção

do

legislador

constitucional

não

pode

ser

interpretada com base na sistemática rotineira de tributação.

A

par

disso,

constitui-se

em

equívoco

recorrente

a

tentativa de leitura da nova configuração do instituto com base em
uma pretensa "ontologia" do ICMS.

Pela nova sistemática,
limita

a

aplicar

a

alíquota

distribuidor ou varejista,

Aplica-se,
definido,

o produtor ou o industrial não se
do

imposto

ao

valor

da

venda

ao

como ocorre no regime normal dos ICMS.

também,

a alíquota

sobre um valor previamente

que representa uma estimativa do valor final da mercadoria

ao término da cadeia produtiva.

(7) LC 87, 13.9.1996.

A

LC

87/96

(LEI

KANDIR)

dispôs

sobre

a

técnica

para

a

fixação da BASE DE CÁLCULO para fins da STF.

A LC prevê duas bases cálculo distintas.

Para tanto,

considera a lei duas hipóteses

de fixação do

preço final da mercadoria ou serviço.
(A) Para aquelas cujo preço final seja
fixação pelo poder público, a base de cálculo será

objeto

de

=> o valor tabelado ou administrado(11) .

11 LC 87, 13.09.1996:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor,
único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do
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(B) Para aquelas cujo preço final não esteja sujeito
à fixação por órgão público, a base de cálculo será
=> o valor decorrente da adição do:
(a)

"valor

da

operação

ou prestação própria

realizada pelo SUBSTITUTO tributário ou pelo SUBSTITUÍDO
intermediário" (Vop) ;

(b)
e

de

outros

"montante dos valores de seguro,
encargos

cobrados

ou

adquirentes ou tomadores de serviço";

(c)
lucro,

"margem

relativa

subseqüentes"12.

A

LC,

ainda,

de

às

valor

de frete

transferíveis

aos

(VD)

agregado,

operações

ou

inclusive
prestações

(VAg+L)

dispõe

que

"a

margem

de

valor

agregado"

(alínea c) ,
"... será estabelecida com base em preços usualmente
praticados no mercado

imposto, para
estabelecido.

fins

de

considerado,

substituição

tributária,

obtidos por levantamento,

é

o

referido

preço

por

ele

12 LC 87, 13.09.1996:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo
somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo SUBSTITUTO
tributário ou pelo SUBSTITUÍDO intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou
prestações subseqüentes.
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ainda que por amostragem ou através de informações e outros
elementos

fornecidos

respectivos setores,

por

entidades

representativas

dos

adotando-se a média ponderada dos preços

coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos
em lei" (LC 87/96, art. 8a, § 4º13) .

A

LC

faculta,

ainda,

que,

a

lei

adote,

como

base

de

cálculo,
"...

preço

final

a

consumidor

sugerido

pelo

fabricante ou importador ..." (LC 87/96, art. 8º, § 3ºl4

Essas são as linhas gerais do sistema.

3.1.2. FUNCIONAMENTO DA STr.

Cabe, ainda, a descrição do funcionamento da STF.

O

imposto

não-cumulativo,

com

STF,

mantém

essa

característica.

13 LC 87, 13.09.1996:

Art. 8º .................
§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será
estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado,
obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e
outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores,
adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua
fixação ser previstos em lei.

14 LC 87, 13.09.1996:

Art. 8º .................
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante
importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

ou
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Diferencia-se do regime ordinário.

No

ordinário,

a

compensação

dá-se

simultaneamente

à

circulação da mercadoria e em cada etapa do processo.

Na STF, a compensação ocorre antes da circulação.

A

fórmula

de

cálculo

do

imposto,

na

STF,

demonstra

esse

fato.

Primeiro,

fixa-se a base de cálculo correspondente ao valor

total presumido da operação final:

VOP

—

100

VD

=

20

VAg+L =

280

400 (15)

Após, aplica-se a alíquota correspondente à operação final:

10% s/400 = 40.
Do valor daí resultante

(40),

abate-se o valor do imposto

devido pela operação própria (10% s/100 = 10)

.

Tem-se, assim, o imposto a ser pago por STF:

-

40
10
30

Vejamos como isso tudo é lançado na Nota Fiscal:

15 Onde: VOP = valor da operação própria;
VD
= valores diversos (seguro, frete, etc.);
VA+L = margem de valor agregado, inclusive lucro.
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(1) O valor da operação própria:
Valor total do produto

=

100,00

(2) O valor do ICMS devido pela operação própria:

ICMS da operação própria =

10,00

(3) O valor da base de cálculo da STF :

Base de cálculo do ICMS por STF

= 400,00

(4) O valor do ICMS devido pela Substituição:

Valor ICMS STF

= 30,00

Por fim, na Nota Fiscal é lançado o valor total da operação
que corresponde à soma do valor da operação própria com o valor do
ICMS em STf :

Na

Valor da operação própria

=

Valor do ICMS em STF

= + 30.00

Valor Total da Nota

=

STF,

a

compensação

decorrerá da operação

dá-se

entre

100,00

130.00

valor

final presumida e o valor do

do

tributo

que

tributo devido

pela operação inicial:
ICMS pela operação final

=

40,00

(10% s/400,00)
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ICMS pela operação própria

=

-10,00

ICMS pela STF

=

30,00

As eventuais operações intercorrentes não são relevantes.

A compensação se realiza entre os dois pólos

extremos da

cadeia produtiva.

Vejamos:

(a) Pólo inicial (onde se dá a STF) :

valor do ICMS da operação inicial

10% s/100 = 10

(b) Pólo final:
valor do ICMS da operação final
10% s/400 = 40

(c) Valor da STF com a compensação:

40
-

10
30

Essa fórmula tem efeitos na fixação do preço da operação
inicial.
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Em

operações

ordinárias

(sem

devido pela operação inicial inclui-se,

STF) ,

o

valor

do

ao fim e ao cabo,

tributo
no valor

de venda.

Por

isso

mesmo

pode

influir

na

margem

de

lucro

do

produtor, dependendo das condições de mercado.

Insisto que o preço de venda, em regime de concorrência, é
fixado pelo mercado específico.

Já

o

preço

de

custo

da

produção

inclui,

não

só

os

tributos, como o valor de mão de obra, juros, etc.

A relação entre o preço de venda e o preço de custo é
determinante da margem de lucro do produtor.

A distância entre o custo da produção e o preço de venda,
permitida pela concorrência existente naquele mercado específico,

é

que define a margem de lucro do produtor.

Devido
KALECKIANA

(16)

à

presença

assume que os

da

incerteza,

empresários

a
não

doutrina

econômica

conseguem maximizar

lucros e, desse modo, procuram manter uma margem média sobre os seus
custos de produção - conhecido por MARK-UP. (17)

Na sistemática ordinária,

a compensação do tributo devido

pela operação anterior é feita quando do débito do imposto devido

16 KALECKI, Michal. Teoria da Dinâmica Econômica (1957), pág. 11-13.
17 Mark-up é definido na literatura econômica como o percentual aplicado pela
empresa sobre o custo de produção.
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pela

operação

subseqüente

e,

assim,

em

todos

os

elos

da

cadeia

produtiva.

Por isso,
líquido
anterior

(10),

em cada uma das operações,

apurado

(20-10),

se

pelo

desconto

incorpora

no

do

valor

preço

de

o valor do
devido

custo

na

da

tributo
operação

produção,

refletindo-se no preço de oferta da mercadoria:
1a Operação:

90

(preço líquido)

+10

(ICMS = 10%s/100)

100

(valor pago pelo adquirente)

100

(valor de custo do insumo)

270

(valor agregado)

+30

(ICMS compensado = 40-10)

2a Operação:

400

Preço Final

=

ICMS

=

Final

400
40 (10+30)

Já na STF, ocorre outra fórmula:
1a Operação:

100 (preço da operação própria)
+30

= [40 (ICMS da STF) - 10(op.

próp. ]

130 (valor total da nota fiscal)
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2a Operação:

130 (preço da nota fiscal de compra)
270 (margem operacional)
400

Preço final

=

400

ICMS

=

40

O valor do ICMS por STF, como ocorre com valor devido pela
operação

própria,

se

inclui,

como

custo

da

produção

na

primeira

operação.

Por

isso

- por

ser

custo

-

refletir-se-á

na

fixação

do

preço de oferta da mercadoria.

O
final,

valor

da

mercadoria,

desde

a

operação

inicial

até

à

trás embutido o correspondente ao imposto devido por STF.

Vejamos uma situação mais complexa.
No

ANEXO,

a

TABELA

I

mostra

o

funcionamento

normal

de

recolhimento do ICMS na sistemática ordinária (sem STF) .

A

TABELA

II

demonstra

como

ocorreria

esse

mesmo

recolhimento de ICMS já no funcionamento da STF.

Nota-se,

na TABELA II,

que o modelo de STF produz a mesma

margem operacional do modelo ordinário (TABELA I).
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O SUBSTITUTO incorpora ao preço de venda o valor do imposto
devido por STF,

apurado este com base no valor presumido

final

de

venda e fixado nos termos do art. 8 da L. KANDIR.

Na primeira etapa de circulação,
do que passa a dever ao FISCO por STF

o SUBSTITUTO se ressarce

(no

exemplo,

R$

130

- veja

TABELA II).

Isso porque o DISTRIBUIDOR,
embutido

no

substituição,

preço,

que

o
é

valor

ao comprar a mercadoria,

correspondente

incluído

no

valor

ao

imposto

total

da

paga,

devido
nota

por

fiscal

(R$130,00).

Tanto é assim que a legislação paulista fixa expressamente
- tal como a federal - que a base de cálculo para o valor presumido
levará em consideração
"frete,

carreto,

seguro,

impostos e outros encargos

transferíveis ao varejista" (caput do art. 28 da L. 6.374/89).
Obviamente, o imposto devido por STF está, também, embutido
na fixação do preço que o DISTRIBUIDOR fará ao primeiro VAREJISTA,

da mesma forma como fez o SUBSTITUTO.
A formação de preços pode ser definida como o processo de
apuração do custo econômico do produtor.

Define-se
insumos

envolvidos

custo econômico como
no

processo

de

sendo

produção

a

de

soma de
bens

e

todos

os

serviços,

incluindo o custo de oportunidade18 do capital investido.

18 O custo de oportunidade representa em economia o custo de certa escolha em
virtude de alguma oportunidade renunciada.
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No caso da STF o imposto se transforma em um componente dos
insumos, integrando o custo operacional.

Neste caso,

cada empresa determina o seu preço por meio de

uma adição aos seus custos unitários de salários e de matéria-prima,
de modo a cobrir as despesas gerais e obter lucros.

Isto

é

feito

mediante

a

determinação

de

um MARK-UP que

leva em consideração o grau de concorrência naquela indústria.

A
estabelecer
salários,

decisão

da

qual

MARK-UP

o

com base

no

empresa,

seu

ao

sobre
poder

fixar

seus
de

seu

custos

mercado

preço,
de

e

no

consiste

em

matéria-prima
preço

médio

e
da

concorrência.

Assim sendo,

a forma pela qual se repassa esse custo

(do

tributo por STF) dá-se por sua incorporação ao preço da mercadoria,
tanto que é lançado na nota fiscal um valor total.

Isto se verifica em todas as etapas subseqüentes.

O valor do tributo em STF acompanha o preço até a última
operação, realizada pelo SUBSTITUÍDO final.

É de se notar que,

pelo

sistema,

na primeira operação é

devido o tributo próprio e o correspondente à última operação.

Em outras palavras, representa o custo, que pode ser até social, de se optar
por determinada alternativa (certo investimento, por exemplo) em termos de ganhos
econômicos que poderiam advir de uma outra escolha que foi descartada, inclusive
em relação aos benefícios que poderiam ser obtidos a partir dessa oportunidade
renunciada.
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Nas

eventuais

operações

final, não há tributo devido,

intercorrentes,

como

também

na

tudo porque já foi constituído, em STF,

na operação realizada pelo SUBSTITUTO.

Lembro a forma de operacionalização da STF.

A nota fiscal trás o registro da operação com STF.

O SUBSTITUTO, na nota fiscal, descrimina os valores devidos
em função da operação própria e em função da STF.

Nas etapas seguintes, o agente econômico não lança valor de
imposto.

Registra,

simplesmente,

na nota fiscal,

a STF por meio da

expressão
"Imposto recolhido por
artigo 286 do RICMS" . (19)
Dessa

forma,

é

possível,

antecipação,

com

nos

facilidade,

termos

do

identificar

operações com STF.

3.1.3. FIXAÇÃO DO VALOR PRESUMIDO.

Examino,

agora,

a

forma

como

se

dá

a

fixação

do

valor

presumido, quando não há preço tabelado ou sugerido pelo fabricante.

19

RICMS de SP, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000:

Art. 274. O contribuinte substituído, ao realizar operação com mercadoria ou
prestação de serviço que tiver recebido com imposto retido, emitirá documento
fiscal, sem destaque do valor do imposto, que conterá, além dos demais requisitos,
a seguinte indicação "Imposto Recolhido por Substituição - Artigo..... do RICMS”
(Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação
do Ajuste SINIEF-1/94).
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A matéria está na lei estadual (20) .

20

L. 6.374, de 1º de março de 1989 (redação dada pela L. 9.794/97) :

Artigo 28 - No caso de sujeição passiva por substituição, com responsabilidade
atribuída em relação às subseqüentes operações, a base de cálculo é o valor da
operação praticado pelo substituto ou substituído intermediário, incluídos os
valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos
transferíveis ao varejista,
acrescido do valor resultante da aplicação de
percentual de margem de valor agregado estabelecido de conformidade com o disposto
no artigo seguinte. (Redação dada pelo do art. 1º da Lei 9.794, de 30-09-97 - DOE
1º-10-97)
§ 1º - Na hipótese prevista no item 1 do §8º do artigo 8º, a base de cálculo é
a soma do preço de aquisição da mercadoria com os valores correspondentes a frete,
seguro, impostos e outros encargos assumidos pelo adquirente, acrescida da parcela
resultante da aplicação, sobre o referido montante, de percentual estabelecido com
observância do disposto no artigo seguinte.
§ 2º - Na hipótese prevista no item 2 do §8º do artigo 8º, a base de cálculo é
o valor da operação praticada pelo remetente.
§ 3º - Na saída efetuada por transportador revendedor retalhista - TRR, situado
em outro Estado ou no Distrito Federal diretamente para consumidor deste Estado,
de combustíveis ou lubrificantes,

a base de cálculo é o valor da operação,

como

tal entendido, o preço de aquisição pelo destinatário.
§ 4º - Na sujeição passiva por substituição relativa a fumo e seus sucedâneos
manufaturados

a

retenção

antecipada

do

imposto

se

aplica,

também,

quando

o

substituto auferir, ainda que sob outro título, valores decorrentes de reajuste de
preço.
§ 5º - Tratando da sujeição passiva referida no inciso XII do artigo 8º,

em

relação a veículo importado, a base de cálculo do imposto será o valor praticado
pelo substituto, nunca inferior ao que serviu de base de cálculo para pagamento
dos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados, incluídos os valores
correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis
ao varejista,

bem como dos acessórios instalados no veículo,

acrescido do valor

resultante da aplicação de percentual estabelecido com observância do disposto no
artigo seguinte.
§ 6º - Em qualquer caso, havendo preço máximo ou único de venda utilizado pelo
contribuinte substituído, fixado por autoridade competente, este prevalecerá como
base de cálculo para efeito de retenção do imposto por substituição tributária; em
se tratando de veículo importado, esse preço será acrescido dos valores relativos
aos acessórios a que se refere o item 1 do § 4º do artigo 8º.
§ 7º - Na falta do preço estabelecido por autoridade competente, existindo
preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador,
efetivamente praticado pelo substituído,

desde que seja

a legislação poderá fixar como base de

cálculo este valor, observado o seguinte:
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1 - a adoção desse preço dependerá de pedido a ser formulado pela respectiva
entidade representativa do fabricante ou importador, que deverá ser encaminhado
à Administração Tributária, devidamente documentado por cópias de notas fiscais
e demais elementos que possam comprovar o preço praticado;
2o pedido referido no item anterior também poderá ser formulado nos
termos da parte final do § 7º do artigo 28-A;
3o preço sugerido poderá corresponder à média ponderada dos preços
praticados pelo substituído;
4
- na hipótese de deferimento do pedido, o preço sugerido será aplicável
somente após ser baixada a legislação correspondente.
Artigo 2 8-A - O percentual de margem de valor agregado de que trata o artigo
anterior,

será

fixado

pelo

Poder

Executivo

com

base

em

preços

usualmente

praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que amostragem ou por meio
de

dados

fornecidos

por

entidades

representativas

adotando-se a média ponderada dos preços coletados,
Lei 9794 de 30-09-97 - DOE

dos

respectivos

setores,

(acrescentado pelo art. lº da

01-10-97 - efeitos a partir de 01-10-97)

§ 1º -No levantamento previsto
no "caput", que será promovido pela Secretaria
da Fazenda ou, a seu critério, por entidade de classe representativa do setor,
observar-se-á o que segue, dentre outros que poderão ser necessários face à
peculiaridade do produto:
1 - identificação do produto, observando suas características particulares,
tais como: tipo, espécie e unidade de medida;
2- o preço de venda à vista no estabelecimento fabricante ou importador,
incluindo

o

IPI,

frete,

seguro,

e

demais

despesas

cobradas

do

destinatário,

excluído o valor do ICMS relativo à substituição tributária;
3- o preço de venda à vista no estabelecimento atacadista,
seguro

e

demais

despesas cobradas do

destinatário,

excluindo

incluindo frete,
o valor

do

ICMS

relativo à substituição tributária;
4-

o preço de venda à vista no varejo,

incluindo o frete,

seguro e demais

despesas cobradas do adquirente;
5 - não serão considerados os preços de promoção, bem como aqueles submetidos a
qualquer tipo de comercialização privilegiada;
6 - sempre que possível será considerado o preço da mercadoria cuja venda no
varejo tenha ocorrido em período inferior a 30 (trinta) dias após a sua saída do
estabelecimento fabricante, importador ou atacadista;
7 - a média ponderada poderá ser obtida com base em preços praticados por
segmentos do setor considerado, quando necessário para melhor refletir a realidade
de mercado;
8

-

quando

promovido

por

entidade

representativa,

deverá

ser

realizado

ou

confirmado por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, desvinculado
daquela entidade, devendo as informações da pesquisa estar documentadas por cópias
de notas fiscais e demais elementos que informam os valores obtidos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107994

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 158 de 328

Há um procedimento formal.

Como vimos,

nesses casos,

a base de cálculo do ICMS pela

STF considera cumulativamente:
(a)
SUBSTITUTO;

o

valor

da

operação

própria,

praticada

pelo

impostos e

(b) valores como frete, carreto, seguro,
outros encargos transferíveis ao varejista;

§ 2º - Na hipótese do item 8 do parágrafo anterior, concomitante com a margem
de valor agregado poderá ser apurado o preço de venda a consumidor,

hipótese em

que será considerado como sugerido para os efeitos do § 7º do artigo 28.
§

3º

-

A margem de

valor

agregado

será

fixada

estabelecendo-se

a

relação

percentual entre os valores obtidos nos itens 4 e 2 ou entre os itens 4 e 3 do §
1º.
§ 4º - A documentação relativa ao levantamento formará processo,
partes

interessadas,

devendo

nele

constar

a

correspondente

acessível às
conclusão

da

Administração Tributária.
§ 5º - O fisco fará publicar no Diário Oficial os correspondentes percentuais
ou o preço final apurado,

que poderão ser objeto de impugnação pelas entidades

representativas do setor ou pelos contribuintes interessados, no prazo de 10 (dez)
dias, contado da publicação.
§ 6º - Da decisão que apreciar a impugnação, caberá recurso, em igual prazo, à
autoridade imediatamente superior.
§

7º

-

A

impugnação

e

o

recurso

deverão

restringir-se

aos

elementos

que

informaram os cálculos, ao critério técnico de cálculo adotado e a erros de fato,
podendo o impugnante ou recorrente sugerir o preço final a consumidor aplicável,
para os efeitos do § 7º do artigo 28.
§ 8º
final

a

- Poderão ser adotados percentuais de margem de valor agregado ou preço
consumidor

relativa à matéria,

fixados

com

em acordo

observância

celebrado pelo

do

disposto

Estado

de

em
São

lei
Paulo

complementar
com outras

unidades da Federação.
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(c) valor resultante da aplicação de percentual de
margem de valor agregado, incluído lucro.
Esses valores são apurados a partir de pesquisas no setor
examinado.

Levantam-se

preços

usualmente

praticados

no

mercado

pesquisado.

Isto

é

feito

por

amostragem

e/ou

a

partir

de

dados

fornecidos pelas entidades do setor.

Após, adota-se a média ponderada(21) .

Em decorrência,

aplica-se um valor fixo e unitário a todos

os potenciais varejistas.

Insisto que a Secretaria de Fazenda somente pode atribuir
um valor presumido para a operação final com base no levantamento de
preços,

fundamentado

em pesquisa

e

informações

do

setor

econômico

específico (22) .

Os
confirmação

valores

presumidos

constantes

por

estão

meio

de

submetidos

à

verificação

e

pesquisas

e

possibilidade

de

levantamento,

planilha de custos.

A

legislação

estadual

prevê,

ainda,

a

interessados contestarem o valor fixado.

21 L. 6.374/89, art. 28-A, acrescentado pelo art. lº da L. 9.794/97.
22 Art. 28-A, parágrafo 1º, de 1 a 8, da L. 6.374/89, art. 28-A, acrescentado
pelo art. 1º da L. 9.794/97.
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O
documentação

procedimento
relativa ao

de fixação

do

valor

levantamento de preços

presumido

e

a

forma um processo,

acessível às partes interessadas (23) .

Tais valores são publicados no Diário Oficial e poderão ser
impugnados pelas entidades representativas do setor ou por qualquer
contribuinte interessado, no prazo de 10 dias(24).

A

impugnação

é

analisada

pela

Coordenadoria

de

Administração Tributária.

Mesmo
procedentes,

que

caberá

as

alegações

ainda

da

recurso,

impugnação
em

igual

não

sejam

prazo,

à

julgadas

autoridade

superior (25) .

Essa impugnação,

inclusive, poderá trazer sugestão de preço

presumido.

Trata-se de prática rotineira na administração

fazendária

estadual.

Lembro a fixação do preço presumido da CERVEJA e do SORVETE
em SP, mercadorias submetidas ao regime da STF.

Na CERVEJA,

o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja -

SINDICERV, em 1997, impugnou os valores fixados.

23 §

4º, do art. 28, da L. 6.374/89.

24 §

5º, do art. 28, da L. 6.374/89.

25 §

6º, do art.

28, da L. 6.374/89.
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O Sindicato utilizou.estudo realizado pela FIPE
Instituto de Pesquisas Econômicas)

-

(Fundação

"índice de Preços de Bebidas no

Varejo do Estado de São Paulo".

Em

decisão

final,

a

Administração

alterou

a

tabela

de

preços presumidos para seguir a orientação da FIPE.

Da

mesma

forma,

em

2003,

a

Associação

Brasileira

das

Indústrias de Sorvetes - ABIS - e o Sindicato da Indústria Alimentar
de

Congelados,

Supercongelados,

Sorvetes,

Concentrados

e

Liofilizados no Estado de São Paulo - SICONGEL também apresentaram
impugnação aos valores fixados como presumidos.

O argumento era de que se tratava de mercado que pratica
preço

final

ao

consumidor

acompanhando

a

sugestão

de

preços

dada

pelas fabricantes.

Apresentaram,

então,

as tabelas de preços sugeridos,

o que

foi prontamente acatado pela Administração Estadual.

O procedimento de contestação dos valores é constantemente
utilizado pelos interessados.

Por outro lado,

é interesse dos sindicatos de produtores a

utilização do sistema de STF.

Estabiliza a concorrência,

pois dificulta a sonegação uma

vez que, ao menos o ICMS, foi recolhido na operação inicial.

Os

comerciantes não sonegadores

deixam de ser vítimas

de

procedimentos concorrenciais desleais ou pautados na ilicitude.
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A fixação do preço não é arbitrária.

Ao contrário,

há procedimento a ser respeitado e que tem

previsão na legislação federal

Observo, mais,

(LC 87/96) e na Legislação local.

que tal fixação pode,

inclusive,

ser objeto

de impugnação judicial.

3.2. AS RAZÕES DA ADOÇÃO DA STF.

Examino as razões da adoção STF.

A

STf

não

se

constitui

em

engenharia

do

FISCO

para

arrecadar mais, como parcela da doutrina erradamente entende.

Conforme afirmei,

a diferença fundamental da STF em relação

ao sistema ordinário está no momento em que se constitui a obrigação
tributária.

No sistema ordinário,

o valor é devido em etapas,

em que

ele se parcela no fluir da cadeia produtiva.

Na STF, o valor é devido, integralmente, pelo SUBSTITUTO.

O SUPREMO já afastou as alegações de inconstitucionalidade
quanto ao novo regime no julgamento do RE 213.396

(ILMAR GALVÃO,

DJ

01.12.2000).

Trata-se, na verdade, de método de arrecadação de tributo.
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Foi

instituído

com o

objetivo

de

facilitar

e

otimizar a

cobrança de impostos, especialmente os não-cumulativos.

É

de

se

ressaltar

que

o

sistema

permite

maior

justiça

fiscal, uma vez que o método impede a sonegação.

São claras as vantagens do regime:

(a) maior segurança na atividade arrecadatória:

o

SUBSTITUTO

é,

normalmente,

sujeito passivo

que tem condições objetivas de cumprimento da obrigação
tributária;

(b) melhor desempenho da arrecadação:

facilita

a

cobrança

do

tributo,

que

se

centraliza na pessoa de apenas um sujeito passivo;

(c)

evita

a criação de uma máquina

administrativa

imensa e cara:

a fiscalização e cobrança centraliza-se em um
só

contribuinte,

evitando

acompanhar

a

atividades

comerciais extremamente diluídas e ramificadas; e,

(d) como observa HAMILTON DIAS DE SOUZA:

permite seja alcançada maior justiça fiscal
pela distribuição eqüitativa da carga tributária que o
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sistema propicia,

ao evitar a sonegação.

forma,

melhor

cumpre-se

o

ideal

da

Dito de outra

generalidade

da

tributação.
//

(26)

Está em ÂNGELO BRAGA NETTO RODRIGUES DE MELO:

". . . . .

...,

pacífico

é

o

entendimento

de

que

a

finalidade

da

criação do instituto da substituição progressiva é justamente a
otimização
fiscal

do

da

fiscalização

Estado

contribuintes,

num

reduzindo

tributária,

universo
o

curso

menor,

concentrando
formado

operacional,

por

a

máquina
grandes

simplificando

a

tributação, combatendo com maior eficiência a sonegação. Além de
distribuir de modo uniforme a tributação
da isonomia),
envolvidos

(efetivando o princípio

resultando na certeza que todos os contribuintes

naquele

ramo

estarão pagando

os

impostos

da mesma

forma e no mesmo percentual.
.................................. "(27)

Noto - e nesse ponto discordo de PELUSO - que não é só o
recolhimento antecipado do tributo a razão da nova sistemática.

O regime propicia à Administração otimizar,

simplificar e

reduzir o custo da arrecadação.

26 HAMILTON DIAS DE SOUZA. ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Dialética de Direito Tributário, nº 12, setembro de 1996, pág. 17;

In:

Revista

27 ÂNGELO BRAGA NETTO RODRIGUES DE MELO.
ICMS: da Impossibilidade de
Restituição/Complementação Originada de Diferença entre o Preço Presumido e o
Preço Real na SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "para Frente". In: Revista Dialética de
Direito Tributário, nº 71, agosto de 2001, pág. 34;
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Tais vantagens de ordem prática,

somadas,

dão o arcabouço

das causas que levaram à adoção da STF.

3.3. A NOVA OBJEÇÃO AO SISTEMA - HIPÓTESE DE RECOLHIMENTO A
MAIOR POR PARTE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

Objeta-se,

agora,

ao pleno funcionamento da STF, a hipótese

do SUBSTITUTO recolher o imposto sobre fato gerador presumido que,
depois, vem a ocorrer em valor menor ao estimado.

PELUSO sustenta que a hipótese representaria, na prática, a
não-confirmação do fato gerador presumido.

Posta esta premissa,

PELUSO conclui pelo dever do FISCO em

devolver os valores que teriam sido recolhidos a maior.

3.3.1.

INVIABILIDADE DA STF NA HIPÓTESE DE DEVOLUÇÃO DE

VALOR RECOLHIDO A MAIOR.

Analiso o argumento.

A alegação da necessidade de devolução do valor que teria
sido recolhido a maior decorre de uma premissa, básica:

- o fundamento da STF é o recolhimento antecipado do
tributo.

Nego essa premissa.

Se ela fosse verdadeira,
a

fiscalização

das

etapas

seria rigorosamente indispensável

subseqüentes

da

cadeia

produtiva,

em
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especial

diante

da

possibilidade

de

compensação

dos

valores

já

recebidos.

O novo mecanismo perde a sua razão de ser se o FISCO for
compelido a acompanhar todo o desenrolar da circulação da mercadoria
ou da prestação de serviço.

Tal interpretação inviabilizaria a utilização da STF.

Além

do

mais

e

principalmente,

faria

com

que

a

regra

constitucional(28) perdesse toda a sua eficácia.

A

necessidade

de

fiscalizar

as

etapas

subseqüentes

da

cadeia produtiva e de serviços:

(a) aumentaria os custos da arrecadação;

(b) dificultaria a utilização dos recursos obtidos
antecipadamente diante da possibilidade de devolução dos
valores que teriam sido cobrados a maior;
(c)
restituição;
(c)

exigiria

previsão

orçamentária

para

essa

obrigaria o FISCO a acompanhar mercados muitas

vezes pulverizados e ramificados até o consumidor final,

como

é o caso dos combustíveis, bebidas, cigarros, etc.;

(d)

reintroduziria

a

sonegação

diante

da

possibilidade de diferenças entre o preço praticado e aquele
informado à Fazenda; e

38 CF, art. 150, § 7º.
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(e)
capacidade

atenuaria

a

contributiva

justiça

diante

fiscal

da

e

iminente

o

respeito

à

sonegação

em

mercados de dificílimo controle.

Enfim,

a STF perderia sua razão de existir,

fazendo letra

morta o texto constitucional.

A

questão

facilidade,

se

agravaria

se

nos mercados pulverizados,

lembrarmos

que,

com

muita

altera-se o valor recebido ou

pago para fins de informações ao FISCO.

A razão prática de não exigir acompanhamento do FISCO em
relação

a

todas

as

etapas

da

circulação,

transmuda-se

para

um

mecanismo de combate à sonegação.

Retorno a ÂNGELO BRAGA NETTO RODRIGUES DE MELO:

".....

Na verdade,

a possibilidade de restituição/complementação

do ICMS conforme diferenças entre preço presumido e preço real,
anularia

inúmeras

vantagens

objetivadas

com

a

criação

desse

sistema, e ainda acrescentar-lhes-ia algumas desvantagens.

O número de contribuintes a ser fiscalizado seria o mesmo,
sendo que a fiscalização teria a adicional preocupação referente
à

variação

complicada.

de
Cada

preços.

A

contribuinte,

fiscalização
de

forma

seria

unilateral,

ainda
diria

mais
ter

praticado certo preço (não é difícil prever: sempre menor do que
o preço presumido),

utilizaria o índice que acharia correto,

só depois o Fisco poderia contestar,

e

pelo que seria necessária
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fiscalização

uma

extremamente

rigorosa,

em

todos

os

contribuintes, para se checar a correção das informações futuras
(...)
.................................. "(29)

A
arrecadação,

STF é

mecanismo

que,

por

opção

legislativa

e

de

passou a ser adotado como forma de contornar problemas

de ordem prática.

A idéia

é

facilitar,

melhorar e aprimorar a

cobrança do

tributo.

Alterou-se,

assim,

o próprio desenho do sistema tributário

nacional por meio da inserção do § 7º do art. 150 na CF.

As
mesmo
uma

de

tentativas

justificar

a

de

interna do

tributo",

uma

"natureza

inconstitucionalidade da medida

"ontológica"

noção

identificar

do

sistema

muito ao

gosto

ou

com base

em

uma

"lógica

"essencialistas",

cai por

tributário
dos

jurídica"

ou

em

terra diante das razões de ordem prática que inspiraram a medida e
da alteração da fonte do sistema, ou seja, a constituição.

Registro opinião de HÉCTOR B. VILLEGAS:
"...

Somos

céticos

em

relação

à

utilidade

de

encontrar

'natureza jurídica' da substituição tributária.

29 ÂNGELO BRAGA NETTO RODRIGUES DE MELO. Ob. cit., pág. 34;
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O

SUBSTITUTO

possibilitar

ou

finalidade para
tesouro

facilitar
a

público).

assinalar

suas

existe

qual

o

Basta

porque
a

melhor

tributo
então

diferenças

o

com

é

legislador

o

consecução
criado

da

(levar

caracterizá-lo
contribuintes

criou

para

principal
fundos

ao

devidamente
e

e

responsáveis

solidários. As realidades legislativas conduzem a que o jurista
tributário não

tenha

-

as

vezes

- mais

remédios

do

que ser

pragmático.
.................................. "(30)

A STF não se conecta com a operação final para,

a partir

daí, fazer-se compensação.

A providência, na prática, equivaleria a um ataque frontal
à própria existência do sistema.

Por conseqüência, se constitui na pior das interpretações.

É uma hermenêutica que leva o próprio texto do § 7º do art.
150

da

CF

à

ineficácia

completa,

como

observou

PERTENCE

em

julgamento que refiro adiante.

Não geraria qualquer vantagem relevante, seja na defesa do
contribuinte, seja na conservação dos benefícios da STF.

30 HÉCTOR B. VILLEGAS. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributário. 5a
edição. Buenos Aires: Editora Depalma, 1991, pág. 261:
"Somos escépticos en cuanto a la utilidad de encontrar la "natureza
jurídica" de la sustitución tributaria. El sustituto existe porque el
legislador lo ha creado para posibilitar o facilitar la mejor consecución
de la principal finalidad para la cual el tributo es creado (llevar fondos
al tesoro público). Basta entonces con caracterizarlo debidamente y senalar
sus
diferencias
con
contribuyentes
y responsables
solidários.
Las
realidades legislativas conducen a que el jurista tributário no tenga - a

veces - más remedia que ser pragmático."
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3.3.2. O ARGUMENTO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

A não-cumulatividade do imposto e o mecanismo econômico da
STF formam um modelo de arrecadação que se auto-compensa.

Não
recolhe

e

o

há
que

diferença
o

de

valores

SUBSTITUÍDO

entre

deveria

o

que

recolher

no

o

SUBSTITUTO

procedimento

ordinário, quando as margens operacionais se mantêm constantes.

O SUBSTITUÍDO alega que,

em algumas

situações,

paga,

em

valor embutido no preço de compra, valor maior ao que pagaria caso
não existisse o mecanismo da STF.

Pede,

por

isso,

a

compensação

dos

valores,

ou

seja,

a

diferença de tributo calculado com o preço presumido e o que seria
pago com base no preço final real da circulação.

Esse posicionamento

toma por base

a premissa

de

que

o

sistema é desequilibrado.

A premissa não se sustenta.

Na verdade,

a venda da mercadoria por valor menor à base

presumida de cálculo se resume a um fato que encontra explicação de
ordem econômica, comercial e concorrencial.

Em nada diz respeito ao sistema tributário.

O valor do
presumido,

permanece

tributo,
imutável,

em virtude

da

independente

fixação
das

econômica (extra-tributárias) que, conjunturalmente,

de um preço

razões

de

ordem

fizeram com que
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o varejista ou outro da cadeia vendesse por menos o produto,

com

redução de sua margem operacional.

A desigualdade entre o preço final e o presumido informa,
tão-somente,

que

intermediário,

o

SUBSTITUÍDO,

reduziu

concorrencial

para

sua

ou

margem

conquistar

algum

integrante

operacional

maior

como

clientela

de

elo

estratégia

ou

manter

sua

participação no mercado (MARKET SHARE).

O

sistema

tributário,

entretanto,

funciona

independente

desse fenômeno econômico.

Tanto assim que a eventual redução da margem operacional,
por conta de conjuntura de mercado, atinge,

tão-somente,

tal margem

do SUBSTITUÍDO no ciclo completo de circulação da mercadoria

(veja

TABELAS III, IV, VeVI).

Se
comerciante

a

localizado

intercorrente sua

margem

diferença
no

(TABELAS

operacional,

do

preço

meio

IV e V) ,
jáque

final

da

foi

cadeia

ocasionada
de

por

circulação

éesse o comerciante que reduziu

foi

dele

a

escolha

de

vender

o

produto por valor menor ao lhe correspondia no presumido.

Em

casos

como

este,

não

há

como

reconhecer

direito de

compensação do último SUBSTITUÍDO, uma vez que a variação da margem
operacional entre o preço presumido e o praticado ocorreu no meio da
cadeia.

Trago

alguns

exemplos nas

TABELAS

III,

IV,

V

e VI

que

ilustram o que poderia acontecer.
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O
TABELAS

...,

sistema

tributário,

em qualquer

situação

como

os

das

não sofre qualquer influência em virtude de escolhas

pessoais dos agentes econômicos.

Isso porque a opção de reduzir a margem operacional leva
em conta aspectos e circunstâncias de mercado e razões econômicas ou
de concorrência (como, por exemplo, a redução da margem para atrair
clientes

ou

para

compensar

a

redução

de

preços

de

concorrente

localizado nas proximidades).

O que se contrai, portanto, é a sua margem operacional.

Qualquer restituição decorrente da redução do preço final
importaria em introduzir o valor ICMS dentro do poder de barganha do
SUBSTITUÍDO.
Isso porque,
com a restituição, o valor recolhido e
transpassado a título de imposto deixa de ser considerado elemento
constitutivo do custo do comerciante e passa a ser valor que, por
não gerar prejuízo, é de sua livre disposição.
Em outras palavras, o SUBSTITUÍDO passaria a ter, à sua
disposição, uma reserva financeira maior - artificialmente dada pelo
FISCO - para sustentar eventual redução de preço e manter a margem
operacional.
O

sistema

tributário

não

sofre

qualquer

influência

em

virtude dessas contingências concorrenciais.

A

questão,

entretanto,

torna-se

mais

clara

quando

examinamos hipótese em que a redução da margem veio, não do último
SUBSTITUÍDO

(no caso das TABELAS III,

IV,

V e VI,

o VAREJISTA 2),

mas de agentes em etapas intercorrentes na circulação da mercadoria.
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Essa é a hipótese da TABELA IV e V, principalmente.

No caso da TABELA IV , o reflexo da escolha do VAREJISTA 1
é também de ordem econômica:

- redução de sua margem operacional sem repercussão
na margem do SUBSTITUÍDO final.

As

razões

podem

ser variadas,

sempre

tendo

por base

o

mercado e a concorrência no setor.

Nesses casos, atente-se para fato decisivo.

Se fosse admissível restituição ao último SUBSTITUÍDO da
diferença entre o tributo devido pelo SUBSTITUTO e o decorrente do
preço

final praticado por ele último

vantagem financeira adicional que,

SUBSTITUÍDO,

em realidade,

teria este uma

seria imputável ao

VAREJISTA 1 na operação intercorrente.

A TABELA IV mostra bem essa deformidade no caso do FISCO
ser obrigado a devolver eventual valor recolhido com base em preço
presumido maior.

É que se a redução do valor presumido tem por motivo a
redução

da

margem

operacional

cadeia de circulação,

de

algum

o último SUBSTITUÍDO,

agente

intercorrente

na

no caso o VAREJISTA 2,

terá conservada a sua margem de lucro (no caso, de R$ 90).
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Se,

mesmo assim,

ele fizer jus

à restituição,

que assim estará auferindo vantagem indevida,

fica claro

acima dos seus normais

R$ 90, às custas do Erário.

Desse
desbalanceada,

modo,
uma

a

vez

que

circulação
o

da

sistema

mercadoria

tributário

de

estaria

arrecadação

forçaria a que um dos agentes tivesse margem operacional de R$ 40 e
outro

tivesse margem operacional

acima

dos

usuais

R$

90,

tudo

de

final

do

maneira artificial.

A

mesma

hipótese

ocorreria

no

caso

de

venda

produto acima do valor presumido (TABELA VII).

Também no
final

se

exemplo,

deu

em

caso

virtude

da TABELA VII,
de

condições

como

a

variação

econômicas

poder econômico do VAREJISTA 2 no setor),

de

do preço

mercado

(por

não cabe aqui a

complementação do pagamento recolhido pelo SUBSTITUTO.

Por

hipótese

simplificadora

está

se

assumindo

que

não

existe custos adicionais entre as etapas e que a margem operacional
é calculada pela diferença entre preço de custo e o preço de venda.

Constata-se que o sistema, mesmo nas hipóteses de venda de
produto

final

abaixo

o

valor

presumido,

distribui

a

obrigação

tributária virtual que continua a mesma, muito embora a distribuição
por responsabilidades econômicas

(redução da margem operacional)

não

permaneça igual.

Isso demonstra que o recolhimento a maior não gera qualquer
alteração na sistemática de arrecadação.
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Representa um componente adicional do custo inicial e que
poderá

se

distribuído

de

forma

diversa

ao

longo

do

processo

de

formação do preço final do produto.

A restituição,
sido

recolhido

a

maior

ao último SUBSTITUÍDO,
pelo

SUBSTITUTO

e

do valor que

repassado

mercadoria geraria, pelo menos nos três últimos casos,

na

teria

venda

da

injustificado

enriquecimento sem causa às custas do Erário e/ou daquele que arcou,
por

decisão

de

mercado,

com

a

responsabilidade

econômica

de

modificação do preço presumido do produto.

Terá efeito regressivo, inclusive, se o Erário for obrigado
a restituir valores para o SUBSTITUÍDO final,

tendo este maior poder

de mercado e, portanto, maior margem operacional.

Em outras palavras, na STF,

o preço de venda da mercadoria

fixado por qualquer participante da cadeia de circulação é ajustado
por variações nas margens operacionais dos agentes.

Por isso não é adequado se falar em perdas,
imposto figura como um componente do custo,

uma vez que o

conhecido a priori por

todos os participantes do processo.

Se

caso

coubesse

restituição,

o

VAREJISTA

além da margem operacional permitida pelo marcado,

2

acumularia,

um plus advindo

de lhe ser "devolvido" valores pelo FISCO.

Não há qualquer violação a direitos dos contribuintes.

Nenhum

deles

sofre

prejuízo

ou

redução

de

suas

margens

operacionais por conta do imposto, que é por estes conhecido desde a
operação inicial.
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A variação é obra das expectativas do agente no mercado.

3.3.3. A GUERRA FISCAL.

Examino a questão frente a denominada GUERRA FISCAL.

A STF tem aplicação especial aos impostos não-cumulativos,
notadamente, o ICMS.

O

ICMS

é

imposto

central

do

esquema

federativo

fiscal

implementado pela Constituição de 1988.

Por isso mesmo, quaisquer isenções, incentivos e benefícios
fiscais

somente

deliberação

poderão

de todos

ser

concedidos

os Estados

e do DF

ou

revogados

(art.

155,

§

2º,

mediante
XII,

da

CF).

A regra visa preservar

os

Estados

mais

pobres

e menos

industrializados de uma provável concorrência nociva e desleal dos
Estados economicamente mais fortes.

Nesse
possa gerar,

sentido,

qualquer

interpretação

constitucional

que

promover ou viabilizar a mencionada GUERRA FISCAL deve

ser considerada ilegítima.

Uma

tal

interpretação

comprometeria

a

própria

estrutura

federativa moldada pela Constituição de 1988.

Por isso, qualquer mecanismo tributário de arrecadação que
se

aplique ao

ICMS

deve

ter moldura de geral

aplicabilidade,

ou
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seja,

deve

prever

regras

que

se

apliquem

a

todos

os

entes

da

Federação.

Por

isso,

não poderá caber a cada Estado da Federação a

estipulação de normas específicas acerca da forma de se tributar ou
arrecadar o ICMS.

Retorno ao problema da STF.

A norma constitucional do § 7º do art.
fixar, para todos os entes federados,
forma imediata e preferencial,

150 é expressa ao

a obrigação de restituição, de

do valor recolhido pelo SUBSTITUTO na

hipótese de ocorrência do fato gerador presumido.

Nada mais.

Somente

nessa

hipótese

é

determinado

a

restituição

ao

SUBSTITUÍDO do valor recolhido pelo SUBSTITUTO e embutido no preço,
a título de ICMS.

Em matéria

de

tributo,

a

União,

os

Estados,

o

DF

e

os

Municípios somente podem - trata-se de poder-dever - efetivar algo
desde

que

expressamente

previsto

na

competência

tributária

estabelecida na CF.

Por

isso,

a

possibilidade

de

restituição

valores somente poderia ser atribuída aos entes

ou

crédito

de

federados a título

de permissão.

Entretanto,

em se tratando de ICMS,

essa permissão não se

dá.
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Estaria configurada clara situação de GUERRA FISCAL caso a
restituição

do

tributo

recolhido

pretensamente

a

maior

ficasse

a

cargo ou opção do ente federativo.

Não há dúvida de que PRODUTORES e INDÚSTRIAS
TRIBUTÁRIOS),
cigarro,

especialmente

cimento,

medicamentos,

discos
tintas

dos
e

mercados
fitas,

e

de

cerveja,

lâmpadas,

outros(31),

(SUBSTITUTOS
refrigerante,

veículos,

pneus,

instalar-se-iam,

31 Lei Estadual 6.374/89:

Artigo 8º - São sujeitos passivos por substituição:
I - o destinatário da mercadoria - comerciante, industrial, cooperativa ou
outro contribuinte, exceto produtor ou extrator de minério
quando devidamente
indicado na documentação correspondente, relativamente ao imposto devido na saída
promovida por produtor ou extrator de minério;
II - o remetente da mercadoria - comerciante,
industrial,
produtor,
cooperativa ou qualquer outro contribuinte, pessoa de direito público ou privado relativamente ao imposto devido nas subseqüentes operações realizadas por
representante,
mandatário,
comissário,
gestor de negócio ou adquirente da
respectiva mercadoria, quando estes, a critério do fisco, estejam dispensados de
inscrição na repartição fiscal;
III - a empresa distribuidora de lubrificante ou de combustível, líquido ou
gasoso, relativamente ao imposto devido pelas operações anteriores e posteriores,
desde a produção ou importação, conforme o caso, da mercadoria e de seus insumos
até a sua entrega ao consumidor final;
IV - a empresa distribuidora de energia elétrica a consumidor, relativamente
ao imposto devido pelas operações anteriores, desde a produção ou importação,
conforme o caso;
V - o fabricante de fumo e seus sucedâneos manufaturados, relativamente ao
imposto devido nas subseqüentes saídas dessas mercadorias, efetuadas por quaisquer
outros contribuintes;
VI - o revendedor atacadista de fumo e seus sucedâneos manufaturados que os
tenha recebido de estabelecimento situado em outro Estado ou no Distrito Federal,
relativamente ao imposto devido nas subseqüentes saídas dessas mercadorias,
efetuadas por quaisquer outros contribuintes;
VII
o contribuinte que realize as operações a seguir indicadas,
relativamente ao imposto devido nas anteriores saídas de papel usado e apara de
papel, sucata de metal, caco de vidro, retalho, fragmento e resíduo de plástico,
de borracha ou de tecido, promovidas por quaisquer estabelecimentos:
a) saída de mercadoria fabricada com esses insumos;
b) saída dessas mercadorias com destino a outro Estado, ao Distrito Federal
ou ao Exterior;
VIII
o contribuinte que realize qualquer das operações a seguir
relacionadas, relativamente ao imposto devido nas anteriores saídas de produto
agropecuário ou mineral:
a) saída com destino a outro Estado, ao Distrito Federal ou ao exterior;
b) saída com destino a estabelecimento industrial;
c) saída com destino a estabelecimento comercial;
d) saída com destino a consumidor ou a usuário final;
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preferencialmente,
suas legislações,

no

território

dos

Estados

que determinassem,

em

a restituição ou crédito de tributo decorrente de

divergência entre a base presumida e o preço final praticado.

Isso porque,
compensação
circulação,

paga

com facilidade,

pelo

ao

longo

de

toda

a

cadeia

de

chegando ao PRODUTOR.

Essa política
desleal

FISCO,

seria possível realocar essa

entre

tributária

VAREJISTAS

benefício dos comerciantes

em

geraria,

mercados

ao

menos,

nacionais,

localizados em Estados

concorrência
com

evidente

com este tipo de

prática.

Ora,

não

é

possível,

portanto,

essa

interpretação

constitucional.

Caso
Pernambuco,

contrário,

Paraná,

Estados

como

São

Paulo,

Rio

de

Janeiro,

Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul

seriam beneficiados.

e) saída de estabelecimento que o tenha recebido de outro do mesmo titular,
indicado como SUBSTITUTO nas alíneas precedentes;
f) industrialização;
IX - o contribuinte, autor da encomenda, relativamente ao imposto devido nas
sucessivas saídas de mercadoria remetida para industrialização, at
o respectivo
retorno ao seu estabelecimento;
X - a cooperativa, relativamente ao imposto devido na saída de mercadoria que
lhe seja destinada por produtor ou extrator de minério que dela faça parte;
XI - o tomador do serviço - comerciante, industrial, cooperativa ou qualquer outro
contribuinte, pessoa de direito público ou privado -, relativamente ao imposto
devido
na
prestação
de
serviço
realizada
pelo
prestador;
XII - o prestador de serviço que promova a cobrança integral do preço,
relativamente ao imposto devido sobre prestações realizadas por mais de uma
empresa;
XIII
- o industrial, o comerciante ou o prestador do serviço, relativament
ao imposto devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de mercadorias ou
prestações de serviço, promovidas por quaisquer outros contribuintes.
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Estaria, mais uma vez, desequilibrado o sistema federativotributário

em virtude

de

uma

interpretação

extensiva

do

§

7º,

do

art. 150 da CF.

Por essa razão não é possível cogitarmos da restituição do
valor

recolhido

quando

o

fato

gerador

presumido

ocorrer

com base

menor.

3.3.4. A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA QUE TRANSBORDA OS LIMITES
DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL.

Parece haver certa confusão quando se tenta investigar em
que medida a presunção do "fato gerador presumido"

do § 7º

do art.

150 da CF é absoluta ou relativa.

Para tanto,

cumpre identificar qual é o suporte fático in

abstrato da STF(32) .

No caso da STF,

seu suporte fático abstrato compõe-se de

dois elementos bem definidos:

(a) um, objetivo:
que o SUBSTITUTO seja contribuinte do imposto,
isto é,

seja ele PRODUTOR,

FORNECEDOR ou DISTRIBUIDOR e

que tenha efetuado a remessa ou saída de mercadoria de
seu estabelecimento ou fábrica sujeita ao regime; e

(b) outro, presumido:

32 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito
Revista dos Tribunais, 1974, tomo I, pág. 19;

Privado.

4ª

edição.

São

Paulo:
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que a mercadoria irá completar sua circulação
própria até o consumidor final.

Ambos

os

elementos

são

necessários

e,

cada

(a

de

um

deles,

isoladamente, não é suficiente.

Esses

dois

elementos

saída

mercadoria

do

estabelecimento do SUBSTITUTO e a presunção de circulação posterior)
unidos fazem incidir, à hipótese, a norma da STF.

Em decorrência desse fato surge,

então,

o fato jurídico da

STF (= fato da realidade + incidência da norma jurídica).

O

crédito

tributário

somente

poderá

advir

desse

FATO

JURÍDICO.
Será
RESOLUTIVA,

hipótese

caso

de

restituição

a

ocorrência

da

CONDIÇÃO LEGAL

ou seja, a não ocorrência do fato gerador presumido.

O

FATO GERADOR

de

incidência

PRESUMIDO integra o
e,

por

isso,

ou

ele

elemento
se

dá

material

da

ocorre

na

-

realidade - ou não se dá - não ocorre.

Não há

como pretender uma

aplicação parcial

da norma da

STF.

Isso
dispositivo

da

demonstra

STF,

diz

que

a

respeito

presunção
somente

à

constitucional,

ocorrência

dos

no
dois

elementos do suporte fáctico.

A presunção

em nada

se

relaciona

com a base

de

cálculo

concreta do imposto.
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Como bem indica PELUSO:

". .

Ademais,

o

dito

preço

de

preestimada de cálculo do ICMS,
obriga o SUBSTITUÍDO,

pauta,

como

adotado

base

na SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, não

como parece óbvio,

a vender a mercadoria

por esse exato valor, até porque nem poderia faze-lo, em virtude
do

princípio

constitucional

concorrência

(art.

170,

da

caput,

livre

IV,

iniciativa

e

da

livre

da Constituição Federal),

e

tal circunstância acarreta frequentes divergências entre o preço
estimado

para

o

cálculo

do

ICMS,

na

efetivamente praticado pelo SUBSTITUÍDO,

substituição,

e

o

...

............................... " (item 10)

Exatamente pela impossibilidade de impor a previsão como o
valor

final

de venda,

é que

tal valor não

integra o

fato gerador

presumido.

O que se presume e integra o suporte fático é a realização
da venda final.

O

valor

fixação em lei,

da

operação,

no

caso,

não

depende

de

mas do comportamento concorrencial e comercial dos

agentes econômicos,

Por

efetivo

esse

em especial de suas expectativas econômicas.

motivo

não

pode

o

sistema

tributário

ficar

na

dependência de uma suposta exigência de devolução dos valores caso
não se verifique o valor inicialmente arbitrado,

conforme previsto

no art. 8º da LC 87/96.
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Leio trecho do voto do ILMAR GALVÃO na ADI 1.851:

"....

O fato gerador do ICMS e a respectiva base de cálculo,

regime

de

SUBSTITUIÇÃO

presumidos,
de

ser

TRIBUTÁRIA,

de

outra

parte,

conquanto

não se revestem de caráter de provisoriedade,

considerados

definitivos,

salvo

se,

em

sendo

eventualmente

não

vier a realizar-se o fato gerador presumido.
......."

O

valor

arbitrado

ou

de

pauta

não

se

relaciona

com

os

pressupostos de incidência da norma.

Não faz parte do suporte fático abstrato.

Repito.

A STf depende da ocorrência de dois elementos: um objetivo
e uma presunção em relação ao fato gerador.

O fato gerador não admite gradação:
ou ele ocorreu, ou não.

A lógica é binária.

Não

é

possível

fato

gerador

parcial

tudo

porque

não

possível incidência parcial de norma jurídica.
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A

base

de

cálculo

esquema lógico da norma e,

concreta,

por isso,

portanto,

está

excluída

do

não admite restituição pautado

por esse argumento.

Tanto é assim que, na hipótese de venda por valor maior ao
previamente fixado, não ao cabe ao FISCO cobrança suplementar.

O

crédito

tributário

se

esgota

na

configuração

definida

pela CF.

Não é admissível revisão do crédito tributário,

para mais

ou para menos, tudo porque não é ele provisório.

Está o crédito tributário sujeito, isso sim, a uma condição
resolutiva

que

se

vincula

à

presunção

da

circulação

final

da

mercadoria.

Se tal não se dá,

se a venda prevista não ocorre -

ocorre o fato gerador presumido -,

se não

resolve-se o crédito tributário

e emerge o direito a restituição.

No entanto,

se ocorrer a presunção - a circulação final da

mercadoria - não se perquire pelo seu valor - se igual, inferior ou
superior ao preço de pauta.

Insisto.

O que se presume é a venda futura e não o seu valor.

3.3.5. ADI 1.851 - CONTORNOS DA DECISÃO DO SUPREMO.
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Toda essa questão da STF

foi minuciosamente

examinada na

ADI 1.851, em maio de 2002.

Naquela
anteriormente

oportunidade,

adotada

quando

o

do

SUPREMO

-

julgamento

revendo

da

a

medida

posição

cautelar

-

considerou constitucional STF.

Leio trecho da ementa que resume os argumentos do RELATOR ILMAR GALVÃO:

A EC n.º

03/93,

...,

aperfeiçoou

o

previsto em nosso sistema jurídico-tributário,

instituto,

já

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.
presumido

o

fato

antecipada do
pela própria

gerador

tributo,

não

dado

Constituição,

A circunstância de ser

constitui

óbice

à

exigência

tratar-se de sistema instituído
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.

O

fato

gerador presumido,

por

isso

mesmo,

não

é

provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou
complementação do imposto pago,

senão,

no primeiro caso,

na

hipótese de sua não-realização final.
//

Divergiram VELLOSO, MARCO AURÉLIO e CELSO DE MELLO.
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Manifestaram-se,
relator,

MAURÍCIO CORRÊA,

expressamente,
ELLEN GRACIE,

em

concordância

com

SEPÚLVEDA PERTENCE,

o

SYDNEY

SANCHES e MOREIRA ALVES.

ELLEN

GRACIE

acompanhou

integralmente

o

relator,

salientando que
Deve-se dar um

"...

tratamento diferente apenas à

hipótese de não-realização do fato gerador presumido."

PERTENCE ressaltou que

A

Constituição

autorizou,

'substituição tributária para frente',
um

fato presumido.

É

claro

que

igualmente presumida. É claro,
pode

ser

arbitrária,

mas

com

com

a

chamada

tomar como fato gerador
sua

dimensão material

também, que esta presunção não

isso

não

se

discute.

Se

ela

é

arrazoada, a minha leitura do § 7º do art. 150 da Constituição
Federal

é

que

consideração,
única

ressalva

aquele

os

seus

fato,

efeitos

constitucional

antecipadamente
se

tornem

de não

levado

definitivos

vir a

em

com

ocorrer o

a

fato

previsto.
//

Disse, mais, PERTENCE:
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Falou-se

muito,

aqui,

na

máxima

eficácia

dos

dispositivos constitucionais, mas que é regra hermenêutica de
mão dupla.

A Emenda Constitucional
7º do art.
para

150,

Agora,

de que resultou o §

veio para dar ao fisco um mecanismo eficaz

determinado

ressalva.

03/93,

tipo

de

circulação

econômica

se esta ressalva é interpretada

e

fez

a

de modo a

inviabilizar o instrumento fiscal que se autorizou, a meu ver,
o que se está é negando a efetividade no sentido principal.
//

Não

creio,

como

defendeu

PELUSO,

que

o

precedente

é

distinto do caso ora em exame.

Para PELUSO a
"...
interpretação
do
art.
150,
§
7º,
da
Constituição da República [dada no julgamento da ADI nº 1851AL] foi construída dentro de contexto jurídico-factual de todo
em todo diverso daquele que emoldura a presente ação."
PELUSO afirma que a diferença decorre de dois pontos:
(1) Na ADI 1851, o STF examinou legislação estadual
(Convênio ICMS 13/97) que expressamente previa que não Caberia
restituição para o Estado na hipótese de ocorrer valor final
superior ao valor presumido previamente fixado.
Diz PELUSO:

seja,
previa
manifestíssima
contrapartida
de
não
exigibilidade
de
diferença,
resultante
de
base
de
cálculo
maior,
à
regra
convencional de não devolutividade do excesso. Essa
...

\

Ou
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compensação, que se não encontra na legislação em que se
insere a norma aqui impugnada, constitui a primeira
substancial diferença entre as causas.
.............. " (VOTO,
(2) Na ADI 1851
incidência do regime de
substituído.

Ponto 4.1., pág. 6)

o

Convênio ICMS
STF a critério

13/97 deixava a
do contribuinte

Ainda PELUSO:

iii) [a substituição tributária para frente] é
opcional, pois condicionada a manifestação expressa do
contribuinte substituído, no sentido de adotar o regime
de substituição tributária, mediante celebração de Termo
de Acordo em Regime Especial com o Fisco, em que se
estabelecem as condições para operacionalização da
sistemática
de
tributação,
especialmente
quanto
à
fixação da base de cálculo.
.................. " (VOTO, Ponto 4.2., pág. 9)
Não há como se extrair diferenças essenciais em decorrência
desses pontos.

Com relação ao primeiro,
na

legislação

estadual

atacada

muito embora não esteja expresso
nesta

ADI,

a

mesma

situação

se

observa nesse processo.

É que, como dito na ementa da ADI 1.851
"o fato gerador presumido

. . . não é provisório, mas

definitivo".
Ou

seja,

em qualquer hipótese

de

utilização

da

STF,

não

caberá a restituição do valor recolhido pelo FISCO a maior, bem como
não caberá também o pagamento suplementar do contribuinte pelo valor
tributário recolhido a menor.
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Se

o

fato

gerador

é

definitivo,

é

definitivo

nos

dois

sentidos, tanto para FISCO como para o SUBSTITUÍDO.

Esse é o regime que se adota também no presente caso.

Ora,

a legislação

estadual

agora se pretende inconstitucional,

(L.

6.374/89,

art.

66-B),

que

não previu a obrigatoriedade de

complementação do recolhimento por parte do contribuinte no caso de
valor presumido a menor.

Apenas

previu

a

obrigação

do

FISCO

de

restituir

o

contribuinte no caso de valor presumido a maior.

Isso
configuração

porque
liberal

evidentemente
da

lei

-

a

não

adotou

obrigação

de

-

mesmo

nessa

complementação

de

inconstitucionalidade

do

recolhimento.

O

SUPREMO

apenas

declarará

a

inciso II, do art. 66-B, da L. 6.374/89.

Ou seja,

apenas dirá que o valor presumido maior não gera

direito de ressarcimento do contribuinte.

No mais, permanece a sistemática da lei estadual,

ou seja,

não cabimento de complementação de recolhimento a menor feito pelo
SUBSTITUTO.

Em relação ao segundo ponto
parece

que

esse

elemento

de

-

opção pelo

diferenciação

tenha

sistema

exercido

-,

não

qualquer

influência na decisão da ADI 1.851.
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Muito
decisão

pelo

contrário,

não

- notadamente no voto de

há

qualquer

ILMAR -

ao

menção

fato

de

a

naquela

adoção

do

modelo no Estado de Alagoas ter sido feita de maneira a dar a opção
ao contribuinte.

Cabe
produtos

e,

ao

Estado

ainda,

optar

deixar,

ou

em

utilizar

não,

ao

o

sistema

contribuinte

para
a

alguns

opção

para

outros produtos.

Esse elemento não se identifica com uma das características
da STF.

A
instituto,

decisão

do

Tribunal

na

ADI

1.851

fez

uma

análise

do

como deve ser a análise em um procedimento de ADI, não se

prendendo às configurações específicas de cada formato.

Em

outras

constitucionalidade

palavras,
de

uma

o

STF

SUPREMO

em

que

a

não

opção

declarou

pela

adoção

a
da

sistemática de arrecadação seja do contribuinte.

O que o SUPREMO fez foi declarar constitucional a própria
figura da STF,

na medida em que

se realizou no voto

condutor uma

análise das características do novo instituto.

Assim,
essencial

entre

não me parece
o

que

foi

que

exista

analisado

diferença

naquele

caso

estrutural
e

o

objeto

ou
do

presente processo.

3.3.6. A SEGURANÇA JURÍDICA.
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Cabe um último fundamento de ordem prática.

Como vimos,

em 08.05.2002,

o SUPREMO,

em sessão plenária,

firmou entendimento acerca da STF.

Da ementa constou:

O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório,
mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação
do imposto pago,

senão,

no primeiro caso,

na hipótese de sua

não-realização final.

Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das
vantagens
redução,
dimensões
economia,

que

determinaram a

a um só tempo,
mínimas,

sua

concepção

e

adoção,

como

a

da máquina-fiscal e da evasão fiscal a

propiciando,

portanto,

maior

comodidade,

eficiência e celeridade às atividades de tributação e

arrecadação.

O

julgamento

do

SUPREMO

serviu

de

norte

para

as

providências legislativas de cada Estado, nessa matéria.

Reforçou-se o tom de definitividade da ADI 1.851 o fato do
julgamento do mérito ter revisto a posição adotada pelo SUPREMO na
decisão cautelar.

Esse posicionamento,

como não poderia deixar de ser,

foi

prontamente obedecido pelos Estados.
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12. Daí que o dispositivo incluído na legislação paulista
pela redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.176, de 2 de outubro
de

1995,

especificamente

acrescentando

6.374/89 o inciso II do artigo 66-B,

à

Lei

estadual

nº

como transcrito, acabou-se

por revelar inconstitucional,

em razão do recente julgamento da

matéria no bojo da ADI 1851,

que interpretou definitivamente a

hipótese de ressarcimento de ICMS por SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
......................... " (INICIAL - fls. 14)

Os

Estados,

que

tinham

dispositivos

ressarcir o valor recolhido a maior,
nessa

decisão,

inclusive

que

deixaram de

buscando

os

obrigavam

fazê-lo

a

a

com base

declaração

de

inconstitucionalidade de sua legislação.

Por óbvio,
a

seus

precedentes,

o SUPREMO nunca se vinculou,
o

que

deixa

seus

de forma absoluta,

membros

à

vontade

para

formularem posições divergentes.

Entretanto, o caso revela drama de fato.

É que, ao deixar de restituir valores recolhidos a maior em
obediência à decisão SUPREMO,

o Estado teria acumulado altas dívidas

caso a prática seja, agora, declarada inconstitucional.

O Estado de São Paulo, por exemplo,
de 1,6 bilhão de reais,

como consta do

teria acumulado dívida

"Anexo de Riscos Fiscais" da

Lei 11.437/2003.
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Leio:

De

outra banda,

arrecadação,

coibindo

cobrança

dívida

sistema

da
de

tem-se adotado medidas para
a

sonegação

ativa.

Nesse

restituição

de

fiscal

imposto

regime de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA,

pago
na

incrementando

e

sentido,

aumentar a

verificou-se

a

que

o

antecipadamente pelo

forma

estabelecida pelo

artigo 66-B da Lei estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela
Lei estadual nº 9.176/95 encontra-se em desacordo com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 03/93 ao artigo 150,
Constituição

Federal.

Isso

porque

o

referido

§ 7º da

dispositivo

da

legislação estadual determina a restituição do imposto, no valor
correspondente à diferença entre a base de cálculo arbitrada e o
valor efetivo da operação final, enquanto a Constituição Federal
somente autoriza a restituição na hipótese de não realização do
fato gerador presumido. Diante dessa constatação e com base em
precedentes favoráveis do Supremo Tribunal Federal, o Estado de
São

Paulo

ingressou

com Ação Direta

de

Inconstitucionalidade

que, caso julgada procedente, importará uma economia da ordem de
R$ 1,6 bilhão, tendo em vista que a decisão alcançará situações
ocorridas desde a edição do dispositivo legal impugnado.

O

presente

caso

traz,

novamente,

ao

SUPREMO

o

debate

firmado quando do julgamento da ADI 1.851.

PELUSO alega que há diferenças entre os casos com base em
dois argumentos:
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(a) que o Convênio 13/97 dispunha também que não
caberá ao Estado o recolhimento a maior do tributo, caso o
preço final de venda seja maior do que o arbitrado; e
(b) que o Convênio 13/97 previa um sistema de ST de
caráter optativo e não obrigatório.

Parece-me,

como

sustentei,

que

nenhum

dos

pontos

é

relevante para se fixar diferenças fundamentais entre as hipóteses.

Como
causa,

vimos,

além

a STF é apenas

da

restituição

ser

enriquecimento

um método de arrecadação a ser adotado

sem
em

virtude da opção político-legislativa do Estado.

O fato presumido é definitivo, e não provisório.

Não pode gerar direito a recebimento do que arrecadado a
maior e nem direito do FISCO de receber em complementação

o

que

arrecadado a menor.

Por isso tudo,

estamos a julgar aqui o mesmo que julgamos

na ADI 1.851.

Lá o SUPREMO fixou, em decisão final, o entendimento de que
o imposto recolhido a maior não vincula o FISCO à restituição.

A
estrutural

opção
geraria

por

uma

nova

repercussão

decisão

sobre

a

mesma

péssima, especialmente

questão

para

a

formulação de políticas tributária dos Estados e da União.
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A
pilares

insegurança

de

um

Estado

jurídica,

que

Democrático

se

de

identifica

Direito,

como

estaria

a

um

dos

causar

instabilidade nas linhas condutoras das políticas tributárias.

Não

haveria

mais

confiança

para

a

adoção

de

certos

institutos, mesmo que declarados constitucionais por esse Tribunal,
na medida em que sempre haveria margem para a revisão da decisão.

Esse
fragilidade,
tribunal

ou

fato

colocaria

gerando
juiz

se

o

precedência
sinta

próprio

SUPREMO

evidente

constrangido

ao

para

em
que

reavaliar

situação
nenhum
as

de

outro

teses

já

assentadas neste Plenário.

Além disso,
uma
campo

incerteza
econômico

essa insegurança jurídica acaba por produzir

jurisdicional
e

na

com

avaliação

incontestáveis
de

risco

para

conseqüências

no

a

de

elaboração

políticas econômicas.

Os efeitos dessa incerteza jurisdicional já são estudados
de forma mais detalhada na literatura econômica,

sendo certo hoje

que
"............
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A
Tribunal

demonstração

acerca

de

dessa

instituto

hesitação

que

constitucionalidade também geraria,

o

na

Tribunal

portanto,

jurisprudência
já

declarou

do

a

sua

uma desconfiança que

acarretaria em conservadorismo na formulação das balizas do regime
de regulação monetária e cambial.

3.3.7. UMA DISCUSSÃO DESFOCADA.

O que se está a analisar nessa ADI é a constitucionalidade
da STf e se a sua utilização gera o direito do varejista de receber
valores do fisco supostamente recolhidos a maior (com base em preço
presumido maior).

Entretanto, praticamente todos os argumentos contrários ao
instrumento

e

favorável

a

uma

segunda

hipótese

de

valores contestam exclusivamente os preços presumidos

devolução

de

fixados pelo

Estado.

As petições juntadas aos autos e os memoriais distribuídos
alegam que os preços praticados estão em desarmonia com a tabela de
preços presumidos divulgado pelo Estado de São Paulo.

É importante identificar dois problemas:
(i) uma questão é o instrumento da STF;

(ii)

outra questão é a forma como o Estado fixa os

preços presumidos.

É
disparidade

importante
entre

o

notar
preço

que

se

presumido

o
e

problema
o

preço

alegado

é

a

efetivamente
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praticado,

a

utilização

em

si

do

instrumento

da

STF

e

sua

constitucionalidade ficam preservadas.

O foco do debate nessa ADI

é a

criação de uma segunda

hipótese de devolução do fisco:
-

no

caso

de

a

operação

final

ocorrer

com valor

inferior ao preço presumido.

O problema do eventual abuso do Estado na fixação do preço
presumido se resolve por meio do procedimento administrativo-fiscal
específico

ou

por

meio

de

ação

judicial

específica

com

esse

propósito, inclusive com liminares.

Nada tem a ver com o formato da STF.

Assim,
maior

somente

o argumento de que o Estado fixa preço presumido
para

cobrar

mais

imposto

não

é

relevante

para

o

deslinde da questão que estamos analisando nessa ADI.

Uma suposta exorbitância do Estado nessa tarefa se resolve
como

sempre

se

revolveu

-

por

meio

de

procedimento

fiscal

específico, na forma dos parágrafos do art. 28 da L. 6.374/89.

E, ainda, por medida judicial.

4. RESPOSTA ÀS OBJEÇÕES.

4.1. O PROBLEMA DO FATO GERADOR PRESUMIDO EM MERCADO COM
PLENA CONCORRÊNCIA.
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Em realidade,

a STF não se vincula somente a mercado com

preços tabelados ou preços sugeridos.

A

STf

diz

respeito

a

uma

maneira

de

eficiência

arrecadatória e de facilidade fiscalizatória.

Portanto, o eixo decisivo para a opção pelo novo sistema é
a

pulverização

do

mercado

e

não

se

nele

existe

condições

de

concorrência.

Como

vimos,

nos

mercados

em

que

impera

a

livre

concorrência, o valor final de venda significa redução da margem de
lucro que não poderia gerar direito de restituição.

Do

contrário,

estar-se-ia

autorizando

ao

contribuinte

a

compensar sua redução da margem de lucros - decisão por ele tomada a
partir

de

expectativas

econômicas

-

com

a

possibilidade

de

restituição de tributo.

4.2.

A OBRIGATORIEDADE DE IDENTIDADE ENTRE FATO GERADOR

PRESUMIDO E FATO GERADOR LEGITIMANTE.

Viu-se,

também,

que

o

fato

gerador

presumido

é

fato

definitivo e somente é excepcionado no caso de sua não ocorrência,
por expressa imposição constitucional.

A identidade que deve haver, portanto, entre a presunção e
a prática é em relação ao fato gerador e não à sua base de cálculo
concreta.
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Esta

depende

de

circunstâncias

totalmente

estranhas

ao

sistema tributário.

4.3. A CHAMADA "CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO".

A cláusula de devolução, por isso e por regra expressa,

o

ressarcimento imediato e preferencial caso o fato gerador presumido
não se confirme.

Ela - a cláusula - não diz respeito à relação entre o valor
arbitrado e o preço final de venda da mercadoria, uma vez que essa
relação, como visto, não define a incidência da norma.

4.4. O ARGUMENTO DO CONFISCO NA NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
A MAIOR.
Ao contrário de significar confisco,
valor pago

a maior

equivale

à não-promoção

a não devolução do
de

um

enriquecimento

injustificável por parte do SUBSTITUTO.

Verificamos que o valor pago antecipadamente é incorporado
ao preço de venda da mercadoria.

Por isso,

com a venda,

o SUBSTITUTO se ressarce do valor

total do tributo.

Como a cobrança ocorre no início da cadeia de formação de
preço,

é possível que o contribuinte repasse tal valor de modo a se

ressarcir da cobrança efetuada.
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Somente

poderia

haver

confisco

se

a

Fazenda

SUBSTITUTO valor não devido a título de imposto,

retirasse

sem sua correta

devolução.

A STF para frente é incompatível com essa possibilidade.

4.5.

A

SUPOSTA

FALTA DE

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

PARA A

COBRANÇA DO VALOR PAGO A MAIOR.

Já que não há direito de restituição, o FISCO, na STF, atua
nos estritos limites de sua competência tributária.

5. CONCLUSÃO.
Diante do exposto,

concluo no sentido de que a STF para

frente não possibilita a devolução do valor recolhido a maior

(a) seja porque a medida acarretaria enriquecimento
do SUBSTITUTO às custas do FISCO;
(b)

seja

porque

se

estaria

promovendo

a

Guerra

(c)

seja porque o fato presumido é o próprio fato

Fiscal;

gerador e não sua base de cálculo;

(d)

seja porque

o

SUPREMO,

muito

recentemente

já

firmou entendimento pela constitucionalidade da não-devolução
dos recursos.

Divirjo do relator.
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Julgo procedente a ação.

Declaro a inconstitucionalidade do art.

66-B,

inc.

II, da

Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 9.176/95, ambas leis
do Estado de São Paulo.
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ANEXO

TABELA I
ICMS - Sem o regime da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Hipótese: alíquota de 10%
Margem Operacional: 90

PRODUTOR
DISTRIBUIDOR

(1ª Etapa)

(2ª Etapa)

VAREJISTA 2

VAREJISTA 1

(3ª Etapa)

(4ª Etapa)

R$ 400

R$ 300

R$100
R$200

C: 20

D: 10
C:

10

D:

C: 30

30 D: 40

D: 20

I: R$ 10

I: R$ 10

I: R$ 10

I: R$ 10

I = Devido ao FISCO (imposto pago)
C = Crédito para Compensação
D = Valor total do débito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107994

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 203 de 328

ICMS - Com o regime da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Hipótese: alíquota de 10%
Valor Presumido: R$ 400
Margem Operacional Constante: R$ 90
Assume-se que o imposto é apropriado proporcionalmente por todos os

Obs2:

substituídos

PRODUTOR
(Substituto)

DISTRIBUIDOR

(1ª Etapa)

(2a Etapa)

VAREJISTA

VAREJISTA
2

1

(4a Etapa)

(3ª Etapa)
VC: R$ 130

VC: R$ 220

VC: R$ 310

VP: R$ 200

VP: RS 300

I.ST(etapa): R$ 10

I.ST(etapa)

VP: RS 100
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): R$ 20

I.ST(frente

):

R$ 10

:

RS 10

I.ST(frente)

:

0

Mg Op: R$ 90
Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

R$ 220

I:

R$ 40

(*)

I:

0

(II: R$ 10)

IP: R$ 10
I.ST.

:

R$ 400

R$ 310

R$130
I:

0

(II: R$

I:

0

(II: RS

10)

10)

R$ 30

(*) o

SUBSTITUTO recolhe antecipadamente com base
agregado à mercadoria até o consumidor £inal.

no

valor

presumido

a

ser

* VC = Valor de compra (custo)
* VP = Valor do produto
\

* I = Recolhimento ao Fisco (imposto pago)
* II = valor que seria devido na operação própria sem a STF (II = I.ST(etapa))
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* IP = Imposto da própria etapa (imposto assumido)
* I.ST. = Imposto recolhido em antecipação das próximas etapas
* I.ST(etapa) = imposto já recolhido em STF referente á própria etapa
* I.ST(frente) = imposto já recolhido em STF referente às etapas subseqüentes
* Mg Op = margem operacional.
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TABELA III
(1) Redução do valor final pelo SUBSTITUÍDO:

Hipótese: alíquota de 10%
Valor Presumido: R$ 400
Margem Operacional varia entre as etapas
Obs:

Nota-se que a margem operacional do VAREJISTA 2 foi determinada por
questões conjunturais de mercado (e não pelo mecanismo da STF).

PRODUTOR
(Substituto)

DISTRIBUIDOR

(1a Etapa)

(2a Etapa)

VAREJISTA
2

1
(3a Etapa)

VC: R$ 130
VP: RS 100
I.ST etapa): R$ 10
I.ST(frente): R$ 20

VAREJISTA

(4a Etapa)

VC: R$ 220

VC: R$ 310

VP: R$ 200

VP: R$ 300

I.ST(etapa): R$ 10

I.ST(etapa): R$ 10

I.ST(frente): R$ 10

I.ST(frente): 0

Mg Op: R$ 90
Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 40

RS 220

I: R$ 40 (*)
IP: R$ 10

RS 350

R$ 310

R$130

I: 0

(II: RS 10)

I:

0
10)

(II: RS

I: 0

(II: R$

10)

I.ST.: RS 30

(1a.) O SUBSTITUTO vende para o DISTRIBUIDOR por R$ 130. A parcela de
30 corresponde ao valor do ICMS em STF [= 40-10, onde 40 é o valor final do
ICMS s/a base presumida e 10 da operação própria).

r$

(2a.) O DISTRIBUIDOR vende para VAREJISTA 1 por R$ 220. Teve ele uma
margem operacional de 90 (= 220 - 130). Assumiu, absorvido por sua margem, 10
que corresponde ao ICMS devido por sua etapa. Manteve no preço o ICMS em STf
agora de 20. Na operação ordinária o DISTRIBUIDOR seria debitado em 20 (10%
s/200) e teria de recolher 10 [= 20 - 10).
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(3a.) O VAREJISTA 1 vende para o VAREJISTA 2 por R$ 310. Teve ele uma
margem de 90 [= 310 - 220]. Ele assume R$ 10 relativos ao imposto próprio de
sua etapa e repassa R$ 10 para a etapa seguinte.
(4a.) O VAREJISTA 2, por se localizar em frente a um concorrente que
vende o mesmo produto, resolve oferecer sua mercadoria por R$ 350 (a redução da
margem se justifica com base no provável aumento da clientela).
A venda pelo valor presumido (400) teria lhe assegurado uma margem de
R$ 90 (= 400 - 310).
Pela redução, a margem do VAREJISTA 2 passa a ser de R$ 40.
Note-se que o preço

final

foi ditado por elemento

conjuntural

- o

mercado.
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Tabela IV
(2) Redução intercorrente praticada pelo VAREJISTA 1:

Hipótese: alíquota de 10%
Valor Presumido: R$ 400
Margem Operacional varia entre as etapas
Obs:

Nota-se que a margem operacional do VAREJISTA 1 foi determinada por
questões conjunturais de mercado (e não pelo mecanismo da STF)

PRODUTOR
(Substituto)

DISTRIBUIDOR

(1a Etapa)

(2a Etapa)

VAREJISTA
2

1

(3a Etapa)
VC: R$ 130
VP: R$ 100
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): RS 20

VAREJISTA

(4a Etapa)

VC: R$ 220

VC: R$ 260

VP: RS 200

VP: R$ 250

I.ST(etapa): R$ 10

I.ST(etapa): RS 10

I.ST(frente): RS 10

I.ST(frente): 0

Mg Op: R$ 90
Mg Op: R$ 40

Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

R$ 220

I: R$ 40 (*)
IP: R$ 10

R$ 350

R$ 260

R$ 130
I:

0

(II: RS 10)

I: 0
10)

(II: RS

I: 0

(II: RS

10)

I.ST.: R$ 30

(1a.) O SUBSTITUTO vende para o DISTRIBUIDOR por R$ 130. A parcela de
R$ 30 corresponde ao valor do ICMS em STF [= 40-10, onde 40 é o valor final do
ICMS s/a base presumida e 10 da operação própria).
(2a.) O DISTRIBUIDOR vende para VAREJISTA 1 por R$ 220. Teve ele uma
margem operacional de 90 [= 220 - 130]. Assumiu, absorvido por sua margem, 10
que corresponde ao ICMS devido por sua etapa. Manteve no preço o ICMS em STF
agora de 20. Na operação ordinária o DISTRIBUIDOR seria debitado em 20 (10%
s/200) e teria de recolher 10 [= 20 - 10).
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(3a.) 0 VAREJISTA 1, também por se localizar em frente a um concorrente
que vende o mesmo produto, resolve oferecer sua mercadoria por R$ 260 (a
redução da margem se justifica com base no provável aumento da clientela).
A venda pelo valor presumido parcial
margem de R$ 90 (= 310 - 220).

(310)

teria lhe assegurado uma

Pela redução, a margem do VAREJISTA 1 passa a ser de R$ 40.
(4a.) O VAREJISTA 2 vende para o consumidor final por R$ 350. Ele
assume R$ 10 relativos ao imposto próprio de sua etapa e mantém uma margem de
90 [= 350 - 260], a mesma que teria se não houvesse a STF.
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Tabela V
(3) Redução do valor final pelo DISTRIBUIDOR:

Hipótese: alíquota de 10%
Valor Presumido: R$ 400
Margem Operacional varia entre as etapas
Obs:

Nota-se que a margem operacional

do DISTRIBUIDOR foi

determinada

por questões conjunturais de mercado (e não pelo mecanismo da STF) .

PRODUTOR
(Substituto)

DISTRIBUIDOR

(1ª Etapa)

(2ª Etapa)

VAREJISTA
1

2

(3ª Etapa)
VC: R$ 170

VC: R$ 130
VP: R$ 100
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): RS 20

VAREJISTA

(4ª Etapa)
VC: R$ 260

VP: R$ 160
I.ST(etapa): R$
I.ST(frente): R$ 10

VP: R$ 250
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): 0

Mg Op: R$ 40
Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

R$170
R$ 260

R$130
I: R$

40 (*)

IP: RS 10
I.ST.: RS 30

I: 0 (II: R$ 10)

I: 0 (II: R$
10)

R$ 350

I: 0 (II: RS
10)

(1a.) O SUBSTITUTO vende para o DISTRIBUIDOR por R$ 130. A parcela de
30 corresponde ao valor do ICMS em STF [= 40-10, onde 40 é o valor final do
ICMS s/a base presumida e 10 da operação própria).

r$

(2ª.) O DISTRIBUIDOR resolve vender o seu produto por R$ 170 como
forma de atrair VAREJISTAS 1, tendo em vista a grande quantidade de concorrente
na oferta do produto. Assim procedendo, assume para si a redução de sua margem
operacional que passa a ser de R$ 40 (= 170 - 130).
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A venda pelo valor presumido parcial
margem de R$ 90 (= 220 - 130).

(220)

teria lhe assegurado uma

(3a.) O VAREJISTA 1 vende para VAREJISTA 2 por R$ 260. Teve ele uma
margem operacional de 90 [= 260 - 170], igual a que teria se a
arrecadação
tributária advinda da circulação dessa mercadoria não fosse com STF. Assumiu,
absorvido por sua margem, 10 que corresponde ao ICMS devido por sua etapa e
repassa mais 10 relativos ao imposto referente à etapa seguinte.
(4a.) O VAREJISTA 2 vende para o consumidor final por R$ 350. Ele
assume R$ 10 relativos ao imposto próprio de sua etapa e mantém sua margem de
90 [= 350 - 260], a mesma que teria se não houvesse a STF.
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Tabela VI
(4) Redução do valor final pelo PRODUTOR:

Hipótese: alíquota de 10%
Valor Presumido: R$ 400
Margem Operacional varia entre as etapas
Obs:

Nota-se que a margem operacional do PRODUTOR foi determinada por
questões conjunturais de mercado (e não pelo mecanismo da STF).

PRODUTOR
(Substituto)

DISTRIBUIDOR

(1a Etapa)

(2ª Etapa)

VAREJISTA
2

1
(3a Etapa)

VP: R$ 50
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): RS 20

(4a Etapa)
VC: R$ 260

VC: R$ 170

VC: R$ 80

VAREJISTA

VP: R$ 160
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): R$ 10

VP: RS 250
I.ST(etapa): RS 10
I.ST(frente): 0

Mg Op: R$ 90
Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 40

Mg Op: R$ 90

R$170
R$ 260

R$ 80
I: R$ 40 (*)

I: 0 (II: R$ 10)

IP: R$ 10
I.ST.: R$ 30

I: 0 (II: R$
10)

R$ 350

I: 0 (II: RS
10)

(1a.) O SUBSTITUTO vende para o DISTRIBUIDOR por R$ 80 como forma de
aumentar as vendas de seu produto. Agindo assim, reduz sua margem operacional
de R$ 90 para R$ 40.
Seu recolhimento de tributo, entretanto, permanece constante, na casa
dos R$ 40, sendo que R$ 10 é o valor do ICMS assumido por ele por ser a parcela
da própria etapa e R$ 30 é o valor do ICMS recolhido em antecipação (parcelas
relativas às etapas subseqüentes).
A venda pelo valor presumido parcial
margem de R$ 90.

(R$ 130)

lhe representaria uma
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(2ª.) O DISTRIBUIDOR compra o produto pagando, embutido no preço, a
parcela relativa à sua etapa de circulação e as parcelas referentes às etapas
posteriores. Assim, assume R$ 10 da sua etapa e repassa R$ 20 no preço de venda
para o VAREJISTA 1.
(3a.) O VAREJISTA 1 vende para VAREJISTA 2 por R$ 260. Teve ele uma
margem operacional de 90 [= 260 - 170], igual a que teria se a arrecadação
tributária advinda da circulação dessa mercadoria não fosse com STF. Assumiu,
absorvido por sua margem, 10 que corresponde ao ICMS devido por sua etapa e
repassa mais 10 relativos ao imposto referente à etapa seguinte.
(4a.) O VAREJISTA 2 vende para o consumidor final por R$ 350. Ele
assume R$ 10 relativos ao imposto próprio de sua etapa e mantém sua margem de
90 [= 350 - 260], a mesma que teria se não houvesse a STF.
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TABELA VII
(1) Aumento do valor final pelo SUBSTITUÍDO:

Hipótese: alíquota de 10%
Valor Presumido: R$ 400
Margem Operacional varia entre as etapas
Obs:

Nota-se que a margem operacional do VAREJISTA 2 foi determinada por
questões conjunturais de mercado (e não pelo mecanismo da STF).

PRODUTOR
(Substituto)

DISTRIBUIDOR

(1a Etapa)

(2a Etapa)

2

1

(3a Etapa)
VP: R$ 100
I.ST(etapa): RS 10
I.ST(frente): R$ 20

(4a Etapa)
VC: R$ 310

VC: R$ 220

VC: R$ 130

VAREJISTA

VAREJISTA

VP: RS 200
I.ST(etapa): RS 10
I.ST(frente): R$ 10

VP: RS 300
I.ST(etapa): R$ 10
I.ST(frente): 0

Mg Op: R$ 90
Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 90

Mg Op: R$ 140

R$ 220

I: R$ 40 (*)
IP: R$ 10
I.ST.: R$ 30

R$ 450

R$ 310

R$130
I: 0 (II: RS 10)

I: 0 (II: RS
10)

I: 0 (II: RS
10)

(1a.) O SUBSTITUTO vende para o DISTRIBUIDOR por R$ 130. A parcela de
30 corresponde ao valor do ICMS em STF [= 40-10, onde 40 é o valor final do
ICMS s/a base presumida e 10 da operação própria).

r$

(2a.) O DISTRIBUIDOR vende para VAREJISTA 1 por R$ 220. Teve ele uma
margem operacional de 90 [= 220 - 130] . Assumiu, absorvido por sua margem, 10
que corresponde ao ICMS devido por sua etapa. Manteve no preço o ICMS em STF
agora de 20. Na operação ordinária o DISTRIBUIDOR seria debitado em 20 (10%
s/200) e teria de recolher 10 [= 20 - 10).
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(3a.) O VAREJISTA 1 vende para o VAREJISTA 2 por R$ 310. Teve ele uma
margem de 90 [= 310 - 220]. Ele assume R$ 10 relativos ao imposto próprio de
sua etapa e repassa R$ 10 para a etapa seguinte.
(4a.) O VAREJISTA 2, por ter forte poder de mercado, resolve oferecer
sua mercadoria por R$ 450.
A venda pelo valor presumido (400) teria lhe assegurado uma margem de
R$ 90 (= 400 - 310).
Pelo aumento do preço de venda, a margem do VAREJISTA 2 passa a ser de
R$ 140.
Note-se que o preço

final

foi

ditado por elemento

conjuntural

- o

mercado.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
Relator, julgando improcedente a ação direta, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem suscitada pelo Presidente, Ministro
Sepúlveda Pertence, por decisão unânime, admitiu o julgamento da
ação de inconstitucionalidade, em pauta, malgrado a decisão tomada
na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento foi suspenso em
virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, ProcuradorGeral do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas
Nascimento. Plenário, 27.11.2003.
Decisão: Chamado o feito para dar prosseguimento ao
julgamento, antecipou o pedido de vista o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário,
03.12.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Presidente, julgando
procedente a ação, indicou adiamento o Senhor Ministro Cezar
Peluso (Relator). Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro
Nelson Jobim. Plenário, 17.08.2005.
Presidência

do

Senhor

Ministro

Nelson

Jobim.

Presentes

à
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sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar
Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa e Eros Grau.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e
Silva de Souza.
p/Luiz Tomimatsu
Secretário
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25/05/2006

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
ADITAMENTO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (Relator): 1. O Min.
NELSON JOBIM inaugurou divergência, argumentando, em síntese,
que:
i) A substituição tributária para frente seria “mecanismo de
arrecadação” caracterizado por “regime especial de cobrança de tributo”;
ii) “A opção do legislador constitucional não pode ser interpretada com base
na sistemática rotineira de tributação”;
iii) “A par disso, constitui-se em equívoco recorrente a tentativa de leitura
da nova configuração do instituto com base em uma pretensa ‘ontologia’ do
ICMS”;
iv) “O imposto não-cumulativo, com STF mantém essa característica.(...)
Na STF , a compensação ocorre antes da circulação.”;
v) “O SUBSTITUTO incorpora ao preço de venda o valor do imposto
devido por STF, apurado este com base no valor presumido final de venda e fixado
nos termos do art. 8 da L. KANDIR” e o “valor do tributo em STF, acompanha o
preço até a última operação, realizada pelo SUBSTITUÍDO final” razão pela
qual a venda por valor abaixo do presumido acarretaria diminuição da
sua “margem operacional”, ou seja, de seu lucro;
vi) a expressão “fato gerador presumido” contida no art. 150, § 7º, da
Constituição, deve interpretada apenas em relação ao “elemento material
da hipótese de incidência e, por isso, ou ele se dá – ocorre na realidade – ou não se
dá – não ocorre” (p. 46). “Será caso de restituição a ocorrência da CONDIÇÃO
LEGAL RESOLUTIVA, ou seja, a não ocorrência do fato gerador presumido”.
“A presunção em nada se relaciona com a base de cálculo concreta do imposto”
(p. 47);
vi-a) “Tanto é assim que, na hipótese de venda por valor maior ao
previamente fixado, não cabe ao Fisco cobrança suplementar” (p. 49);
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vii) a restituição da diferença entre o fato gerador presumido e o
efetivamente ocorrido, nesse contexto, “importaria em introduzir o valor
ICMS dentro do poder de barganha do SUBSTITUÍDO”, ou um benefício que
aumentaria o seu lucro (chamado pelo Min. JOBIM de ‘margem
operacional’). “Ao contrário de significar confisco, a não devolução do valor pago
a maior equivale à não-promoção de um enriquecimento injustificável por parte
do SUBSTITUTO” (p. 63);
viii) a fixação do valor presumido observa parâmetros fixados pela
legislação complementar e estadual, impugnáveis pelos interessados em
vias administrativas e judiciais;
ix) a substituição tributária para frente é “método de arrecadação de
tributo” instituído “com o objetivo de facilitar e tornar mais eficiente a cobrança
de impostos, especialmente os não-cumulativos”, de modo que a devolução
de valor recolhido a maior tornaria inviável o regime;
x) a devolução da diferença por alguns Estados, e não por outros,
caracterizaria guerra fiscal;
xi) A decisão proferida no julgamento da ADI nº 1.851/AL (Rel. Min.
ILMAR GALVÃO) seria totalmente aplicável ao caso, porque “em
qualquer hipótese de utilização da STF não caberá a restituição do valor recolhido
pelo Fisco a maior, bem como não caberá também o pagamento suplementar do
contribuinte pelo valor tributário recolhido a menor.” (p. 53), e o fato da STF
ser opcional no dispositivo tido por inconstitucional na ADI nº 1.851/AL
seria irrelevante para a hipótese;
xii) eventual mudança no entendimento da Corte provocaria abalos
na segurança jurídica e grandes prejuízos aos Estados. “O Estado de São
Paulo, por exemplo, teria acumulado dívida de 1,6 bilhão de reais, como consta do
‘Anexo de Riscos Fiscais’ da Lei 11.437/2003;” (p. 57)
Daí, conclui pela inconstitucionalidade do dispositivo da lei paulista,
julgando procedente a ação.
2. Os argumentos de S. Exa. impressionam deveras, sobretudo por
seu forte teor econômico e pelo uso hábil de conceitos contábeis, tais

2
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como custo, preço e “margem operacional”. Mas pode dizer-se que seu
voto se apóia em duas premissas independentes e dissociáveis:
a) uma, econômico-contábil: o valor do ICMS substituição tributária
para frente, por ele chamado de STF, integraria o preço de venda do
substituto (P1). Conseqüentemente, tornar-se-ia custo para o substituído,
que, por sua vez, o incorporaria ao preço de venda do seu produto (P2).
Eventual diferença entre o preço de venda do substituído (P2) e o preço
de pauta da substituição implicaria redução do lucro do substituído;
b) a outra, jurídica: a incidência do ICMS STF seria definitiva, e o
fato gerador “legitimante”, que encarado apenas no aspecto material,
seria sua condição resolutória.
3. A partir da primeira, S. Exa. conclui que a venda por valor inferior
ao “presumido”, para efeito de incidência da STF,, não confere ao
substituído o direito de se ressarcir da diferença, porque: i) o ICMS
substituição foi incorporado a seu “custo” (p. 21); ii) a redução do “preço
de venda” importou redução de seu lucro.
Quanto à incorporação do ICMS substituição, retido pelo substituto,
ao “custo do produto” adquirido pelo substituído, o argumento seria
verdadeiro, se se tratasse de incidência monofásica (art. 155, § 2º, XII, ‘h’, da
Constituição Federal), ou de venda a consumidor final, coisas que de modo
algum se não confundem com a sistemática de recolhimento de ICMS por
substituição tributária para frente (STF) em vigor no Estado de São Paulo.
Nos casos de incidência monofásica ou de venda a consumidor final, o
ICMS pode considerar-se elemento do “custo” do produto ao adquirente,
porque irrecuperável, ou seja, porque não reduzirá a conta de ICMS que,
criada em observância à não-cumulatividade, deve recolher o comprador
(quando efetue operações tributadas).
Nessas hipóteses (incidência monofásica e venda a consumidor final), o
ICMS tem impacto econômico semelhante ao dos chamados impostos
diretos, porque não permite repercussão jurídica (transferência jurídica
do encargo tributário mediante o sistema de débitos e créditos). Só uma
relação econômica interessa ao direito tributário, e o sujeito passivo é
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considerado, em definitivo, num dos vértices da relação.
No regime de STF no Estado de São Paulo, conforme reconhecido
pelo próprio Min. JOBIM, há duas relações econômicas relevantes para o
regime: i) a praticada pelo substituto e; ii) a praticada pelo substituído.
Ambos realizam “operação de circulação de mercadoria” tributada pelo ICMS
(sujeita à hipótese de incidência), pois doutro modo, é evidente, não
haveria substituição tributária.
A operação praticada pelo substituído é tão relevante que entra na
conformação da base de cálculo do ICMS substituição (preço de venda ao
consumidor final, preço tabelado, etc.) para fixação do chamado “preço
de pauta” e, em especial, é decisiva para justificar a existência mesma do
sistema. Sem a operação final (abstraída discussão sobre seu montante), o
regime de recolhimento antecipado não se justifica nem legitima,
impondo devolução do valor retido.
No Estado de São Paulo, há outra circunstância que reforça a
demonstração da imprescindibilidade e independência da operação do
substituído. Diversamente do que expôs o Min. JOBIM, o substituído
deve recolher a diferença, como já expus em meu voto, se seu preço de
venda seja superior ao presumido, nos termos da legislação do ICMS ali
vigente (art. 265 do RICMS/2000), isto é, configura-se específica relação
jurídico-tributária entre o substituído e o Estado, nascida da prática do
“fato gerador” pelo substituído:
“Art. 265 - A retenção do imposto na forma deste capítulo
não exclui o pagamento de complemento, pelo contribuinte
substituído, na hipótese de o valor da operação ou prestação
final com a mercadoria ou serviço ter sido maior que o da base
de cálculo utilizada para a retenção, observada a disciplina
estabelecida pela Secretaria da Fazenda.
Parágrafo único - O pagamento do complemento referido
neste artigo também será exigido do contribuinte substituído,
na hipótese de superveniente majoração da carga tributária
incidente sobre a operação ou prestação final com a
mercadoria ou serviço.”
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Aqui, o montante retido será abatido do valor devido segundo o
mesmo sistema de apuração do regime dito normal (sem substituição
para frente)1, o que afasta de todo em todo o argumento de que o valor
retido integraria os custos do substituído.
E, se o imposto retido for maior do que o efetivamente devido em
virtude da operação praticada pelo substituído, em decorrência da
incidência da regra-matriz de incidência própria, esse poderá reembolsarse da diferença, consoante dispõe a norma impugnada nesta ADI (art. 66B da Lei nº 6.374/1989), regulamentada pelo art. 269 do RICMS/2000
daquele Estado:
“Art. 269 - Nas situações adiante indicadas, o
estabelecimento do contribuinte substituído que tiver recebido
mercadoria ou serviço com retenção do imposto, observada a
disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, poderá
1

“Artigo 278 - O contribuinte substituído, relativamente às operações com mercadoria ou
prestações de serviço recebidas com imposto retido, escriturará o livro Registro de Entradas e o
Registro de Saídas na forma prevista neste regulamento, com utilização da coluna "Outras",
respectivamente, de "Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" e "Operações ou Prestações
sem Débito do Imposto" (Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula sexta, com
alteração do Ajuste SINIEF-2/96, cláusula segunda).
§ 1º - O valor do imposto retido ou de parcela do imposto retido, indicado no documento
fiscal:
1 - não será incluído na escrituração da coluna "Outras";
2 - será indicado na coluna "Observações", ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2º - Na escrituração, no livro Registro de Entradas, de Nota Fiscal que acoberte operações
interestaduais sujeitas ou não ao imposto, cujas mercadorias estejam sujeitas ao regime de
substituição tributária, os valores do imposto retido relativo a tais operações serão lançados,
separadamente, na coluna "Observações".
§ 3º - Sem prejuízo da escrituração prevista neste artigo, a Secretaria da Fazenda poderá
estabelecer disciplina para o lançamento de outros elementos inerentes à substituição
tributária nos livros fiscais.”
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ressarcir-se (Lei 6.374/89, art. 66-B, na redação da Lei 9.176/95,
art. 3.º, e Convênio ICMS-81/93, cláusula terceira, § 2º, na
redação do Convênio ICMS-56/97, cláusula primeira, I):
I - do valor do imposto retido a maior,
correspondente à diferença entre o valor que serviu de
base à retenção e o valor da operação ou prestação
realizada com consumidor ou usuário final;
II - do valor do imposto retido ou da parcela do
imposto retido relativo ao fato gerador presumido não
realizado;” (Grifei)

Ou seja, perante todas essas características jurídico-normativas
ditadas pela legislação de regência, a previsão da operação praticada pelo
substituído é essencial para legitimar o sistema de cobrança no regime de
substituição tributária no Estado de São Paulo, razão por que nem sempre
o tributo será considerado como custo do substituído, pois, conforme se
viu, poderá ele – e decerto o fará – recuperá-lo na etapa subseqüente,
sobretudo quando praticar “fato gerador” em valor excedente ao
presumido e tiver de recolher a diferença (art. 265 do RICMS/2000, do
Estado de São Paulo).
Ao depois, o argumento ressente-se de vício lógico, quando se
articula e desdobra nestes termos:
i) o ICMS STF, incorporado ao preço de venda do substituto e
destacado na nota fiscal, é custo do substituído (não é tributo por
recuperar);
ii) se o fato gerador legitimante, em seu aspecto material, não
ocorrer, pelo perecimento do objeto, por exemplo, o substituído poderá
recuperar o valor do imposto retido.
Ora, se o valor do ICMS STF retido pelo substituto do substituído é
custo deste, qual há de ser o fundamento econômico para sua devolução,
quando o fato gerador legitimante, visto no aspecto material, como
propõe o Min. JOBIM, não ocorra em sua totalidade?
Se o ICMS retido por STF incorpora os custos do substituído e, se,
como aduz S. Exa., “A STF não se conecta com a operação final para, a partir
6
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daí, fazer-se a compensação” (p. 34 do seu voto), não teria ele fundamento
econômico para lhe exigir a devolução, porque tal valor não seria tributo,
mas custo seu, embutido no preço de aquisição! Ou seja, pela premissa
sustentada no voto do Min. JOBIM, o comando constitucional de
devolução, posto no art. 150, § 7º, perde sentido, alcance e racionalidade.
3.1. Outro argumento econômico, invocado pelo Min. JOBIM para
justificar a não devolução da diferença, é que (ii) a redução do “preço de
venda” tipificaria redução do lucro do substituído, praticada dentro de
sua esfera de disponibilidade, de modo que a devolução implicaria
benefício fiscal e enriquecimento sem causa jurídica. Noutras palavras, se
o substituído quis vender por preço inferior ao de pauta (sobre o qual
incidiu a retenção), teria disposto, segundo seus interesses privados, de
parcela de seu próprio lucro, donde não lhe sobrar direito algum à
exigência de reembolso da diferença ao Fisco.
Data venia, não posso aceitá-lo.
Ainda que, ad argumentandum tantum, se pudera abstrair a operação
praticada pelo substituído na conformação da substituição tributária, o só
fato econômico da redução de lucro não mutila nem desfigura o direito
subjetivo à devolução de tributo recolhido indevidamente. É que, como
logo se intui, aqueloutro argumento econômico não interfere na solução
do problema jurídico posto no julgamento desta ação direta de
inconstitucionalidade, porque não é o impacto no proveito econômico do
substituído que lhe confere direito à restituição do excesso, mas a causa
desse impacto, quando ilegítima.
O Min. JOBIM critica suposta preocupação com a “natureza
jurídica” ou a “lógica interna” do tributo, sob alegação de que estas
cairiam “por terra diante das razões de ordem prática que inspiraram a medida e
da alteração da fonte do sistema, ou seja, a constituição” (p. 34 do seu voto).
Mas o que está em jogo nesta causa é, precisamente, a questão da
natureza jurídica – entendida como regime jurídico-normativo - da
substituição tributária para frente, para efeito de interpretação da
cláusula constitucional introduzida da EC nº 3/1993, pela razão óbvia de
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que motivos de ordem prática não podem, se entendidos como rationes
iuris, ser encontrados nem aventados fora dos contornos jurídicos do
instituto.
A rigor, o pagamento de qualquer tributo sobre operação econômica
lucrativa reduz o lucro do contribuinte. O fundamento para a devolução
está na invalidez jurídica de sua exigência.
3.2. Ainda em relação aos argumentos econômicos, é certo que, à
primeira vista, impressionam as tabelas apresentadas em anexo ao voto
vista do Min. JOBIM para lhe comprovar o raciocínio.
Mas, data venia, as tabelas assentam-se em premissas menos exatas,
como suponho haver demonstrado, e ainda contêm erro de aplicação do
regime.
A base de cálculo do ICMS substituição é (ou deveria sê-lo), por
força do art. 8º da Lei Complementar nº 87/1996, equivalente ao preço de
venda ao consumidor. É sobre esse valor presumido (art. 8º, II), tabelado
(art. 8º, § 2º) ou sugerido ao consumidor (art. 8º, § 3º), que se calcula o
ICMS substituição. Logo, a operação cujo fato gerador é presumido é a
operação final da cadeia, de modo que o consumidor e, pois, o
substituído é sempre aquele que pratica tal operação.
Identificada essa base de cálculo, o substituto aplica a alíquota legal
e identifica o valor do ICMS que seria devido pela operação (varejista 2,
nas tabelas anexas ao voto do Min. JOBIM). Como o imposto é nãocumulativo, deduz desse montante o valor do imposto devido por sua
operação própria (venda do substituto) (produtor – substituto). A
diferença é o ICMS substituição que é retido na fonte pelo substituto.
Ou seja, o regime supõe dois extremos subjetivos: (i) o responsável
(produtor – substituto) e (ii) o contribuinte que vende ao consumidor
(varejista 2).
As etapas intermediárias (Distribuidor, Varejista 1) são
irrelevantes, porque pelo mecanismo da não-cumulatividade a carga
tributária é equivalente à aplicação da alíquota à última operação
tributada.
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Daí que os intermediários apontados nas tabelas do Min. JOBIM só
se tornariam relevantes do ponto de vista jurídico, se vendessem a
consumidor final, porque aí, sim, praticariam o fato gerador presumido.
Em outras palavras, o fato gerador presumido é o último da cadeia
(venda a consumidor), e os elos intermediários repassam o ICMS retido
por substituição para a etapa subseqüente.2
4. Quanto à premissa jurídica de que (ii) a incidência do ICMS STF
seria definitiva, e o fato gerador “legitimante”, que deve ser visto apenas
no aspecto material, seria a condição resolutória, bem como quanto às
conseqüências, reservo-lhes algumas observações, não sem, antes, insistir
nas características da substituição tributária para frente no Estado de São
Paulo, perante a Lei estadual nº 6.374/1989:
“8. Da visão conjunta e sistemática de todas essas normas,
podem identificadas, com nitidez, as seguintes características
da substituição tributária do ICMS em relação às subseqüentes
operações, ou substituição tributária para frente, na legislação do
Estado de São Paulo:
i) é obrigatória em relação às operações previstas no
2

“Art. 274 - O contribuinte substituído, ao realizar operação com mercadoria ou
prestação de serviço que tiver recebido com imposto retido, emitirá documento fiscal, sem
destaque do valor do imposto, que conterá, além dos demais requisitos, a seguinte indicação
"Imposto Recolhido por Substituição - Artigo......do RICMS" (Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e
Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94).
(...)
§ 3º - O contribuinte substituído que realizar operações destinadas ao território paulista, com
a finalidade de comercialização subseqüente, ou prestação de serviço vinculada a operação
ou prestação abrangida pela substituição tributária, deverá, no campo "Informações
Complementares" do documento fiscal:
1 - indicar a base de cálculo sobre a qual o imposto foi retido e o valor da parcela do
imposto retido cobrável do destinatário;” (grifei)
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art. 8º da Lei nº 6.374/89;
ii) o substituto assume a condição de sujeito passivo
relativamente ao imposto que seria devido nas operações
presumidas subseqüentes até o consumo final (art. 8º);
iii) a substituição tributária pressupõe que o
substituído seja classificado como “contribuinte” do ICMS;
iv) o regime jurídico aplicável ao substituído, quanto
a isenções, reduções de base de cálculo, etc., estende-se ao
substituto (art. 66-E da Lei nº 6.374/89);
v) a base de cálculo do ICMS é o valor da operação
que seria praticada pelo substituto, computados encargos,
margem de lucro ao preço de venda do substituto, ou por
tabelas, valor de mercado, etc.;
vi) o valor devido será equivalente ao resultado da
diferença entre o imposto devido pela operação ou prestação do
contribuinte (substituído) e aquele devido pela operação ou
prestação própria do responsável (substituto) (art. 66-D, II, da
Lei 6.374/89);
vii) o substituto é também contribuinte do imposto
pela operação própria que realiza;
viii) a sujeição passiva por substituição não exclui a
responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação
total do crédito tributário, observado o procedimento
estabelecido em regulamento, sem prejuízo da penalidade
cabível por falta de pagamento do imposto (art. 66-C da
Lei nº 6.374/89);
ix) se a operação praticada pelo substituído tiver
valor maior do que aquele tomado como parâmetro para o
cálculo estimativo do ICMS (presumido), o substituído
deverá recolher a diferença correspondente, como,
regulamentando o art. 66-C da Lei nº 6.374/89, prescreve o
art. 265 do Decreto estadual nº 45.490, de 30/11/2000
( RICMS/2000), verbis:
“Artigo 265 - A retenção do imposto na forma
deste capítulo não exclui o pagamento de
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complemento, pelo contribuinte substituído, na
hipótese de o valor da operação ou prestação final
com a mercadoria ou serviço ter sido maior que o da
base de cálculo utilizada para a retenção, observada
a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda.
§ único - O pagamento do complemento
referido neste artigo também será exigido do
contribuinte
substituído,
na
hipótese
de
superveniente majoração da carga tributária
incidente sobre a operação ou prestação final com a
mercadoria ou serviço.”

4.1. Conforme salientei no voto proferido no julgamento do dia
27/11/2003, a substituição tributária é técnica de arrecadação e, como tal,
deve submeter-se aos limites constitucionais do tributo ao qual se aplica:
“Na verdade, o fato gerador, como realidade própria da
ciência e do mundo jurídicos, não é figura que se esgote na
mera consistência material do fato histórico que lhe
corresponde, do qual é recortado pela fattispecie normativa
abstrata, ou seja, como evento ou fenômeno que se soma aos
demais fatos componentes da totalidade do mundo físico. Ele é
também, e sobretudo, o mesmo fato visto na sua dimensão
qualitativa de acontecimento dotado de certo valor monetário, o
qual é o suporte do conceito normativo da base de cálculo do
tributo incidente. Trata-se, portanto, de uma unidade jurídiconormativa, que, no caso, não pode dissociada nem dissolvida
para efeito de interpretação da referência constitucional a “fato
gerador presumido”, como se este se exaurisse no fato histórico
bruto, com abstração de seu aspecto qualitativo, o qual está na
expressão monetária do seu imanente valor como fato
econômico. Um fato com determinado valor não é o mesmo que
outro fato com valor diferente presumido e preestimado: se o
fato real subseqüente tem valor inferior à base de cálculo do
fato presumido, então, porque é outro fato verificado, não se
realizou o fato gerador presumido.
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14. A substituição tributária para frente, cuja técnica se vale
de antecipação ficta da ocorrência do fato gerador, como um de
seus mecanismos legais elementares, não implica exigência
nova de imposto e, destarte, como já observado, por reduzir-se
a mera técnica de arrecadação fiscal, tem de se acomodar às
regras e aos limites constitucional-tributários aplicáveis ao
ICMS, os quais devem governar-lhe toda interpretação.
No regime ordinário de apuração do ICMS, o contribuinte,
o qual tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador, consoante o art. 121, § único, inc. I, do
CTN, fica obrigado ao pagamento do imposto, quando
pratique, por inteiro, operação de circulação de mercadorias, de
prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, ou de comunicação.
Na substituição tributária para a frente, o legislador adota
fato econômico preliminar da situação que constitua o respectivo
fato gerador e transfere para esse momento, antecipando-a, a
obrigação de recolhimento do imposto que será devido à
realização, por completo, daquela mesma situação, dentro do
ciclo de atividade econômica em que se dão ambos os fatos. O
mecanismo aí é, pois, só de antecipação legal da obrigação de
recolhimento do imposto que, por presunção, será devido
quando ocorra por inteiro o fato descrito na Constituição e
presumido pelo legislador. E, em paralelo, a lei transfere ao
substituto a obrigação legal de efetuar o recolhimento
(responsabilidade tributária por substituição).
Ora, como se trata, iniludivelmente, de mera antecipação,
todo o regime jurídico do imposto do ICMS permanece o
mesmo, sobretudo a necessária correlação lógico-jurídica entre
base de cálculo (final) e critério material (fato gerador, enquanto
operação realizada).
É o que, aliás, se infere e confirma a, pelo menos, dois
expressos dispositivos da Lei nº 6.374/89: um, o que prescreve
que o regime jurídico do ICMS devido por substituição e, como
tal, aplicável ao substituído, em relação a isenções, reduções de
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base de cálculo, etc., se estende ao substituto (art. 66-E); o outro,
que estatui que a sujeição passiva por substituição não exclui a
responsabilidade supletiva do contribuinte (substituído) pela
liquidação total do crédito tributário, observado o
procedimento estabelecido em regulamento, sem prejuízo da
penalidade cabível por falta de pagamento do imposto (art. 66C).
15. Como técnica de arrecadação, o sistema exige, para sua
operacionalidade, que se apure, ainda que por estimativa, o
valor da operação tributável que o substituído deve realizar ao
cabo do ciclo de circulação. Como tal operação há de se efetivar
mais tarde, a lei recorre, para o fim da antecipação do
recolhimento, a certos critérios para lhe presumir, de forma
relativa (presunção iuris tantum), o valor, como, por exemplo, o
custo acrescido de margem de lucro (art. 8º, II, da LC nº 87/96),
o preço sugerido de venda ao consumidor (art. 8º, § 3º, da LC nº
87/96), preço usualmente praticado no mercado (art. 8º, § 6º, da
LC nº 87/96), etc..
Observe-se ao propósito que não caberia aqui, como se
costuma dizer e constitui premissa fundamental da decisão da
ADI nº 1.851, presumir-se a não realização histórica da
operação provável que, correspondendo ao fato gerador,
integra ou fecha o processo econômico da circulação. A
presunção é inversa. Salvo casos raros, como já notei, o fato
gerador dá-se com regularidade e, por isso, o Fisco toma,
segundo aqueles critérios e com apoio em informações precisas,
valores baseados nas práticas do mercado, sem cogitar do
número das possíveis fases intermediárias do processo de
comercialização, as quais são irrelevantes, porque o que lhe
interessa é só o valor ou preço da operação tributável. É o que
consta, p. ex., dos arts. 28 e 28-A da Lei nº 6.374/89, com a
redação das Leis nº 9.176/976 e 9.794/97, verbis:
“Art. 28. - No caso de sujeição passiva por substituição,
com responsabilidade atribuída em relação às subseqüentes
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operações, a base de cálculo é o valor da operação praticada pelo
substituto ou substituído intermediário, incluídos os valores
correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros
encargos transferíveis ao varejista, acrescido do valor resultante
da aplicação de percentual de margem de valor agregado
estabelecido de conformidade com o disposto no artigo seguinte.
Art. 28-A. - O percentual de margem de valor agregado de
que trata o artigo anterior, será fixado pelo Poder Executivo
com base em preços usualmente praticados no mercado,
obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou por
meio de dados fornecidos por entidades representativas dos
respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos
preços coletados” (grifos nossos).
Está aí boa resposta à objeção de que o art. 150, § 7º, da CF,
só se aplicaria ao fato gerador presumido que não se tenha
realizado como fato histórico visto na sua simplicidade
material, isto é, como algo que, perceptível aos sentidos, muda
a configuração do mundo físico. É que a lei não cuida apenas do
fato gerador como simples evento histórico que componha a
cadeia da comercialização, mas se refere ainda ao mesmo fato
como unidade jurídico-normativa, da qual é ineliminável a
dimensão do valor monetário que serve à definição da base de
cálculo do tributo. Daí, a necessidade de se considerar também
a hipótese em que, embora acontecido o fato na sua consistência
material, não se realize a dimensão monetária presumida pela
lei como base de cálculo do tributo, cuja obrigação de
pagamento antecipou.”
O Min. JOBIM concorda com que o regime de
substituição tributária é mera técnica de arrecadação (p. 29),
mas discorda de sua acessoriedade em relação ao regime do
tributo ao qual é predisposto (p. 34), argumentando que, com a
idéia de “facilitar, melhorar e aprimorar a cobrança do tributo.
Alterou-se, assim o próprio desenho do sistema tributário nacional por
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meio da inserção do § 7º do art. 150 da CF.” (pp. 33/34)
E conclui:
“As tentativas de identificar uma ‘natureza jurídica’
ou mesmo de justificar a inconstitucionalidade da medida
com base em uma noção ‘ontológica’ do sistema tributário
ou em uma ‘lógica interna do tributo’, muito ao gosto dos
‘essencialistas’, cai por terra diante das razões de ordem
prática que inspiraram a medida e da alteração da fonte
do sistema, ou seja, a constituição” (p. 34)
Com todo respeito, a EC nº 3/1993 não alterou o sistema
tributário de forma tão ampla.
Como já acentuei, o regime de substituição tributária é
mecanismo de arrecadação “adotado como forma de contornar
problemas de ordem prática” (p. 33 do voto do Min. JOBIM).
Não seria, aliás, necessário empreender análise da
“natureza jurídica”, “ontológica” ou “essencialista”, do ICMS,
para ver logo que o instituto da substituição tributária, nos
termos do art. 150, § 7º, da Constituição da República, é
totalmente subordinado e limitado às competências
estabelecidas pela mesma Constituição em matéria de impostos
e contribuições:
“§ 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.” (Grifei)
Qual seria, aliás, a pauta constitucional para
determinação do montante do valor do fato presuntivo senão o
fato gerador praticado pelo substituído?
O texto da cláusula constitucional reporta-se, com toda a
inexcedível clareza, ao “fato gerador futuro”, ao enunciar a
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oração: “cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente”.
A Lei Complementar nº 87/96, que estabelece os critérios
para fixação da “pauta fiscal”, ou a chamada base de cálculo do
ICMS substituição (art. 8º), busca sempre aproximar-se do
“preço de venda do substituído”, que é o valor de sua operação,
a base de cálculo da relação jurídico-tributária que lhe compete:
“§ 2º. Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo
preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado
por órgão público competente, a base de cálculo do
imposto, para fins de substituição tributária, é o referido
preço por ele estabelecido.
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido
pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer
como base de cálculo este preço.
§ 4º. A margem a que se refere a alínea c do incido II
do caput será estabelecida com base em preços usualmente
praticados no mercado considerado, obtidos por
levantamento, ainda que por amostragem ou através de
informações e outros elementos fornecidos por entidades
representativas dos respectivos setores, adotando-se a
média ponderada dos preços coletados, devendo os
critérios para sua fixação ser previstos em lei.”
Como é técnica acessória, a substituição para frente no
ICMS não desconsidera a relação econômica e jurídica de que
participa o substituído, mas antecipa-lhe o recolhimento do
tributo com a finalidade de tornar mais eficiente a arrecadação e
facilitar a fiscalização.
A relação econômica e jurídica do substituído integra a
matriz da substituição tributária, não como mera condição
resolutória, segundo propõe o Min. JOBIM, mas como elemento
essencial, elementar do mecanismo, e legitimador de sua
existência, como pode bem inferir-se ao seguinte:
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i) o fato gerador presumido fornece os dados para
apuração do montante do ICMS substituição;
ii) a não ocorrência do fato gerador presumido
implica necessidade de devolução do valor retido a esse
título;
iii) se o fato gerador legitimante ocorre por valor
superior ao presumido, o substituído deve recolher a
diferença;
iv) se o fato gerador legitimante ocorre por valor
inferior ao presumido, o substituído tem direito à
devolução.
A necessidade jurídica de devolução, quando o fato
gerador legitimante tenha valor inferior ao presumido, é, nesse
contexto, decorrência lógico-jurídica do sistema, nada tendo de
benefício fiscal.
Reitero, ao propósito, os argumentos do voto proferido
em novembro de 2003:
“21. A cláusula de devolução prevista no art. 150, § 7º
(“assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido”), como
exposto acima, postula e supõe a provisoriedade do
recolhimento antecipado.
Afirmar que o fato gerador presumido seria definitivo e
admitir a devolução quando não se realize o fato gerador
presumido, como se sustentou na ADI 1851, é coisa, além de
inconciliável com todo o sistema constitucional tributário,
contraditória em termos lógicos.
E a contradição reside na incompatibilidade entre as duas
proposições daquela afirmação, porque, se o fato gerador
presumido é definitivo, não se pode admitir devolução, quando
o fato legitimante não se realize; se haverá obrigação de
devolver, quando não vier a realizar-se o fato gerador
presumido, então é forçoso reconhecer que a presunção não é
absoluta, ou seja, que o fator gerador presumido não é
definitivo.
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Se a Constituição Federal contempla e espera, no art. 150,
§ 7º, que o fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurando a “imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido”, é porque
tomou a presunção como probabilidade, que pode, ou não,
atualizar-se, e, em não se atualizando, importará a obrigação de
restituição do indevido. Está aí a prova ad rem do caráter
relativo da presunção e, pois, da provisoriedade do fato gerador
presumido.
22. Mas, no raciocínio contrário, há outro vício lógicojurídico, de não menor clareza. É que, a ter como irrecusável
que o art. 150, § 7º, obrigou expressamente o sujeito ativo a
restituir ao passivo a quantia recolhida a maior, mas apenas
caso não ocorra, em sua totalidade, o fato gerador presumido,
por não ter fundamento legítimo para se apropriar do que é
como tal indevido, é irrecusável admitir que, de maneira
implícita, também o obriga à mesma devolução, quando o fato
gerador definitivo sobrevenha com valor menor do que o
preestabelecido.
É postulado básico da lógica de continência que “quem
deve o mais, deve o menos”, pela razão óbvia de que este está
incluído naquele.
O princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição
Federal) concede à administração pública fazer somente aquilo
que a lei autoriza. Então, se, com garantir a Constituição ao
sujeito passivo a imediata e preferencial restituição do indébito,
o Estado é obrigado a devolver-lhe o valor recolhido a maior,
ante a não ocorrência do fato gerador presumido, também o
estará quando o fato ocorrido apresente valor menor que o
estimado, pois falta-lhe nessa hipótese, de igual modo,
legitimidade para reter a diferença indevida.
(O Confisco)
23. A substituição tributária para frente, é coisa óbvia, não
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cria imposto novo, senão que apenas antecipa para momento
anterior ao do fato gerador presumido de imposto já existente, a
obrigação de o recolher, transferindo-a a terceiro, o substituto:
“cumpre repetir que a antecipação não é meio para
que o Fisco receba um centavo sequer acima do que
resultaria da aplicação direta da alíquota sobre a base de
cálculo apurada à vista da ocorrência concreta do fato
tributável. Previsto um certo montante, o recolhimento
deste é antecipado; não mais do que isto. Por isso afirmase tantas vezes que o excesso deve ser devolvido, pois se
não o for estar-se-á diante de hipótese em que mera
técnica de arrecadação de tributo estará sendo utilizada
como instrumento indireto de apropriação de parcela do
patrimônio individual sem fundamento em norma
constitucional de competência tributária. Verdadeira
hipótese de confisco, vedada pelo inciso IV do art. 150 da
CF de 1988. Utilizar um mecanismo operacional do tributo
para obter receita maior do que a que resultaria do modelo
operacional que se apóia na verificação concreta e real do
fato tributável é utilizar o tributo com efeito de confisco”
(MARCO AURÉLIO GRECO, op. cit., p. 63).
Tal é também a opinião de AIRES F. BARRETO, que,
apesar de entender inconstitucional o regime de substituição
tributária para frente, aceitou, para efeito retórico, a premissa de
sua constitucionalidade, para justificar a cláusula de devolução:
“É despropositada a interpretação no sentido de que
a obrigatoriedade de imediata e preferencial restituição da
quantia paga só seria cabível nos casos em que não se
realiza o fato gerador presumido. Não é crível que se pretenda
admitir exegese que sobreponha à base de cálculo efetiva (o valor
da operação) a base de cálculo arbitrada, do fato tributário a
ocorrer, do “fato gerador presumido”.
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Quando a Constituição impõe a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, não está a alcançar apenas as
hipóteses em que o fato não ocorre. É visível – isto decorre de
interpretação sistemática – que, ocorrido o “fato gerador
presumido”, a base de cálculo só poderá ser a correspondente
ao valor da operação. Se o fato deixou de ser presumido, para
ser efetivo, concreto, realizado, o valor só pode ser o
efetivamente praticado e não aquele outro “estimado” lá atrás.
Ao prever que se atinja com tributo hoje a operação (presumida)
de amanhã, não está a Constituição a autorizar o desprezo, nesse caso,
do valor da operação. Pelo contrário, a exigência antecipada, a ser
satisfeita pelo substituto, tem natureza provisória. Se não se dá o fato
presumido, cabe a devolução integral do montante recolhido; se o fato
presumido ocorre, a exigência tem que se amoldar, conformar-se aos
valores pelos quais se deram as operações e não por outros, supostos,
arbitrados, no mais das vezes forcejados pela legislação editada,
sempre impregnada dos desvios ditados pela fúria arrecadatória. O art.
150, § 7º, da CF, ao versar a substituição para a frente, assegura, a)
literalmente, o direito à devolução das quantias pagas, se não se
realizar o fato gerador presumido, mas ademais disso, também,
garante, b) sistematicamente, o direito à devolução do excesso – das
quantias que superem o valor da operação -, como decorrência
inafastável dos princípios que informam a Constituição. Não se trata
de ser devido o tributo, pela simples realização do fato que se
presumiu. Definitivamente, não. Trata-se isto sim, de ser devido
tributo, nos estritos termos em que ocorreu. Não em condições
diversas da sua concreta ocorrência. Não em valores diferentes dos
realmente praticados na operação mercantil. A mensuração tem que
respeitar os exatos limites em que se deu o negócio mercantil e, por
conseguinte, se, ao presumir o fato, a ele foi atribuído valor superior
àquele pelo qual se realizou a operação mercantil, é indisputável a
devolução do excesso.” (“Substituição Tributária e Restituição de
Diferenças de Base de Cálculo”, in Revista Dialética de Direito
Tributário, nº 84, Setembro de 2002, SP, Ed. Dialética, p. 31)
Desse ponto de vista, a obrigação de restituir que tenha
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sido retido a maior apóia-se na absoluta falta de competência
constitucional do Estado para tributar qualquer parcela que
ultrapasse o valor real de operação ocorrida, e essa falta de
competência se dá, tanto no caso de a operação presumida não
ocorrer em sua totalidade, como fato histórico, quanto no de
ocorrer com valor menor do que o que fora preestimado.
24. A cláusula de devolução não admite interpretação literal,
nem restritiva, sob pena de ofensa da competência tributária
estabelecida na Constituição da República (materialidade), e
sobretudo, e isso em caráter aberto, ao princípio constitucional
da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV).
É velha a alerta da doutrina sobre os perigos da
interpretação literal:
“Quer na linguagem em geral, quer na jurídica em
particular, as palavras ostentam uma significação de base
e uma significação contextual. O conteúdo semântico dos
vocábulos, tomando-se somente a significação de base, é
insuficiente para a compreensão da mensagem, que requer
empenho mais elaborado, muitas vezes trabalhoso, de
vagar pela integridade textual à procura de uma acepção
mais adequada ao pensamento que nela se exprime.
Prisioneiro do significado básico dos signos jurídicos,
o intérprete da formulação literal dificilmente alcançará a
plenitude do comando legislado, exatamente porque se vê
tolhido de buscar a significação contextual e não há texto
sem contexto.
(...)
Daí porque o texto escrito, na singela conjugação de seus
símbolos, não pode ser mais que a porta de entrada para o
processo de apreensão da vontade da lei; jamais confundida com
a intenção do legislador. O jurista, que nada mais é do que o
lógico, o semântico e o pragmático da linguagem do direito, há
de debruçar-se sobre os textos, quantas vezes obscuros,
contraditórios,
penetrados
de
erros
e
imperfeições
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terminológicas, para construir a essência dos institutos,
surpreendendo, com nitidez, a função da regra, no implexo
quadro normativo. E, à luz dos princípios capitais, que no
campo tributário se situam no nível da Constituição, passa a
receber a plenitude do comando expedido pelo legislador, livre de
seus defeitos e apto para produzir as conseqüências que lhe são
peculiares.” (PAULO DE BARROS CARVALHO, op. cit., p.
106/107).
Mais do que isso, faz muito obtempera-se ao propósito do
alcance do princípio da estrita legalidade do crédito tributário
(arts. 5º, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição vigente):
“Em face desse princípio, em nosso sistema não pode ser
aplicado método interpretativo de construção, integração,
analogia ou extensão, de que resulte a criação ou modificação
do tributo, pois se a lei não o previu, ele não pode surgir ou
tornar-se maior ou menor, por outra via. O tributo só existe
criado por lei e na medida por ela criada” (RUY BARBOSA
NOGUEIRA, “Da Interpretação e da Aplicação das Leis
Tributárias”, SP, Ed. RT, 2ª ed., 1965, p.24, nº 31. Grifos do
original).
O § 7º do art. 150 deve ser, pois, interpretado em
consonância com os demais princípios constantes da Seção das
“limitações do poder de tributar”, na qual foi inserido pela EC nº
3/93, em reverência a outro princípio, o da unidade da
Constituição e da sua máxima efetividade:
“o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a
constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os
espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a
concretizar... Daí que o intérprete deva sempre considerar as
normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas,
mas sim como preceitos integrados num sistema interno
unitário de normas e princípios” (J. J. GOMES
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CANOTILHO, “Direito Constitucional e Teoria da
Constituição”, Coimbra, Liv. Almedina, 2ª ed., 1998, p. 1097).
MARCO AURÉLIO GRECO justifica a inclusão do § 7º no
âmbito do art. 150, por ter como finalidade precípua “regular
claramente a vicissitude consistente na desconformidade entre
o montante recolhido e o valor efetivamente apurado em razão
da ocorrência do fato legalmente qualificado. Ou seja, assegurar
ao contribuinte titular da dívida correlata ao evento, a ocorrer
posteriormente, e que foi submetido a este tipo de mecanismo,
a garantia de ser ressarcido do excesso eventualmente cobrado
por antecipação. Neste sentido, trata-se de verdadeira
“limitação ao poder de tributar”; vale dizer, a criação da figura
está condicionada à existência de mecanismo eficaz de
recomposição patrimonial de um eventual excesso de cobrança”
(op.. cit., p. 44).
O excesso de cobrança é visível, assim quando o fato
gerador presumido não ocorra em sua totalidade, como quando
ocorra em valor inferior ao preestimado. O Estado não tem
legitimidade para se apropriar da quantia paga mas indevida,
de modo que, se o fizer, utilizará o tributo “com efeito de
confisco” (art. 150, IV, da CF).”

4.2. É a pressuposição da ocorrência do “fato gerador legitimante” e
a necessária devolução do excesso que distinguem a substituição
tributária prevista no art. 150, § 7º, da incidência monofásica do ICMS,
objeto do art. 155, § 2º, XII, ‘h’, ambos da Constituição da República.
O art. 155, § 2º, XII, ‘h’, outorga à lei complementar competência para
“definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o
disposto no inciso X, b”.
Este regime, aplicável a um mercado altamente concentrado na
produção e na distribuição, mas pulverizado no varejo, também foi
introduzido na Carta Constitucional, por Emenda (EC nº 33/2001), para
facilitar a fiscalização e tornar mais eficiente a arrecadação, mas o só fato
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de terem, um e outro regimes, idêntica finalidade prática, não lhes sugere
nem convalida, de modo algum, interpretação homogênea, como se
fossem institutos idênticos, que não são, como não é difícil perceber.
Na incidência monofásica (EC nº 33/2001), supondo-se uma
arrecadação equivalente à da incidência não-cumulativa anterior,
aumenta-se a alíquota da primeira operação e desoneram-se todas as
etapas seguintes. Nesta sistemática, não há “fato gerador presumido”,
donde não haver tampouco “fato gerador legitimante”, nem exigência a
maior, caso o fato gerador legitimante pudera ser concebido por valor
superior ao do presumido, nem devolução em hipótese contrária.
É flagrante a distinção entre os institutos, seja por força das
características estruturais, seja pelo âmbito de abrangência material e
formal de cada um. Basta, por remate, atentar em que, enquanto a
substituição tributária pode ser instituída por lei ordinária em relação a
“imposto e contribuição”, a incidência monofásica do ICMS somente pode
sê-lo mediante lei complementar em operações com combustíveis e
lubrificantes.
5. Saliento, ainda, que a devolução da diferença de ICMS em virtude
da ocorrência a menor do “fato gerador presumido” não desnatura nem
prejudica a finalidade pragmática da substituição tributária. A objeção
padece, aqui, de vistosa contradição interna.
Se a devolução da diferença desnaturasse ou prejudicasse o sistema,
porque o não desnaturaria nem prejudicaria a devolução do valor integral
do imposto, como preconiza o Min. JOBIM? Também neste caso, há
necessidade de procedimento administrativo, com produção de provas e
julgamento. Ademais, se a base de cálculo presumida, estatuída pelo
Fisco, for próxima do valor real da operação (preço de venda praticado
pelo substituído), os pedidos de devolução serão escassos.
Nem custa lembrar que o pedido de devolução é de interesse único
do contribuinte, que deve deduzi-lo, com o ônus exclusivo da produção
de provas suficientes. O sistema permanece plenamente operante, aliás
como faz muito o esteve no Estado de São Paulo, que, aplicando sua
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legislação, devolvia sempre a diferença a maior entre o valor do fato
gerador presumido e o do legitimante (efetivamente ocorrido).
Como argumento ad terrorem, o colapso do sistema é, pois, de todo
improvável, conforme observei no voto proferido em novembro de 2003:
“(A Objeção da Inviabilização do Sistema)
28. As razões dadas já seriam, a meu aviso, mais que
suficientes, abundantes aliás, para demonstrar a improcedência
da demanda. Mas não devo concluir sem dar resposta à objeção
que, com forte sabor de argumento extrajurídico, parece ter
guiado, de uma ou outra maneira, o desfecho da ADI nº 1851AL, e que consiste na afirmação de que o reconhecimento da
obrigação de restituir o excesso, com o consectário de legitimar
a exigência fiscal de eventual diferença apurada na operação
final, descaracterizaria o sistema da substituição tributária,
subtraindo-lhe as vantagens inerentes à identidade do regime,
porque “inviabiliza a utilização do valioso instituto”, com “retorno
da apuração mensal do tributo, prática que justamente teve por escopo
obviar” (do voto do Relator, Min. ILMAR GALVÃO).

Receio não seja forte a objeção, por três motivos: jurídico, lógico e
histórico.
O motivo jurídico próximo mostra que, pelos critérios legais de
estipulação de base de cálculo presumida, esta deve aproximar-se, ao
máximo, do preço que, segundo imperativo da técnica normativa de
presunção, venha a ser efetivamente praticado pelo substituído.
Ora, a cláusula de devolução é o preciso remédio legal para ajustar a
tributação, operada por presunção, ao fato gerador ocorrido (fato
definitivo), quando o valor deste seja inferior ao estimado. Logo, já deste
ângulo, não desfigura, mas legitima o sistema, porquanto, se a
irrepetibilidade do excesso fosse uma constante na técnica de tributação,
o mecanismo estaria sendo usado em contraste com os princípios
constitucionais, ao implicar apropriação indevida, ainda que até a data da
devolução.
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MARCO AURÉLIO GRECO adverte sobre esse risco:
“A existência do excesso é uma vicissitude da instituição
da figura, admitida pela própria constituição como inerente à
margem de risco que toda previsão de um fato futuro
comporta. O objetivo da antecipação é, como diz o nome
“antecipar” um determinado valor que só no futuro se saberá se
foi excessivo ou não. Entre valor recolhido antecipadamente e
valor apurado à vista do fato ocorrido deve haver, como regra,
uma compatibilidade; não é da natureza da antecipação que se
erre sempre para maior.
Excesso pode existir como eventualidade natural dentro
de um mecanismo complexo. Mas o excesso não pode ser
“institucionalizado”, como se a antecipação pudesse servir de
instrumento para sempre exigir a maior, posto que se
devolveria depois. Não é esta a função da figura, nem a razão
pela qual se admite a ocorrência de excesso. Também não é
figura admitida para simplesmente assegurar um fluxo de
receita, para o Estado, desatrelado da ocorrência dos eventos
constitucionalmente previstos nas normas constitucionais
atributivas de competência tributária para exigir impostos e
contribuições.
Caso a antecipação com substituição venha a ser criada de
tal modo que o resultado prático (ou mesmo sua finalidade
declarada) seja a geração de receita superior à devida, para
futura devolução do excesso, então ter-se-á forma indireta de
criação de um empréstimo compulsório, que só poderá ter
cabimento se instituído pela União, desde que seja para atender
às finalidades expressamente especificadas no art. 148 da CF de
1988 e para gerar recursos vinculados à despesa que justificou
sua criação (art. 148, parágrafo único).” (op. cit., p. 62).

Mas o que se tem sobretudo de ponderar, do ponto de vista jurídico,
é que a previsão legal da obrigação de restituir o indébito, assim quando
se não verifique, em sua realidade histórica, o fato gerador presumido,
como quando, embora efetivamente realizado, o tenha sido com valor
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menor que o atribuído por estimativa, não sacrifica nem põe em risco, sob
nenhum aspecto, os escopos e as vantagens práticas do sistema.
Como já sublinhei, mediante a associação dos dois institutos
jurídicos, a saber, a transferência da obrigação primária de pagamento do
imposto a outrem (substituto) que não o contribuinte original
(substituído) e a antecipação de sua exigibilidade para data do fato que
constitui apenas fase preliminar do processo econômico (fato gerador
presumido), o sistema tende a atingir seus dois grandes e intuitivos
objetivos fiscais: o primeiro, atribuindo a condição de responsável
primário pelo pagamento do tributo a contribuinte dotado de elevada
capacidade financeira, como soem ser os produtores ou distribuidores de
mercadorias; o segundo, garantindo com isso o recolhimento antecipado
do tributo, por valor estimativo, já na realização da primeira das
operações em que se desdobra o ciclo econômico de circulação de
mercadorias. Nesses dois escopos está toda a ratio iuris e, no plano
prático, a perceptível vantagem fiscal do sistema de substituição
tributária. Quando são ambos alcançados, o sistema cumpre, às inteiras,
papel fiscal que lhe assina a lei.
Ora, o cumprimento ulterior da obrigação de restituir em nada
esvazia o sistema, nem tampouco significa retorno ao regime de apuração
mensal do tributo, porque este já foi arrecadado, por antecipação e com
base em valor estimado pelo próprio Fisco, na operação que constituiu
etapa inicial do processo de circulação da mercadoria. E tal arrecadação
antecipada, que prefigura vantagem fiscal evidentíssima, é lograda pela
transferência da obrigação tributária a terceiro (substituto), dotado, via de
regra, de maior capacidade financeira que o contribuinte original
(substituído), e sujeito a fiscalização mais eficiente. Ou seja, com uma e
outra coisas, já se asseguraram as vantagens do recolhimento antecipado,
com valor estimativo, e do aprimoramento dos processos de arrecadação
e fiscalização.
Esses são dados óbvios e, diante deles, não há lugar para nenhuma
conjectura de inviabilidade, nem desvirtuamento do sistema, que, à data
da devolução, já terá cumprido, por inteiro, todos os seus escopos.
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Mas isso não exclui outra percepção, agora com preponderância de
ordem lógica. Se a previsão da obrigação de restituir o indébito, nas duas
hipóteses aventadas de desconformidade entre o fato presumido e a
realidade ulterior, as quais constituem precisamente os objetos do art. 66B, incs. I e II, da Lei estadual nº 6.374, introduzido pela Lei nº 9.176/95 –
dos quais o segundo é o dispositivo cuja constitucionalidade está sendo
controvertida aqui -, então é mais que óbvio ser tal obrigação legal um
elemento típico do sistema, pela razão não menos óbvia de que compõe a
sua própria estrutura legal.
E compõe com a particularidade, igualmente relevante como
resposta à objeção, de que a lei também prevê a obrigação subsidiária do
substituído de pagar o imposto ou eventual diferença, que, como é claro,
só pode apurada ao final do ciclo, sem que isso perturbe, de algum modo,
tanto o sistema da lei, que o prevê, como seu funcionamento prático.
Num resumo incisivo, se a obrigação consta da lei mesma que instituiu,
estruturou e disciplinou o sistema de substituição tributária para frente,
não sobra espaço nenhum para justificar afirmação de que seu
cumprimento inviabilizaria o sistema e significaria retrocesso ao regime
de apuração mensal: é característica do próprio sistema!
Daí passar-se, sem esforço, ao terceiro motivo, este de ordem prática
ou histórica, que representa a pá de cal na objeção. E está no fato notório
de que o Estado de São Paulo, como, aliás, Pernambuco, Paraná e Santa
Catarina, se vale plenamente do sistema desde 1995, restituindo sempre
(ou até bem pouco tempo) as diferenças entre os valores do fato gerador
efetivamente ocorrido e do fato gerador presumido, seja por via de
crédito automático na escrita fiscal, seja mediante requerimento ao órgão
arrecadador (art. 66-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.374, arts. 269 e segs. do
RICMS, e Portaria CAT nº 17/99), sem que, até agora, houvesse qualquer
tipo de prejuízo ao sistema, nem queixa de inviabilidade, até porque a
restituição tem caráter excepcional e depende de iniciativa do
contribuinte! Isto é, a realidade histórica prova que o sistema funciona!
E, se não funcionara, era só revogá-lo o Estado.”
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6. Quanto à mudança de entendimento da Corte em relação à
interpretação do art. 150, § 7º, reitero por inteiro as razões de meu voto
anterior, acrescentando que o fato de ser esta hipótese fática, normativa e,
até, axiológica, distinta, arreda a aplicação dos fundamentos
determinantes da decisão da ADI nº 1.851/AL (Rel. Min. ILMAR
GALVÃO).
Cláusula constitucional tão ampla (art. 150, § 7º) não pode, aliás,
estar submissa a interpretação condicionada por elementos históricos e
normativos próprios daqueloutra causa.
Nem há, ademais, risco à segurança jurídica:
6.1. Por se acomodarem a hipóteses diferentes, os fundamentos não
colidem, senão que, antes, se harmonizam, conforme observei no voto
proferido no julgamento de novembro de 2003:
“4. Abstraída, por ora, toda crítica, é importantíssimo
advertir desde logo, e nisso está a especificidade mais notável
do julgamento da ADI nº 1851-AL, que tal interpretação do art.
150, § 7º, da Constituição da República, foi construída dentro de
contexto jurídico-factual de todo em todo diverso daquele que
emoldura a presente ação.
4.1. A Cláusula Segunda do Convênio ICMS 13/97
dispunha que não caberia devolução, quando o fato jurídico
tributário ocorresse em valor inferior ao presumido. Mas
preceituava também: “não caberá (...) cobrança complementar do
ICMS quando a operação ou prestação subseqüente à cobrança do
imposto, sob a modalidade de substituição tributária, se realizar com
valor (...) superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei
Complementar 87, de 13 de setembro de 1996.” Ou seja, previa
manifestíssima contrapartida de não exigibilidade de diferença,
resultante de base de cálculo maior, à regra convencional de
não devolutividade do excesso. Essa compensação, que se não
encontra na legislação em que se insere a norma aqui
impugnada, constitui a primeira substancial diferença entre as
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causas.
4.2. Na ADI 1851-AL, além do Convênio ICMS nº 13/97,
foi questionada a constitucionalidade de dispositivos do
Decreto nº 35.245/91, do Estado de Alagoas, que
regulamentavam o instituto da denominada substituição
tributária para frente, em relação às operações com veículos
novos, naquele Estado, nos seguintes termos:
“Art. 498 (...)
§ 1º. A base de cálculo prevista neste artigo, bem
como a relativa à operação própria efetuada pelo sujeito
passivo por substituição, nas operações internas e de
importação, fica reduzida, de 1º de janeiro a 30 de junho
de 1988, de forma que a carga tributária resulte no
percentual de 12% (doze por cento).
(...)
§ 5º. O benefício contido no § 1º é opcional, ficando
condicionado à manifestação expressa, do contribuinte
substituído, pela adoção do regime de substituição
tributária, mediante a celebração de Termo de Acordo em
Regime Especial com o Fisco, instrumento que
estabelecerá as condições para operacionalização dessa
sistemática de tributação, especialmente quanto à fixação
da base de cálculo.
§ 6º. Para fins de habilitar-se à fruição do benefício de
que trata o § 1º, deverá ainda o contribuinte substituído
atender cumulativamente às seguintes condições:
I- não tenha ajuizado ação contra a sistemática
de substituição tributária, ou, caso tenha promovido
qualquer ação nesse sentido, abdique expressamente,
pela
desistência
homologada
judicialmente,
comprometendo-se a não intentar nova demanda
com o mesmo objetivo;
II – não tenha protocolizado, na instância
administrativa ou na judicial, pedido de devolução
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do ICMS decorrente da diferença do preço praticado
em relação ao valor que serviu de base de cálculo
para a substituição tributária, ou, caso tenha pedido
de tal natureza em tramitação administrativa ou
judicial, desista expressamente da solicitação,
comprometendo-se a não pleitear qualquer
devolução do tributo em virtude de referida
diferença;
III- não tenha lançado, na conta corrente do
ICMS, créditos que tenham como origem diferença a
que se refere o inciso II, ou, caso tenha promovido
tais lançamentos, proceda ao estorno, ou recolha de
imediato o montante pertinente aos créditos assim
apropriados.
§ 7º Perderá o benefício previsto no § 1º o
contribuinte que vier a descumprir o compromisso
firmado em qualquer dos incisos do parágrafo anterior,
obrigando-se ao recolhimento imediato da aplicação da
sistemática normal de tributação, em cotejo com o regime
de tributação com base de cálculo reduzida.”

As diferenças tornam-se ainda mais acentuadas, sobretudo no relevo
ao caráter opcional do regime como faculdade do contribuinte, à leitura
da inicial e do pedido formulados na ADI 1851-AL. Vejamos:
“Em suma, a partir de 01/10/98 entrará em vigor, em sua
integralidade, o sistema previsto no Convênio ICMS 129/97, que
vincula a concessão do referido benefício fiscal à opção
expressa pelo regime de substituição tributária.
Ocorre que tal opção implica, como visto para os
concessionários localizados no Estado de Alagoas, eficácia do
disposto no Decreto nº 37.406/98, que, não apenas veda a
devolução do ICMS pago em excesso (do mesmo modo que o
Convênio ICMS n. 13/97, em sua Cláusula Segunda), como
também impede o exercício do direito de petição e de livre
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acesso ao Judiciário.
Portanto, ao exercer a opção, o que será obrigatório a
partir de 01/10/98, caso não tenha sido concedida a medida
liminar pleiteada nesta ação, as concessionárias de veículos
congregadas pela CNC sujeitar-se-ão às restrições contidas nas
normas impugnadas nesta ação, o que gerará prejuízos
irreparáveis ao exercício de sua atividade. Tais prejuízos
decorrerão, principalmente, da vedação ao direito de pleitear a
restituição do excesso do tributo pago, o que já se mostrou
revelar-se duplamente inconstitucional.” (fls. 17)

Colhe-se daí, a salvo de toda dúvida, que a chamada substituição
tributária para frente, em relação a operações com veículos novos, no
Estado de Alagoas, instituída com base no Convênio ICMS nº 13/97, tem
as seguintes características:
i) não admite devolução, quando o fato tributário ocorrido tenha
base de cálculo de valor inferior à presumida, não se exigindo tampouco
diferença, caso lhe seja superior;
ii) a opção do contribuinte é condição para fruição de verdadeiro
benefício fiscal, representado pela redução da base de cálculo que
implique carga tributária no percentual de 12% (doze por cento) (cf.
Convênio ICMS nº 129/97 e Decreto nº 35.245/91, do Estado de Alagoas);
iii) é opcional, pois condicionada a manifestação expressa do
contribuinte substituído, no sentido de adotar o regime de substituição
tributária, mediante celebração de Termo de Acordo em Regime Especial com
o Fisco, em que se estabelecem as condições para operacionalização da
sistemática de tributação, especialmente quanto à fixação da base de
cálculo;
iv) é condicionada, ainda, à desistência de ações judiciais e de
pedidos administrativos contra o regime de substituição tributária, bem
como à desistência de pedidos de devolução de quantia retida a maior e
ao estorno de crédito de ICMS efetuado a título de restituição;
v) caso o substituído deixe de preencher as condições convencionais
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estabelecidas ou descumpra o Termo de Acordo, perde direito à redução da
base de cálculo e é excluído do regime de substituição tributária,
“obrigando-se ao recolhimento imediato da aplicação da sistemática normal de
tributação, em cotejo com o regime de tributação com base de cálculo reduzida”.
Essas particularidades do caso, com as conseqüentes diferenças
substantivas entre as causas, explicam a razão por que o que autor
pleiteou, na inicial da ADI nº 1851, foi a fruição de benefício fiscal,
consistente na redução de alíquota, com a adoção do regime de
substituição tributária, sem necessidade do cumprimento da condição
figurada na não devolução do valor retido a maior, caso a base de cálculo
do fato gerador ocorrido fosse inferior à do fato gerador presumido, tudo
mediante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados (item b dos pedidos).
No julgamento, declarou-se constitucional a condição convencional
(não devolução), sem que fossem apreciadas as disposições do Decreto,
porque tinha este natureza regulamentar. Na prática, foi, portanto,
mantido o benefício fiscal previsto no Decreto, com todas as condições
nele previstas, entre as quais estava a de não devolutividade do valor
retido a maior, que significaria excesso do valor pago com base de cálculo
presumida.
Essas peculiaridades todas já bastariam por afastar, como precedente
ajustável a esta causa, o julgamento proferido na ADI nº 1851, porquanto,
consoante será demonstrado, a substituição tributária do ICMS em relação às
subseqüentes operações, ou, como se usa dizer, a substituição tributária para
frente, no Estado de São Paulo, é obrigatória e não envolve nenhum
benefício fiscal; antes, mantém íntegra a sistemática ordinária do
imposto, prevendo até a responsabilidade subsidiária do substituído pelo
recolhimento do imposto, caso o fato ocorrido seja de valor superior ao
presumido.”
No quadro da ADI nº 1.851/AL, a devolução da diferença não é
admissível, porque optativa e atrelada a um benefício fiscal (o optante
não poderia fruir da conseqüência, sem o implemento da condição).

33
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2461595.

Supremo Tribunal Federal
Aditamento ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 250 de 328

ADI 2.777 / SP
Já, na espécie sub iudice, a devolução da diferença do ICMS, em
virtude da ocorrência do fato gerador legitimante por valor menor (em
relação ao presumido), legitima-se ante a obrigatoriedade do regime,
concebido como técnica de arrecadação.
Trata-se de duas situações mui distintas, que, como tais, exigem
tratamento constitucional diferenciado.
6.2. A não devolução, pelo Estado de São Paulo, da diferença de
ICMS substituição, consoante o impõe a norma ora impugnada, em
obediência ao julgamento da ADI nº 1.851/AL, foi deliberada em caráter
precário, porque não a alcança o efeito vinculante, como já expus
exaustivamente em meu voto. Cuida-se de casos totalmente distintos, e o
Estado de São Paulo deixou de recolher os valores sponte sua, sobretudo
porque não foi deferida a liminar que pleiteava a suspensão da
vigência da norma. De modo que se apropriou de valores que lhe não
pertencem, sem que possa agora aproveitar-se, licitamente, da omissão e
do descumprimento de suas próprias leis.
7. Com estes aditamentos, mantenho meu voto.
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05/10/2006

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO
(VISTA)

O

Sr.

Ministro

RICARDO

LEWANDOWSKI:

presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
do

art.

Paulo,

66-B,

II,

da

Lei

Estadual

-

Busca-se,

afastar a aplicação

6.374/89,

do

Estado

com a redação dada pela Lei Estadual 9.176/95,

violação ao art. 155,

na

de

São

por suposta

§ 2º, XII, g, da Constituição da República.

O dispositivo impugnado apresenta o seguinte teor:

"Art. 66-B - Fica assegurada a restituição do
imposto pago antecipadamente em razão da substituição
tributária:

I- caso não se
presumido na sujeição passiva

efetive

o

fato

gerador

II- caso se comprove que na operação final
com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação
tributária de valor inferior à presumida" (grifo meu) .

Argumenta
Paulo,

o

requerente,

Governador

do

Estado

de

São

que o indigitado dispositivo de lei estaria em conflito com

a posição adotada por esta Corte no

julgamento da ADI

1.851,

em
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que

se

teria

entendido

que

"a

Constituição

Federal

admite

a

substituição tributária para exigir o imposto sobre fato gerador
futuro,

exigindo a devolução imediata e preferencial
quando

retido

da

obrigando

a

arbitrado

para

não

ocorrência

restituição por
a

do

fato

diferencial

operação

presumido,

apurado

presumida

do imposto

e

entre

aquele

mas
o

não
valor

efetivamente

praticado na circulação subsequente, por entender que os valores
da

incidência

tributária

fixados

em

lei

são

inalteráveis

pela

disposição das partes" (f1. 12).

Afirma, também, que, tendo em conta a decisão proferida
pelo

Supremo

Tribunal

Federal

por

ocasião

do

julgamento

da

referida ADI,

"não sendo obrigatória a restituição por diferencial

de

cálculo

base

de

entre

a

arbitrada

pela

lei

e

o

valor

determinado pelo substituído tributário nas operações subseqüentes
na

cadeia

dispensa

de

circulação

dessa parcela

de mercadoria

de

imposto

até

assim

o

consumo

calculado

recepcionada, na sistemática tributária vigente,

final,

só pode

a
ser

como hipótese de

'benefício fiscal'" (fl. 12).

Aduz, ainda, que, em se tratando de beneficio fiscal, a
restituição

por

"diferencial

"obrigatoriamente adstrita

à

de

base

de

forma determinada

cálculo"

estaria

em atendimento à
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previsão

do

benefício

artigo

fiscal

155,

§ 2º,

só poderá ser

XII,

'g',

ou

concedido pelos

seja,

qualquer

Estados

e pelo

Distrito Federal se autorizado pelo consenso de todos, nos termos
estabelecidos

pela

Lei

Complementar

nº

24/75,

que

lhe

dá

regulamentação" (fl. 13).

Na
Cezar
de

sessão plenária

de27.11.2003,

Peluso, julgouimprocedente

18.08.2005,

o

Ministro

a ação

Nelson

o Relator,

Ministro

direta. Depois,na sessão

Jobim,

em

voto-vista,

julgou

procedente a ação. Em 05.05.2006, após ter o Ministro Cezar Peluso
aditado

o

ação,pedi

seu voto
vista

dos

original

para

autos,

os

reafirmar

a

improcedência

quais devolvo,

agora,

para

da
a

retomada do julgamento.

Passo a votar.

Os

constituintes

de

1988,

como

se

sabe,

conferiram

especial relevo à liberdade de iniciativa, elegendo-a como um dos
fundamentos da República e da Ordem Econômica (art. 1º, inc. IV, e
art. 170, caput).

Para dar concreção a tal valor,
possíveis

excessos

do

Estado

no

buscaram ainda conter

tocante

à

sua

atividade
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arrecadatória,

estabelecendo limitações ao poder de tributar,

especial nos arts.
asseguradas

ao

150 a 152

contribuinte,

da Lei Maior.
ali

Dentre as garantias

consagradas,

consubstanciada no § 7º do art. 150,

em

destaca-se

aquela

incluído no texto magno pela

Emenda Constitucional nº 03/93, que apresenta a seguinte dicção:

"§ 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."

Da

leitura

constitucional,
face:

do

referido

dispositivo

é possível verificar que ele apresenta uma dupla

de um lado,

denominada

atenta

institui uma técnica especial

"substituição

tributária

para

de arrecadação,

frente”,

que

objetiva

tornar mais simples e eficaz a exação fiscal; de outro, estabelece
uma garantia em favor do contribuinte contra eventual excesso do
poder de tributar.

Com efeito, quando o constituinte, no art. 150, § 7º, da
Constituição, permitiu que se atribua a determinado contribuinte a
obrigação de

recolher um imposto

momento posterior,

cujo

fato gerador ocorrerá em

teve em mente otimizar a arrecadação e reduzir

a possibilidade de sonegação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107997

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 255 de 328

E,

embora

tenha

esta

Corte

considerado

legítima

a

técnica da "substituição tributária para frente",1 ela não deixa de
ser uma forma excepcional de arrecadação,

devendo ter,

por isso

mesmo, suas bases e limites muito bem definidos.

A excepcionalidade dessa técnica decorre exatamente da
circunstância de se permitir a tributação
ocorrido,

ou melhor,

de um

fato

que

de um fato ainda não

terá

lugar no

futuro.

Em

outras palavras, permite que se "presuma" a ocorrência de um fato
gerador, para o efeito de incidência do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços

- ICMS.

Assim sendo,

é razoável supor-se

que, na eventualidade de inocorrência do fato gerador presumido, o
valor

recolhido por antecipação

seja

imediatamente devolvido

ao

contribuinte.

A pronta e prioritária devolução do valor recolhido de
modo antecipado, no caso de inocorrência do fato gerador,

decorre

diretamente da redação do art. 150, § 7º, da Constituição, que, em
seu trecho final,

assegura "a imediata e preferencial restituição

da quantia paga,

caso não se realize o fato gerador presumido"

(grifo meu).
1 Veja-se, a propósito, o RE 213.396,
Rel. Min. Maurício Corrêa.

Rel. Min.

Ilmar Galvão,

e o RE 194.382,
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A questão,

todavia,

torna-se mais

complexa quando

se

trata da possibilidade de restituição de quantia cobrada a maior,
nas hipóteses em que a operação final resultou em valores menores
do que aqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS.

A

interpretação

que

afastava

a

possibilidade

de

restituição, nessa hipótese, veio a lume por ocasião do julgamento
da ADI
que

o

1.851/AL,

Relator Ministro Ilmar Galvão,

Plenário

desta

Corte,

por

oportunidade em

maioria,

declarou

a

constitucionalidade da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13, de
21.03.1997,
cobrança

que estabelecia o não-cabimento da restituição ou da

suplementar

do

subsequente

à

substituição

tributária,

cobrança

ICMS

quando

do

imposto,

sob

realizasse

com

se

a

operação
a

ou

prestação

modalidade

valor

inferior

de
ou

superior ao previamente estabelecido.

Prevaleceu, então, o entendimento de que “o fato gerador
presumido (...) não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo
a

restituição

ou

complementação

do

imposto

pago,

senão,

no

primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13107997

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 257 de 328

Em

decorrência

Supremo Tribunal
150,

§

7º,

preferencial

Federal

da

Carta

desse

julgamento,

consolidou-se no
Magna,

restituição

de

apenas

quantia

realizar o fato gerador presumido,

a

jurisprudência

sentido

assegura

paga

no

de que o
a

imediata

caso

de

não

do
art
e
se

ficando afastada a restituição

de valores cobrados a maior.2

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
1.851,

entretanto,

não

constitui,

a meu ver,

óbice

à

adequada

solução da questão sob exame.

Em primeiro lugar, porque, na questão de ordem suscitada
pelo Ministro Sepúlveda Pertence,
da presente ação,

quando do início do julgamento

ressaltou-se que não há impedimento, no caso, a

que o Plenário desta Corte reveja seu entendimento anterior sobre
a

matéria,

exatamente

para

evitar

que

se

petrifique

a

interpretação do texto constitucional.

Depois,
peculiaridades

que

porque

épreciso

distinguem

os

levar
dois

casos,

em

conta

as

exaustivamente

apontadas pelo eminente Relator desta ADI, que destacou o fato de

2 Veja-se RE 266.523-Agr, 2a Turma, Rel. Ministro Maurício Corrêa; AI 337.655AgR, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 309.405-ED, 2a Turma, Rel. Min.
Carlos Velloso; RE
397.677-AgR, 2a Turma, REl. Min. Gilmar Mendes; e RE
357.365-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes.
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que a ADI 1.851 versava sobre a Cláusula Segunda do Convênio ICMS
nº

13/97,

na

qual

a

substituição

tributária

correspondia

a

um

benefício fiscal de caráter facultativo, para aqueles que por ele
optassem,

contrariamente à hipótese ora sob exame,

que trata de

regime obrigatório.

Nessa linha de raciocínio,

constato,

desde logo,

que a

interpretação literal do dispositivo constitucional em tela, única
a permitir o êxito da tese do requerente, mostra-se,

data venia,

frágil e inadequada para o correto deslinde da questão sob exame.

É que,

como lembra Karl Larenz,3 na esteira de outros

doutrinadores, a interpretação literal dos textos legais constitui
apenas a primeira etapa do processo hermenêutico. Vicente Ráo, por
sua vez,

discorrendo acerca das técnicas de interpretação,

aponta

para os riscos decorrentes do apego ao sentido literal dos textos,
com o abandono dos demais processos hermenêuticos,
velha

regra

do

direito

luso-brasileiro

segundo

evitar a supersticiosa observância da lei que,

a

recordando uma
qual

"deve-se

olhando só a letra

dela, destrói a sua intenção".4

3 Karl Larenz. Metodologia da Ciência do Direito. 2. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1969.
4 Assentos ns. 345, de 17 de agosto de 1811, e 358, de 10 de junho de 1817,
adotados pelo art. 62, § 3º, da Consolidação de Carlos Carvalho. Vicente Ráo. O
Direito e a vida dos Direitos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p.
486.
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Com efeito,
cobrado

a

maior,

"substituição
submetida

a impossibilidade de restituição do valor

por

tributária

a uma

força
para

exegese mais

da

incidência

frente",

não

abrangente,

se

que

do

regime

sustenta
leva

de

quando

em conta

os

princípios gerais do direito, dentre os quais se encontra a regra
que

estabelece

ser

lícito

ou exigível

o menos,

quando

o

texto

autoriza o mais.

Nesse

ponto,

Maximiliano, para o qual,
um dispositivo,

vale

recordar

a

lição

de

Carlos

"descoberta a razão íntima e decisiva de

transportam-lhe o efeito e a sanção aos casos não

previstos, nos quais se encontrem elementos básicos idênticos aos
do texto".5

Assim, ao autorizar o mais, isto é, a devolução imediata
e

preferencial

da

quantia paga,

gerador presumido,

o

texto

autorizou o menos,

ou seja,

caso

não

constitucional,

se verifique
à

toda

a

o

fato

evidência,

a restituição do valor indevidamente

pago a maior.

5 Carlos Maximilano, Hermenêutica e aplicação do Direito. 16 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1997. p. 245.
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Não se argumente, portanto, que a restituição imediata e
preferencial

do

tributo

inocorrência

integral

do

somente
fato

é

possível

gerador,

na

visto

que,

constitucional garantiu ao contribuinte um plus,
como querem alguns,

uma interpretação

direito de reembolso,

hipótese
se

o

de

texto

não se admite,

restritiva para afastar o

caso se verifique um minus,

quer dizer,

se

ocorrer a realização apenas parcial daquele pressuposto.

A
termos,

interpretação

ademais,

enriquecimento

que

desautoriza

também nega vigência

sem

causa

e

àquele

que

a

devolução

ao princípio
garante

a

que

nesses
veda

repetição

o
do

indébito, os quais constituem balizas fundamentais do Direito.

De

fato,

conforme

adverte

Marco

Aurélio

Greco,

a

autorização constitucional para antecipar a cobrança do devido não
implica

"uma autorização para

cobrar mais do que resultaria da

aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo existente ao
ensejo da ocorrência do fato legalmente previsto

(fato gerador).

Antecipa-se o imposto devido; não se antecipa para arrecadar mais
do que o devido."6

6 Marco Aurélio Greco,
2001. p. 31.

Substituição Tributária.

2.

ed.

São

Paulo:

Malheiros,
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A proibição
igualmente não

se

de

restituição

coaduna

do

imposto

com os princípios

pago

a

maior

constitucionais

de

natureza tributária aplicáveis à espécie. Em outras palavras, se o
ICMS

recolhido

pelo

contribuinte
com

a

substituto

efetivamente

devido

ocorrência

inocorrência,

total ou parcial deste,

do

apenas
fato

se

torna

gerador,

a

impõe que se faça a devida

adequação da regra ao fato, sob pena de afronta aos princípios da
moralidade, da legalidade e do não-confisco.

O fato gerador, descrito pelo Código Tributário Nacional
como a

"situação definida em lei como necessária e suficiente" à

ocorrência
palavras
nunc,

da

obrigação

tributária

de Geraldo Ataliba,

no mundo fenomênico,

o

(art.

"fato

114),

concreto,

como acontecimento

representa,

nas

ocorrido hic
fático,

et

sensível,

palpável, concreto, material e apreensível".7

Configura, pois,
empírico

ao

qual

a

lei

um fato jurígeno,
atribui

a

quer dizer,

conseqüência

de

um dado

criar

uma

determinada obrigação tributária, com contornos bem definidos, que
não podem ser expandidos pela simples

razão de o

contribuinte-

substituto recolher o imposto antecipadamente.

7 Geraldo Ataliba,
Hipótese
Malheiros, 2000, p. 67.

de

incidência

tributária.

6.

ed.

São

Paulo:
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Penso que a interpretação do texto constitucional que
autoriza

a

restituição

de

parte

do

tributo

na

hipótese

de

pagamento a maior mostra-se coerente com as garantias que protegem
o contribuinte e os limites que balizam o poder de tributar, não
configurando

benefício

fiscal,

como

pretende

fazer

crer

o

requerente, razão pela qual o dispositivo atacado não se submete à
disciplina do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição.

Isso posto, pelo meu voto, acompanho o Relator, julgando
improcedente a presente ação direta, para declarar constitucional
o art. 66-B da Lei 6.374/89, do Estado de São Paulo, com a redação
dada pela Lei 9.176/95.
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05/10/2006

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO
À revisão de apartes da Senhora Ministra Ellen Gracie
(Presidente).

EXPLICAÇÃO

O
Senhora

SENHOR

Presidente,

MINISTRO
peço

a

CEZAR

palavra

PELUSO
para

dar

(RELATOR)

-

notícia

ao

Tribunal de que tenho em mãos petição de Grigoleto & Cia.
LTDA.,
retomado
poderiam

datada
o

do

ano

julgamento,

não

estar

passado,
sob

bem

solicitando

que,

fundamento de que os

lembrados

da

causa,

quando

Ministros

fosse

lido

novamente o relatório.
Estou

submetendo

manifestando-me
Ministro

pelo

Ricardo

a

questão

indeferimento

Lewandowski

já

do

à

pedido,

demonstrou

Corte,
pois

não

o

haver

necessidade da releitura do relatório.

A SRA. MINISTRA ELLEN GRACIE
também, no caso,
distribuir

aos

(PRESIDENTE)

-

E

a empresa não sabia que a Presidência fazia
Ministros,

mesmo

aqueles

que

não

se
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encontravam

presentes

no

início

do

julgamento,

todo

o

material necessário à boa compreensão da controvérsia.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO -

E

a

empresa

também não sabe que existe, nos autos, o relatório.

SRA.

MINISTRA

ELLEN

GRACIE

(PRESIDENTE)

-

É

verdade.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
Relator, julgando improcedente a ação direta, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem suscitada pelo Presidente, Ministro
Sepúlveda Pertence, por decisão unânime, admitiu o julgamento da
ação de inconstitucionalidade, em pauta, malgrado a decisão tomada
na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento foi suspenso em
virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, ProcuradorGeral do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas
Nascimento. Plenário, 27.11.2003.
Decisão: Chamado o feito para dar prosseguimento ao
julgamento, antecipou o pedido de vista o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário,
03.12.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Presidente, julgando
procedente a ação, indicou adiamento o Senhor Ministro Cezar
Peluso (Relator). Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro
Nelson Jobim. Plenário, 17.08.2005.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso
(Relator), julgando improcedente a ação, em aditamento ao seu voto
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original, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ausente,
justificadamente,
o
Senhor
Ministro
Sepúlveda Pertence. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie.
Plenário, 25.05.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, acompanhando o voto do Relator, Ministro Cezar
Peluso, no sentido de julgar improcedente a ação, e do voto-vista
do Senhor Ministro Nelson Jobim, julgando-a procedente, pediu
vista
dos
autos
o
Senhor
Ministro
Eros
Grau.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora
Ministra Cármen Lúcia. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 05.10.2006.
Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa, Eros
Grau e Ricardo Lewandowski.
Vice-Procurador-Geral
Gurgel Santos.

da

República,

Dr.

Roberto

Monteiro

p/Luiz Tomimatsu
Secretário
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

PROPOSTA
A Sra. Ministra Ellen Gracie (Presidente): Senhores
Ministros, agora, sim, com o quórum suficiente, chamamos a julgamento a
Adi nº 2.777, Relator o Ministro Cezar Peluso, que está com vista ao
Ministro Eros Grau.
Antes que o Ministro Eros Grau tome a palavra para o seu
voto, gostaria de fazer uma ponderação aos eminentes Colegas: temos a
tramitação, em paralelo, da Adis nº 2.675 e nº 2.777, que cuidam
exatamente do mesmo tema. Na primeira, o Relator foi o Ministro Carlos
Velloso e, na segunda, o Relator é o Ministro Cezar Peluso.
Dos votos colhidos até agora, a planilha me revela que, na
Adi n° 2.777, o Ministro Cezar Peluso manifestou-se pela improcedência; o
Ministro Nélson Jobim, que votou após, deu pela procedência; e o Ministro
Ricardo Lewandowski, que assume a posição que era, inicialmente, do
Ministro Carlos Velloso, também manifestou-se pela improcedência. São
os votos colhidos nessa Ação Direita de Inconstitucionalidade.
Na Adi n° 2.675, Relator o Ministro Carlos Velloso, o
Ministro Cezar Peluso não se manifestou. Manifestou-se pela procedência,
como na anterior, o Ministro Nélson Jobim; pela improcedência, o Relator,
o Ministro Carlos Velloso; não votou, desta feita, o Ministro Ricardo
Lewandowski, uma vez que ele é o substituto do Ministro Carlos Velloso.
A minha proposta é chamar ambos os feitos e colher,
desde logo, a manifestação do Ministro Cezar Peluso, com o que
igualaríamos a tramitação - ou pelo menos o número de votos em ambas as
Adis - e depois, a partir daí, colheriamos o voto do Ministro Eros Grau.
Peço ao Ministro Cezar Peluso que se manifeste
rapidamente, uma vez que Sua Excelência já é o Relator na Adi nº 2.777 e
fez um voto alentado.
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO
VOTOVISTA

O
Estado

SENHOR MINISTRO Eros

de

São

Paulo

inconstitucionalidade

propôs

do

Grau
ADI

artigo

(Relator):
visando

66-B,

II,

O Governador do

à

da

declaração
Lei

da

estadual

n.

6.374/89, do Estado de São Paulo, com a redação a ela atribuída pela
Lei

estadual

n.

9.176/95.

O

preceito

assegura

a

restituição

do

imposto pago antecipadamente em razão de substituição tributária "II
- caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço
ficou

configurada

presumida".

obrigação

tributária

de

valor

inferior

à

A hipótese prevista no inciso I desse artigo 66-B é a

estipulada no § 7º do artigo 150 da Constituição do Brasil:

haverá

restituição caso não se realize o fato gerador presumido.

2.

O relator, Ministro Cezar Peluso,

julgou improcedente a

ação. O Ministro Nelson Jobim votou pela procedência, tendo aditado
seu

voto

o

relator,

para

mantê-lo.

Em

seguida

votou

o

Ministro

Ricardo Lewandowski, pela improcedência da ação.

3.

Como a substituição tributária implica a atribuição,

a

sujeito passivo de obrigação tributária, da condição de responsável
pelo

pagamento

ocorrer
tanto

de

imposto

posteriormente,
a

comprove

complementação
que,

configurada

contribuição

parece-me
do

na operação

obrigação

ou

evidente

imposto
final

tributária

cujo

pago

ser

de

gerador

todo

valor

ou

superior

caso

serviço,
à

deva

descabida

antecipadamente

com mercadoria
de

fato

se

ficou

presumida,
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quanto

a

comprove

restituição
que,

na

do

imposto

operação

final

pago

antecipadamente

com mercadoria ou

caso

serviço,

se

ficou

configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida.

4.

Isso

imprestável,

é

para nada

por ela alcançada
operação

evidente.

viesse

serviria

[isto é,
a

A

ser

substituição

seria

se na operação

inútil,

subseqüente

alcançada pela substituição],

praticada

seja

a

àquela

se nesta

restituição,

seja

a

complementação do tributo. Um autêntico non sense.

5.

Não

interpretar

preceitos

ocos, vãos -da

ação

--

as

sobre

obstante

a

minha

convicção

constitucionais

de

de modo

que
a

não

se

torná-los

devem

vazios,

o que me levaria prontamente a votar pela procedência
ainda

razões

assim pedi

dos

vista

eminentes

dos

autos.

Ministros

que

Pretendia meditar
votaram

em

sentido

contrário, mesmo porque sei que quem deseja compreender um texto tem
de estar em princípio disposto a deixar-se dizer algo por ele ---uma

consciência

receptiva

desde

formada
o

principio

aprendi em GADAMER -aos

erros

mesmas.

No

de

opiniões

caso,

hermeneuticamente
à

alteridade

tem

do

de

texto.

mostrar-se
Sei

bem

---

que aquele que tenta compreender está exposto
prévias

contudo,

que

não

confirmou-se

se
a

comprovam

nas

coisas

convicção,

que

sempre

nutri, de que a antecipação do pagamento de imposto ou contribuição
no

caso

de

substituição

exclui

qualquer

restituição

ou

complementação em operação subseqüente. Isso me parece tão óbvio que
opiniões em sentido adverso causam-me espanto.

6.

O § 7º do artigo 150 da Constituição do Brasil assegura a

restituição da quantia paga,

no regime de substituição tributária,

exclusivamente "caso não se realize o fato gerador presumido".
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7.

A substituição tributária é uma técnica de administração

tributária que

instrumenta

o

eficiente controle

do

pagamento

tributo em segmentos econômicos de difícil fiscalização,

do

nos quais

se manifesta grande margem de sonegação fiscal [ADI 1.851, relator o
Ministro

Ilmar

Galvão].

Técnica

de administração

tributária

expressamente prevista pela Constituição.

8.

A

admissão

de

que

eventual diferença

entre

base

de

cálculo presumida e base de cálculo real ensejasse a restituição do
imposto tornaria inútil,

vazia de significado a técnica fiscal.

inteiramente

a

equivocada

suposição

de

que

a

base

de

É

cálculo

presumida, para fins de substituição tributária, deva corresponder à
base

de

cálculo

substituição.

cada

operação

posterior,

Se e quando não observada,

porém

técnica

da

relação

jurídica

deveria

ser

o

tributáriol.

Em

sujeito

de

na

cadeia

da

Haverá a substituição se a base de cálculo presumida

for observada.
tributária,

real

mera

antecipação

substituição

integra

tributária,

no

contribuinte,

passivo

suma,
da

o

o

pois

pagamento

substituto

lugar

substituto

obrigação

de

não haverá substituição

no

daquele

protagoniza
é

o

do

tributo.

A

pólo

passivo

da

que,
o

naturalmente,
fato

contribuinte

tributária.

A

do

adotar-se

cálculo real para a quantificação do tributo devido,

jurígeno
tributo,

a

base

de

a técnica não

incidiria2. O absurdo lógico parece evidente.

9.
premissa

No

caso,

equivocada.

o eminente
Pois

entre

relator
as

parte,

permissa venia,

características

do

regime

de
da

substituição tributária do ICMS inclui a seguinte:
1 Dicção de PAULO ROBERTO COIMBRA E SILVA, A substituição
tributária progressiva nos
impostos plurifásicos
e
nãocumulativos, DelRey, Belo Horizonte, 2.001, pág. 31.
2 Não incidiria em termos de incidência jurídica, não de
incidência tributária.
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"(ix) se a operação praticada pelo substituto tiver
valor maior do que aquele tomado como parâmetro para o
cálculo estimativo do ICMS (presumido) o substituído
deverá
recolher
a
diferença
corresponde,
como,
regulamentando o art. 66-C da Lei no 6.374/89, prescreve
o art. 265 do Decreto estadual no 45.490, de 30/11/2000
(RICMS/2000)".
10.

Note-se

relator

não

francamente

se

bem

que

encontra

ilegal.

o

preceito

na

Permito-me

lei,

ponderado

mas

em

o

que

repetir

pelo

eminente

regulamento,
aqui

já

sendo

afirmei:

o

princípio da legalidade assume, no direito brasileiro, duas feições:
i)

ora vincula a Administração sujeitando-a as

ii)

ora

a vincula,

lei,

vale dizer,

ela

se

a Administração,

às

definições da lei;

definições

decorrentes

de

estabelecidas em virtude de lei. No primeiro caso

manifesta

em

termos

absolutos,

como

reserva

da

lei.

No

segundo, como reserva da norma3. Em matéria tributária a legalidade
prevalece em termos absolutos, em sua feição de reserva da lei. Não
há

espaço,

principal,
parcela

em
para

de

o

que

consagra

o

no

que

Poder

concerne
Executivo,

Refiro-me

principio

à

da

ao

obrigação

de

art.

qualquer

150,

legalidade

em

I,

da

termos

no bojo do qual o vocábulo "lei" conota ato legislativo,
O texto não deixa margem a dúvida:

lei em sentido estrito poderá ser exigido,

qualquer tributo.
45.490

pelo

regulamentar.

lei em sentido formal.
mediante

tributária,

exercício,

função

Constituição,
absolutos,

matéria

Daí porque o

(RICMS/2000)

é ilegal,

artigo

265

somente

ou aumentado,

do decreto estadual n.

não se prestando a

ser tomado como

parâmetro modelar do regime da substituição tributária do ICMS.

De

todo modo, nem mesmo a lei poderia, no quadro desse regime, obrigar
o substituído a recolher a diferença correspondente se

a operação

3 Vide meu O direito posto e o direito pressuposto, 6ª edição, Malheiros Editores,
São Paulo, 2.005, págs. 246 e ss.
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por

ele

praticada

tiver valor maior

do

que

aquele

nos

votos

tomado para o

cálculo estimativo do ICMS presumido.

11.

Os

improcedência

argumentos
da

ação

desenvolvidos

são

inteligentes,

mas

que

afirmam

insuficientes

a

para

justificar devolução de montante de tributo recolhido no regime de
substituição tributária em situação que não a expressamente indicada
no preceito constitucional, ou seja, a de efetiva não realização do
fato

gerador

presumido.

Essa

circunstância

realização do fato gerador presumido --- é,

---

a

efetiva

não

como anotou o Ministro

Nelson Jobim em seu voto, condição resolutiva da substituição.

12.

Permito-me neste passo relembrar breve trecho do voto do

Ministro Nelson Jobim:
"A STF depende da ocorrência de dois elementos: um
objetivo e uma presunção em relação ao fato gerador.
O fato gerador não admite gradação:
ou ele ocorreu, ou não.
A lógica é binária.
Não é possível fato gerador parcial tudo porque não é
possível incidência parcial de norma jurídica.
A base de cálculo concreta, portanto, está excluída do
esquema
lógico
da
norma
e,
por
isso,
não
admite
restituição pautada por esse argumento.
Tanto é assim que, na hipótese de venda por valor maior
ao previamente
fixado,
não cabe ao FISCO cobrança
suplementar.
O crédito tributário se esgota na configuração definida
pela CF.
Não é admissível revisão do crédito tributário, para mais
ou para menos, tudo porque não é ele provisório.
Está o crédito tributário sujeito, isso sim, a uma
condição resolutiva que se vincula à presunção da
circulação final da mercadoria.
Se tal não se dá, se a venda prevista não ocorre - se não
ocorre o fato gerador presumido -, resolve-se o crédito
tributário e emerge o direito a restituição.
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No entanto, se ocorrer a presunção - a circulação final
da mercadoria - não se perquire pelo seu valor - se
igual, inferior ou superior ao preço de pauta.
Insisto.
O que se presume é a venda futura e não o seu valor".
13.

Isso me parece muito claro, muito. Dai porque também não

procedem,

permissa

venia,

o

argumento

do

confisco

e

o

da

interpretação aberta [poderiamos chamá-la assim?] do § 7o do artigo
150 da Constituição do Brasil, de molde a nele se ler o que lá não
está escrito.

14.

Eventual

debate

a

propósito

da

excelência

ou

inconveniência deste ou daquele método de interpretação, em especial
da

chamada

relevante.
metodologia

interpretação
Pois

é

certo

tradicional

literal,
que
da

a

hoje

já

reflexão

não

mais

se

hermenêutica

interpretação

e

coloca

tem

como

repudia
sob

a

acesas

críticas a sistemática escolástica dos métodos, incapaz de responder
à questão de se saber por que um determinado método deve ser,
determinado

caso,

hierarquicamente,
funcionar

como

escolhido.

Inexistindo

regras

o uso dos cânones hermenêuticos,
justificativas

a

legitimar

os

que

em

ordenem,

eles acabam por

resultados

que

o

intérprete se predeterminara a alcançar; o intérprete faz uso deste
ou daquele se e quando lhe aprouver,

para justificá-los4.

De toda

sorte, se for para contrapormos cânones, eu diria que a afirmação de
que

à

inclusão

de

um

corresponde

a

exclusão

de

outro

conduz

a

resultado distinto do acolhido nos votos que afirmam a improcedência
da ação.

15.
de

Outro ponto a ser considerado diz com a impossibilidade
paragonarmos

a

técnica

da

substituição

tributária

com

a

da

4 Vide meu Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 3a edição,
Malheiros Editores, São Paulo, 2.005, págs. 39 e 104-105.
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retenção na fonte do imposto de renda. Lá o contribuinte do tributo
é

o

substituto;

exercendo,

aqui

quem

retém

compulsoriamente,

o

imposto

autêntica

na

fonte

atribuição

de

não

o

é,

Administração

Indireta --- um tipo especial de cometimento da função de arrecadar
(CTN, art.

7o, § 3o), como anotei em texto escrito há muitos anos5.

Situações diversas entre si não admitem cotejo.

16.

Permito-me,

eminente

Professor

sempre,

mas

que

aliás,

Tércio
induz

neste

Sampaio

ponto

Ferraz

conclusão

que

referir

Júnior,

me

parecer

brilhante

parece

do
como

inaceitável:

o

substituto tributário seria contribuinte e responsável pelo imposto
a um só tempo.

Por isso recuso,

neste caso,

a lição do mestre do

Largo de São Francisco.

17.

Por

adoto,

a

fim,

a

confirmar

circunstância,

a

inegável,

correção
de

a

do

entendimento

eventual

restituição

que
do

imposto pago antecipadamente em razão de substituição tributária, na
hipótese,

conduzir

ao

enriquecimento

tributário.

E isso porque,

agrega

preço

ao

do

sem

causa

do

substituto

tratando-se de imposto indireto,

bem

ou

serviço,

o

substituto

que se

resultaria

necessariamente enriquecido pela eventual restituição do ICMS.

Pois

é

sido

certo

que

o

teoricamente
comprove

montante

do

transferido

que

na

tributária de valor

imposto

ao

operação

por

ele

adquirente,

de

final

ficou

inferior à presumida,

recolhido
modo

que,

configurada
se

terá
caso

se

obrigação

restituição coubesse

haveria de ser feita a quem suportou o valor do imposto recolhido a
maior,
faço

não
a

ao

latere

tributária

é

substituto
da

tributário.

afirmação

inteiramente

de

que

descabida

Essa
na

porém é
técnica

tanto

a

observação
da

que

substituição

complementação

do

5 Entidades da Administração Indireta, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 32,
pág. 301.
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imposto pago antecipadamente caso se comprove que, na operação final
com mercadoria ou serviço, ficou configurada obrigação tributária de
valor

superior

antecipadamente
mercadoria

ou

à presumida,
caso
serviço,

se

quanto

comprove

ficou

a

restituição

que,

configurada

na

do

imposto pago

operação

obrigação

final

com

tributária

de

valor inferior à presumida.

18.

Em face de tudo, salvo a hipótese de esta Corte entender-

se competente para esvaziar o conteúdo do preceito veiculado pelo §
7o do artigo 150 da Constituição, proclamando a sua inutilidade, não
visualizo alternativa qualquer senão a de julgar procedente a ação.
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
CONFIRMAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Senhora Presidente,

como

o meu voto foi chamado à colação e qualificado de inteligente,
insuficiente,

a

despeito

de

cinqüenta

folhas

trinta e quatro no aditamento

-,

dessas

não posso,

oitenta páginas

-,

mas

no

não vou reeditar
com o

primeiro
todas

e

as

devido

mas
mais

razões

respeito,

conformar-me com certas observações fundamentais do voto do eminente
Ministro Eros Grau.
Vou limitar-me a três delas.
A primeira,
alega

que

diferença,

seria

quanto ao regime.

ilegal

a

Sua Excelência estranha e

complementação,

pelo

contribuinte,

da

quando o fato gerador realizado seja de valor superior à

base de cálculo sobre o qual foi recolhido. Disse Sua Excelência que
isso não poderia ser objeto de regulamento, nem de lei.
Só estranho que ao regulamento e à lei não seja permitido
repetir que prestação tributária devida é exigível.

Grande novidade

o decreto prever que diferença de imposto devido deva ser paga! Se o
fato gerador tem base de cálculo diferente e se foi apurado que há
diferença

de

imposto,

que

venha

o

regulamento

declarar

o

imposto

devido é a coisa mais inútil do mundo.
Segunda observação.
art.

150

identifica
no

um

alcance

limitado

Sua Excelência empresta ao
e

-

diria

-

não

jurídico,

fato gerador presumido com evento histórico.

fato gerador - e devo ter necessariamente,

fato gerador -,

um evento histórico.

§

7º

do

porque

Posso ter,

sob pena de não ser

Mas só o evento histórico não

corporifica e substancia o fato gerador.

Por quê?

Porque posso ter
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evento que, do ponto de vista histórico,

embora sendo absolutamente

idêntico a outro que componha o fato gerador,

não componha o fato

gerador.
O trânsito da mercadoria, por si só, é uma operação, mas
não constitui fato gerador de ICMS.
físico,
gerador;

como
é

fato

igual

histórico,
fato,

mas

da

Portanto,

não é o deslocamento

mercadoria,

com qualificação

que

compõe

jurídica

de

o

fato

negócio

jurídico mais o valor correspondente.
Ora, quando se abstrai, mutila e decapita do fato gerador
o seu valor econômico,

esse fato fica reduzido ao evento histórico.

O evento histórico, por si só, não constitui o fato gerador, de modo
que, quando a Constituição prevê "fato gerador presumido", se remete
ao conceito jurídico de fato gerador, isto é, ao evento como negócio
jurídico com o valor correspondente,

sem o quê,

a menos

que haja

base de cálculo fictícia, o imposto não pode ser calculado.
Terceira observação. Sua Excelência diz que o substituto
é,

de certo modo,

agente arrecadador do Estado. De fato,

deveras o

é, porque se trata de técnica de arrecadação tributária que imputa a
obrigação àquele que, pela mecânica e pela natureza do mercado e dos
negócios,

tem maior patrimônio,

tem maior garantia;

e o Estado se

garante com isso.
A pergunta decisiva é:

esse substituto pode recolher o

valor que queira ou deve recolher o valor devido?
Razão por que, Senhora Presidente, para não alongar mais
as razões, confirmo inteiramente o meu voto.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU:
vou

instalar

polêmica.

Trinta

segundos

- Senhora Presidente,
apenas

para

não

observar

seguinte:
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Não

fui

claro.

Estou

dizendo

é

que,

na

hipótese

da

substituição tributária, ele não é agente; é o próprio contribuinte.
Exatamente o contrário.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - A observação final de
Vossa Excelência é que ele é agente arrecadador do Estado.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Eu posso ler. Não, não é
verdade. Estou dizendo é que, no caso do Imposto de Renda na Fonte,
ele é agente. Aqui, não, ele é o próprio contribuinte.
A outra observação, se Vossa Excelência me permitir, é a
seguinte:
Excelência

não

fiz,

tomou

absolutamente,

como

uma

uma

premissa

crítica.
do

Disse

modelo

da

que

Vossa

substituição

tributária que o imposto cobrado em excesso seja devolvido.

Não é

verdade que a lei diga isso. Isso está no decreto.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO

- Não, Vossa Excelência

estava comentando que é quando a diferença é a menor.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Mas isso é o decreto que
diz.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Claro,

se o imposto é

devido, o decreto pode dizê-lo.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Perdoe-me, não pode dizer.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - O decreto não pode dizer
que uma prestação

tributária exigível

deve

ser

exigida?

Que quem

deve precisa pagar?
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O

SENHOR

MINISTRO

EROS

GRAU:

-

Perdoe-me,

não

convencer Vossa Excelência. Quero dizer apenas o seguinte:
do Ministro Nelson Jobim,
modo de ver,

essa premissa não foi

permissa venia,

tomada e,

o que pode eventualmente

ter

quero

no voto
no meu
levado

Vossa Excelência a discordar da forma como votou o Ministro Nelson
Jobim e como estou votando agora é que Vossa Excelência está tomando
essa

restituição

como

se

fosse

própria

e

inerente

ao

regime

da

substituição; e não o é.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - O regime da substituição
é de mera antecipação e garantia de pagamento.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU:- Não é, Excelência.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Por isso é que se fala
em fato gerador presumido. Porque será preciso apurar se existe,

ou

não. E, se existe, em que termos esse fato se deu.

O

SENHOR MINISTRO

EROS

GRAU:

-

Ela

é

uma

condição,

Excelência.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Doutro modo, Ministro,
teríamos

hipótese,

não de

substituição

tributária,

mas

de

ficção

tributária, de pagar imposto que não existe, mas que foi, pela lei,
criado como tal.

Isto é, a hipótese é de substituição de quem deve

recolher o tributo. E como? Evidentemente,

como contribuinte. Sobre

isso não há dúvida nenhuma. É nisso que se resume a técnica, porque,
dependendo do

tipo,

da natureza das

operações,

que, por exemplo, montadora recolha o imposto,
ser recolhido,

ao final,

por outrem.

Isso,

é mais

importante

do que venha este a

para o Estado,

é muito
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interessante.

E exaure-se nisso a técnica,

sem que se despreze a

apuração do imposto devido, Ministro Eros Grau.
O meu ponto de vista é este: não se pode,

em matéria de

tributo, sabidamente - até considero extremamente desagradável estar
repetindo que o poder de tributar é o poder de destruir -,
imposto
remete

que

fato

seja

devido.

Por

Constituição

com

outro

valor.

Porque

Quando

se

se

ou

fato

quê?

a

ocorrer um fato com o mesmo valor. Pode não se dar nenhum fato,
um

Por

mesmo,

vá

dar-se

gerador presumido.

isso

presume

pode

a

não

exigir

ocorra

a

última

hipótese, a que título se justifica o pagamento de imposto por valor
indevido? Por que poderia o Estado receber a mais?

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Não quero convencer Vossa
Excelência.

Quero,

apenas,

da

minha

parte,

encerrar

esse

debate

paralelo - porque não há sentido. Insisto em que a devolução, nessa
hipótese,

não é inerente ao modelo da substituição;

o substituto é

contribuinte.
Depois,

há uma outra razão lógica,

para finalizar.

Por

que a substituição tributária? Porque é mais operacional fiscalizar
antes do que depois.
tributária,
situação;
mesma

Se fiscalizo antes, no regime da substituição

e, administrativamente,

agora,

coisa

Constituição
tributária é,

que

se sou levado a,
inutilizar

Federal.
de fato,

É

o

a mesma

faço algo eficiente,
depois,

parágrafo
coisa

que

ter de fiscalizar,
7º

do

dizer:

artigo
a

depois,

150

é a
da

substituição

uma ficção, porque é só uma brincadeira. Em

vez de se fiscalizar antes, para ser mais operacional,
antes e,

essa é uma

fiscaliza-se tudo de novo. Então,

fiscaliza-se

é a mesma coisa

que apagar o parágrafo 7º do artigo 150.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Se Vossa Excelência diz
que a fiscalização inicial basta, não há que se verificar se houve,
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ou não, o fato gerador presumido, porque só depois do fato é que se
pode verificar se o fato gerador realmente se deu.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU;

-

Estamos

diante

de uma

condição, Ministro.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Mas Vossa Excelência
está

afirmando

fiscalizar
ocorreu.

que

antes;

basta

fiscalizar

é preciso

Ele pode não

se

saber

dar.

antes,

se

o

Se não

Ministro.

fator
se

Não

basta

gerador presumível

deu,

cumpre

fiscalizar

depois.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Mas quem vai reivindicar
isso

é

o

próprio

contribuinte.

A

Administração

não

tem

de

problema

de

fiscalizar.

O

SENHOR MINISTRO

CEZAR

PELUSO

-

Não

é

fiscalização, mas sim de arrecadação; é técnica de arrecadação.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - É de fiscalização.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Imputa-se a obrigação
àquele

que

está

em

condições

melhores,

do

ponto

de

vista

de

pagamento, para recolher o imposto, e, depois, o Estado apura: se há
imposto a maior,

devolve;

se a menor,

o devedor paga a diferença.

Essa é a técnica, Ministro. E exige-se dupla fiscalização, sim. Se a
própria

Constituição

sobrevenha o

prevê

que

se

fato gerador presumido,

deva

devolver

quando

é porque é preciso

não

exercer,

quando provocado, uma segunda atividade do Fisco, para examinar se o
fato aconteceu depois. Então, não basta fiscalizar antes.
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O

SENHOR

MINISTRO

EROS

GRAU:

-

O

Fisco

atividade nenhuma. Aí, vem o contribuinte e reivindica,

não

exerce

dizendo que

não houve o fato gerador.

O

SENHOR MINISTRO

CEZAR

PELUSO

-

Não

houve,

e

aí

a

Constituição prevê que o Estado tem de restituir, preferencialmente.
Não há imposto, não há incidência.
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07/02/2007

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, tenho um voto de doze páginas, que já proferi há bastante
tempo. Peço permissão a Vossa Excelência e aos eminentes Pares para ler
quatro parágrafos que me parecem relevantes e talvez possam reavivar a
memória dos eminentes Colegas.
Digo o seguinte - e vou saltar todas as citações:
“Com efeito, a impossibilidade de restituição do valor
cobrado a maior, por força da incidência do regime de
‘substituição tributária para frente’, não se sustenta quando
submetida a uma exegese mais abrangente, que leva em conta
os princípios gerais do direito, dentre os quais se encontra a
regra que estabelece ser lícito ou exigível o menos, quando o
texto autoriza o mais.
(...)
Assim, ao autorizar o mais, isto é, a devolução imediata e
preferencial da quantia paga, caso não se verifique o fato
gerador presumido, o texto constitucional, à toda a evidência,
autorizou o menos, ou seja, a restituição do valor
indevidamente pago a maior”.

O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Isso significa o
quê? Se não há nenhum imposto, é obrigado a devolver.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – É claro, e
vou concluir nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Então,
por que seria obrigado a devolver, se bastava a fiscalização inicial?
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ADI 2777 / SP
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Claro, vou
terminar imediatamente.
“Não se argumente, portanto, que a restituição imediata e
preferencial do tributo somente é possível na hipótese da
inocorrência integral do fato gerador, visto que, se o texto
constitucional garantiu ao contribuinte um plus, não se admite,
como querem alguns, uma interpretação restritiva para afastar
o direito de reembolso, caso se verifique um minus, quer dizer,
se ocorrer a realização apenas parcial daquele pressuposto.
A interpretação que desautoriza a devolução nesses
termos, ademais, também nega vigência ao princípio que veda
o enriquecimento sem causa e àquele que garante a repetição do
indébito, os quais constituem balizas fundamentais do Direito”.

E, agora, um pouco na linha levantada pelo eminente Ministro Cezar
Peluso, diz respeito ao fato gerador, que tem de ser algo concretamente
realizado no mundo fático, fenomênico. Digo o seguinte:
“O fato gerador descrito pelo Código Tributário Nacional
como aa situação definida em lei como necessária e suficiente’ à
ocorrência da obrigação tributária (art. 114), representa, nas
palavras de Geraldo Ataliba, o ‘fato concreto, ocorrido hic et
nunc, no mundo fenomênico, como acontecimento fático,
sensível, palpável, concreto, material e apreensível’”.

E termino, então:
“Configura, pois, um fato jurígeno, quer dizer, um dado
empírico ao qual a lei atribui a consequência de criar uma
determinada obrigação tributária, com contornos bem
definidos, que não podem ser expandidos pela simples razão de
o contribuinte- substituto recolher o imposto antecipadamente”.

Confirmo o voto, dando pela improcedência da presente Ação.

2
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8______________ SÃO PAULO
À revisão de apartes dos Senhores Ministros Eros Grau, Sepúlveda Pertence e Gilmar Mendes.

DEBATE

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Senhora Presidente,
quero fazer uma observação.
E é válida, porque o eminente Ministro Eros Grau não se encontrava presente,
quando proferi pela primeira vez o meu voto, no qual fiz observação oral que não consta dele: o
exemplo que se dá na venda de automóveis.
Por que ocorre diferença na venda de automóveis? Porque as montadoras recolhem o
tributo sobre um valor “X”. Só que o revendedor, na ponta, tem margem de manobra permitida pela
montadora - quem compra automóveis sabe disso -, que é negociável. Negocia-se na ponta, isto é, não
corresponde, necessariamente, ao da venda final o valor sobre o qual o imposto foi recolhido. Por quê?
Porque as próprias montadoras permitem às revendedoras outra margem para consumar os negócios
com vantagens.
O que acontece muitas vezes? Acontece que, na venda final, o valor do tributo é
muito menor do que valor recolhido, porque o revendedor vendeu o veículo por preço muito menor.
Assim, há um imposto muito menor. Agora, por que recolher, em definitivo, um valor fictício?

O SR. MINISTRO EROS GRAU - Porque a Constituição prevê.
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Vossa Excelência entende que há antecipação do tributo, e não é verdade. O
substituto é contribuinte de tributo.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Sim, por isso é que
ele recolhe antecipadamente; se não fosse, não recolheria. Mas nem sempre é o devido.

O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Fico a pensar se esse exemplo dado
em um negócio substancial, a venda de um automóvel, poderia ser transformado para o primeiro
fenômeno de que - quando assessor do saudoso Ministro Evandro Lins e Silva - tomei conhecimento
quanto a essa técnica de substituição: um “fiteiro” - fiteiro é o homem que, nas feiras do Nordeste,
vende cigarro a granel. Quando se tenta transportar do negócio de maior valor para o problema do
cigarro - seja o maço, seja o fiteiro -, fico a indagar: de que valerá a substituição tributária se o estado
precisa, na ponta, fazer uma nova fiscalização?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A discussão, hoje, se porta, na
linha do exemplo de Vossa Excelência, para a venda de bebidas, de produtos.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Se não fizer a
fiscalização, quando a diferença for a maior, ele não receberá.
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VOTO
O

SENHOR

MINISTRO

JOAQUIM

BARBOSA

-

Senhora Presidente, a exemplo dos eminentes Ministros-Relatores das
ADIs 2.675 e 2.777, bem como do Ministro Lewandowski, inclino-me ao
reconhecimento da constitucionalidade das normas locais que permitem
ao contribuinte do ICMS a devolução da diferença entre as bases de cálculo
antecipada efetiva, o regime definido pelo art. 150, § 7º da Constituição.
A questão de fundo versada nestes autos consiste em se
decidir se o art. 150, § 7º, somente obriga o sujeito ativo à devolução das
quantias pagas a título de ICMS na modalidade por substituição na
hipótese de o fato gerador deixar de ocorrer completamente ou, por outro
lado, também permite que a devolução se dê pela diferença entre o valor
da operação substituída e o valor da operação substituta.
O art. 150, § 7º, dispõe sobre duas normas específicas,
mas que se complementam reciprocamente.
A primeira cria competência para tributação de fatos
que antecedam os fatos geradores modelos previstos na Constituição,
desde que esses fatos geradores substitutos mantenham relação de
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pertinência para com os fatos geradores substituídos. Não se trata,
portanto, de hipótese de tributação de presunções ou ficções, porquanto
todos os critérios da regra-matriz original são substituídos, incluindo os
critérios material e quantitativo.
O segundo tipo de norma opera como um instrumento
de calibração da carga tributária, em razão da ocorrência ou não do fato
gerador substituído.
O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se
pronunciar sobre o alcance da expressão "fato gerador" para fins de
incidência da norma de restituição por ocasião do julgamento da ADI
1.851. A orientação então firmada foi no sentido da inexistência do direito
à restituição quando o fato gerador verificar-se com base de cálculo
substituída inferior à base substituta.
Eu transcrevo e permito-me não ler as passagens
relevantes do voto proferido pelo Relator daquela ação, Ação Direta de
Inconstitucionalidade 1.851.
Em primeiro lugar, entendeu-se que o mecanismo da
substituição tributária considera definitivo e não provisório fato jurídico
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então tido por presumido. A tributação, portanto, também é definitiva.
Apenas a completa ausência do fato gerador substituído daria ensejo à
incidência da norma de restituição. Afirmou-se ainda que a adoção de
mecanismos que permitissem a restituição fundada na divergência entre os
critérios quantitativos da norma de antecipação e de eventual regra-matriz
ordinária seria contraproducente aos efeitos práticos de toda a sistemática
do art. 150, § 7º.
Por outro lado, após separar o quadro fato jurídico
submetido ao exame da Corte nesta ação direta de inconstitucionalidade e
na ADI 1.851, ponderou o eminente Relator o seguinte:
(...) a obrigação de restituir que tenha sido retido a
maior apóia-se na absoluta falta de competência
constitucional do Estado para tributar qualquer parcela que
ultrapasse o valor real de operação ocorrida, e essa falta de
competência se dá, tanto no caso de a operação presumida
não ocorrer em sua totalidade, como fato histórico, quanto
no de ocorrer com valor menor do que o que fora
preestimado.

Na primeira acepção, a ocorrência do fato gerador
independe da oscilação entre a base de cálculo substituta e a base
substituída, bastando que se diga se estão presentes os critérios material,
temporal e espacial da regra-matriz, isto é, o fato gerador histórico aludido
pelo Ministro César Peluso. Verificado o fato gerador em qualquer
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extensão, a norma de calibração não incide.
Na segunda acepção, a discrepância entre as bases de
cálculo reduz o sentido do fato gerador. A redução se dá em virtude da
relação que há entre a base de cálculo do tributo e o respectivo critério
material para confirmá-lo, infirmá-lo ou afirmá-lo, bem como para medir a
grandeza econômica do fato gerador, como sustenta o Professor Paulo
Barros de Carvalho. Dessa forma, reduzida dimensão econômica do fato
gerador, a norma de calibração incide para correção da distorção.
Pondera Eurico Marcos Diniz de Santi que o art. 157, §
7º, da Constituição traz, na verdade, ambas as possibilidades diante da
vagueza e da ambiguidade do dispositivo. Diz ele:
(...) trata-se de questão conceitual. A tendência da
doutrina parece que tenta firmar sentido onde sentido não
há. O texto constitucional da Emenda Constitucional nº 3/93
contém em sua inerente vaguidade e ambiguidade ambas as
possibilidades conotativas. Assim, ambas as acepções X ou Y
estão dentro do fundamento constitucional da substituição,
ficando sua eleição sob a discricionariedade legislativa do
Estado titular do exercício da competência para instituir a
substituição.

Entendo, contudo, que a ausência de restituição da
diferença entre a carga tributária presumida e a carga tributária efetiva,
mensurada de acordo com as especificidades que circundam o fato
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gerador substituído, descaracteriza o ICMS. Isso se dá pois a base de
cálculo do tributo deixa de corresponder aos aspectos econômicos
concretos da operação mercantil ou de prestação de serviços. Como
observa Professora Misabel Derzi:
Ora, na substituição progressiva para frente, a
base de cálculo também é inventada e estimada como
expressão dimensional do fato gerador que ainda nem se
deu. Se recolhido o imposto antecipadamente sobre preços
superiores àqueles realmente acontecidos, verifica-se que,
além do aumento do tributo, o direito de repassar o custo do
imposto ao adquirente consumidor ficou atingido,
prejudicado, passando o tributo a onerar o contribuinte
comerciante, exatamente o que não quer a Constituição.

Assim, Senhora Presidente, ao optar pela segunda
acepção os Estados de São Paulo e Pernambuco não ofenderam a
Constituição, a meu ver. Por fim, eu considero inaplicável a prescrição
inserta no art. 155, § 2º, g, às normas em questão, visto que não se trata de
benefício fiscal, mas de normas que visam a dar consistência e concreção à
determinação constitucional.
A

conclusão

do

meu

voto

é

no

sentido

da

constitucionalidade do artigo 66-B, II, da Lei paulista nº 6.374/89,
acrescentado pela Lei nº 9.176/95, e do art. 19, II, da Lei pernambucana nº
11.408,

julgando,

assim,

improcedentes

a

Ação

Direta

de
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Inconstitucionalidade 2.675 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777.
É como voto.

Publicado sem revisão.
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07/02/2007

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhora Presidente,
estou realmente bastante impressionado com os argumentos já
expendidos e reiterados pelo Ministro Cezar Peluso, tendo em vista a
própria natureza do ICMS.
Por outro lado, já sabemos – disse agora o Ministro Sepúlveda
Pertence, reiterando este argumento – que o mecanismo da substituição
tributária foi pensado exatamente tendo em vista a fragmentariedade
destas relações. Leia-se a questão de bebidas e cigarro, e aqui temos
memoriais das empresas distribuidoras de petróleo e combustíveis. Na
verdade, estamos a falar em um comércio de retalho, e realmente
preocupa-me a descaracterização do instituto da substituição tributária.
Portanto, com essas considerações e tendo em vista o disposto no §
7º do art. 150, consideraria a opção já trilhada pelo Ministro Nelson Jobim
e, agora, reiterada no voto do Ministro Eros Grau, porque entendo que,
do contrário, na verdade, estaremos a sacrificar o instituto da substituição
tributária, largamente praticado nesse tipo de atividade de circulação de
mercadoria e passível, como sabemos, de ampla prática de fraude.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Vossa
Excelência me permite? Ministro, sacrificada por quê? O estado já
recolheu o valor do tributo. Já recebeu.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Na medida em que
isso se arma em um contencioso.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Ministro,
é o contribuinte que vai ter de fazer prova perante o Fisco. Isso é ônus do
contribuinte. O contribuinte, ao final, terá de provar que aquilo que foi
recolhido não era totalmente devido. A essa altura, o estado já aplicou o
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ADI 2777 / SP
dinheiro, mas permite que o contribuinte faça prova, perante ele – Estado
-, de que o imposto devido não é aquele.
Por que é que se descaracteriza, Ministro?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Na verdade, toda
discussão é porque se retira desse tipo da natureza de operação a
possibilidade desse mecanismo de racionalização.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Mas está
racionalizado. O Estado já recebeu; está no bolso dele e, quem sabe, até já
gastou.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Nós mantemos um
contencioso aberto.
O SENHO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Mas a
própria Constituição autoriza quando prevê imediata restituição,
preferencial.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Quando não se
verificou o fato gerador.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Mas o
exercício da prova é o mesmo.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Antes de
surgir o mecanismo da substituição tributária, o sistema era falido?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Não é essa a
discussão.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – O sistema
era assim antes. O que aconteceu, na verdade? O estado percebeu que,
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ADI 2777 / SP
para cobrar o ICMS em certos casos, o contribuinte, às vezes, não tinha
patrimônio para responder. E o que fez? Decidiu garantir-se antes,
recebendo daquele que tem maior patrimônio e, depois, apurar o imposto
devido. Se for recolhido a maior, devolve; se for a menor, cobra.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Não é só isso. Em
muitos casos, não fosse o mecanismo da substituição, tal como concebido,
não haveria nem como fazer a cobrança. Se cairmos nessas relações de
retalho a que estamos nos referindo, na verdade, a cobrança do tributo se
torna extremamente onerosa. Isto é ínsito do próprio sistema, e não
podemos descaracterizá-lo.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – O sistema
está em garantir ao Estado esse pagamento - o Estado fica tranqüilo - e
transferir para o contribuinte a prova, ao final da circulação, de que
aquele valor não é o devido.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – E por isso que o
sistema cria um direito de participação especial do contribuinte na fixação
desse valor, dessa tabela. É algo singular.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Pela tese
do eminente Ministro Eros Grau, o que vai suceder agora é que os
substitutos passem a estimar valor muito menor do que devido para não
correrem risco nenhum. Se, afinal, apurar-se valor maior, ficará isento!
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: – Esse é outro debate que
deve ser feito.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Essa é a
tese de Vossa Excelência, Ministro Eros Grau. Não sei se está mudando.
Se não se deve nem a devolução nem a cobrança do excesso, o que
custa para o contribuinte ou substituto, que passará a recolher por um
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ADI 2777 / SP
valor menor, fictício - porque ele não quer correr risco nenhum de pagar a
diferença? Isso basta.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: – Isso é a questão da pauta.
Aí o contribuinte pode discutir a pauta. É outra coisa.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Na Adi nº 1.851, em
meu voto, há uma discussão inegável: a arbitrariedade da pauta.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: – Mas isso é outra coisa.
Não é isso que está sendo discutido agora.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Por isso há a
necessidade do direito de participação.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) – Isso é
ingrediente do problema. Sob o pretexto de não descaracterizarmos a
técnica de arrecadação, vamos botar em risco a própria técnica de
arrecadação.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Assim, voto pela
procedência do pedido.
Obs.: Texto sem revisão do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence. (§
3º do artigo 96 do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental nº
26, de 22 de outubro de 2008)

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11958011.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 297 de 328

07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

O

SENHOR

MINISTRO

MARCO

AURÉLIO

-

Presidente,

considero - e vou principiar meu voto - o fator cronológico.
Fazem-se

em

jogo

leis

do Estado de

São Paulo

e do

Estado de Pernambuco vigentes há vários anos. No tocante ao segundo,
a legislação data de 1996, e somente em 2002 o Estado teria acordado
"para buscar", no Supremo, a declaração de inconstitucionalidade da
própria lei que aprovou - transcorridos, portanto, seis anos. Quanto
à Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade

nº

2.777-8/SP,

passaram-se

sete anos, vigorando nesse período o sistema tal como aprovado pelo
Estado de São Paulo.
Discute-se
implicar desprezo
seja,

os

a

substituição

a princípios

alusivos

à

razão

tributária,

estabelecidos
de

ser

do

que

não

pode

na própria Carta,
próprio

tributo

-

ou
a

circunstância de este mostrar-se ligado a um negócio jurídico, a uma
relação jurídica com balizas especificas.
O
tributária,

§

remete

7º
a

em análise,
algo

ao versar

inafastável

para

sobre

a

que

se

substituição
tenha

como

existente a obrigação tributária: o fato gerador, que possui balizas
próprias.

Está

contemplada,

na

Constituição

Federal,

uma simples

técnica de arrecadação antecipada - é mais do que uma arrecadação à
vista:
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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.

Segundo definição vernacular, a presunção não é sempre
absoluta. A presunção, gênero, é relativa.
de ocorrer,
cláusula

e,

não

por isso mesmo,
precisava

preferencial,
recebimento

a
do

que

o preceito,

constar

não

ser

do

para

recolhido

Imagina-se algo passível

§

7º

pedagogicamente - esta
-,

cogita

estabelecer

sem

uma

ver,

encerra

a

da

devolução

preferência

justificativa

no

plausível,

harmônica com a ordem jurídica.
O

§

7º,

a

meu

recolhimento

que

se

verifica sob uma condição resolutiva. Não verificado o fato gerador,
cujas balizas devem nortear a fixação do tributo devido,
direito à devolução.
sentido
sobre

de
a

que,

renda

-

Se estou a cogitar de antecipação,

mais

adiante,

ter-se-á

um

encontro

de

sinalizo no

-

como

ocorre

no

imposto

contas

para

saber

se

aqueles

parâmetros fixados por presunção, por simples estimativa,
se concretos,

efetivos,

reais,

existe o

acontecidos,

tornaram-

observada a circulação

verificada - que pode não haver, tanto assim que o preceito sinaliza
a devolução preferencial e total do que recolhido -,

considerado o

negócio jurídico.
Não posso dissociar recolhimento de tributo de fato
gerador,

de

relação

jurídica que

norteie esse mesmo recolhimento.
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Não

posso

potencializar,

a

mais

não

poder,

uma

ficção

jurídica,

para, a pretexto de atender a uma técnica de arrecadação, consagrar
e

placitar

verdadeiro

enriquecimento

ilícito,

no

que

recebida

a

quantia indevida por aquele que está compelido a dar o exemplo.
Mas
indispensáveis

há

ao

mais.

Como

recolhimento

do

ocorre

a

fixação

tributo mediante

a

dos

dados

substituição

tributária? Ocorre de forma bilateral? Ocorre mediante fixação, pelo
contribuinte,

do que imagina que

será,

considerados

os

humores do

mercado, um negócio futuro, o valor de uma relação jurídica, de uma
compra e venda futura? Não, quem estima é justamente o arrecadador,
o órgão

fazendário,

valores

praticados

contrário,

o Estado.
naquele

Não acredito que

momento,

naquela

calcule

data,

a tendência é estimar valor a mais.

no

aquém dos

mercado.

Ao

Se considerasse

a

menos, ele estaria aqui a defender a intangibilidade dessa lei para
poder cobrar a respectiva diferença,

uma vez verificado o negócio

jurídico em quantia superior.
O artigo 7º está calcado em presunção. A retenção do
numerário pago a mais ao Estado,
jurídico
antecipado
legal,

aquém
do

do

que

tributo,

estimado

significa

no

que

haver

para

logicamente,

sem base constitucional,

tributo,

no caso de se realizar o negócio

indispensável
incidência

de

efeito

implica

de

recolhimento

satisfação

discrepante da natureza
saber
alíquota

o

valor
sobre

do
algo

sem

base

do próprio

negócio.

Isso

resultante

de

subjetivismo unilateral - não bilateral.
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Sustentei
julgamento
Estados

-

anterior,
que,

a

esse

o

meu

entendimento

Tribunal
ver,

tenha

e

lamento

sinalizado,

que,

no

inspirando

os

porquanto

já

atuaram sem necessidade,

estariam compelidos pela própria Carta a devolver o que recolhido a
maior

-

porque

a

formalizar arrependimento que,

conflitante

com

o

texto

da

para mim,

não é

Constituição,

que

eficaz,
a

todos

indistintamente submete.
O que sustento a respeito do mencionado § 7º revela
uma

estrada

de

mão

verificado o negócio,
mais

dupla.

Tanto

admito

que

o

contribuinte,

possa reclamar diferença - quantia

paga

a

- como também que o Estado venha a pretender a satisfação do

tributo

baseada

no

valor

real

do

negócio

jurídico,

se

houver

se

mostrado superior àquele por ele próprio estimado.
Não se esvazia, com esse enfoque, o § 7º do artigo 150
da Constituição Federal. E não se esvazia - já ressaltou o ministro
Cezar

Peluso

-

ante

premissa

inafastável:

ocorre

o

recolhimento

antecipado nos moldes previstos pela legislação do Estado.
Existirá,

então,

debate - e,

aí,

inverter-se-á,

até

mesmo, a distribuição do ônus da prova - sobre a possível diferença
a ser recolhida pelo contribuinte ou a ser devolvida pelo Estado.
Não há o esvaziamento da substituição tributária. Há,
sim,

o

tributo.
ângulo

apego

a

Há,

sim,

formal

princípios,

de

a

parâmetros

norteadores

a negativa peremptória de vir
estar

recebendo

a

título

do próprio

o Estado, sob o

de

Imposto

sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços, a alcançar uma quantia que não
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corresponda,
tributo

consideradas

realmente

a

devido.

recolhimento primeiro é

base
Em

de

incidência

outras

palavras,

feito por estimativa,

e

a

alíquota,

entendo

que

ao
o

e toda estimativa é

provisória, seguindo-se o acerto cabível quando já conhecido o valor
do negócio jurídico.
Acompanho
portanto,

o

relator

no

voto

proferido,

julgando,

improcedente o pedido formulado na inicial da ação direta

de inconstitucionalidade.
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO

O
Senhora

SENHOR

Presidente,

ADI 1.851/AL,

que,

MINISTRO

na

linha

nos

casos

CELSO
do

em

art.
o

150 da Constituição,

excesso

cláusulas

por

ele

impõe-se,

cobrado,

constitucionais

de

sob

voto

que

técnica da substituição tributária,

DE

o

MELLO:
vencido

Poder

Tenho
que

Público

para
proferi

na

se

da

vale

tal como delineada no §
ao Estado,

pena

caráter

de

o

7º

do

o dever de restituir
legislador

fundamental,

transgredir

como

consagram (a) a capacidade econômica do contribuinte,
enriquecimento ilícito por parte do Estado,

mim,

aquelas

que

(b) a vedação do

(c) a legalidade estrita e

(d) a neutralidade do ICMS como imposto plurifásico e não-cumulativo.

É
Professora

que

MISABEL

-

tal

ABREU

como

corretamente

MACHADO

DERZI

observa

a

("Construindo

eminente
o

Direito

Tributário na Constituição - Uma Análise da Obra do Ministro Carlos
Mário Velloso", p.

caso,

seja nas

188,

ficções

somatórios, pautas,

2004, Del Rey)

e presunções,

- o legislador,

seja no

tipos ou conceitos fechados,

"em qualquer

estabelecimento
(...)

de

tem de ser

fiel à Constituição (...)" (grifei).
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Entendo,

Senhora

Presidente,

que,

tratando-se

de

substituição tributária progressiva, a cláusula de restituição - que
se

revela

gerador

-

inerente
resulta

Constituição,

que

ao
da

impõe

próprio
norma

mecanismo

inscrita

da

no

antecipação

§

7º

do

do

art.

fato

150

da

imediata e preferencial restituição da

"a

quantia paga" não só no caso de inocorrer o fato gerador presumido,
mas,

também,

segundo

a

constitucional em questão,

interpretação
na hipótese de,

que

dou

ao

preceito

em se verificando o fato

gerador, este se concretizar em dimensão inferior à presumida.

Vale rememorar,
AURÉLIO

GRECO

("Substituição

neste ponto,
Tributária

a precisa lição de MARCO
-

Antecipação

do

Pato

Gerador", p. 31, item n. 2.2.3, 2ª ed., 2001, Malheiros):

"Questão que pode ser levantada é no sentido de
saber se a previsão constitucional alcança apenas as
hipóteses em que o fato gerador não se realizar (dicção
literal do dispositivo) ou se também se aplica às
hipóteses em que ele ocorrer mas não tiver a dimensão
prevista ao ensejo do recolhimento por antecipação (não
ocorrer tal como previsto). O sentido do dispositivo
constitucional
é
claramente
o
de
proteger
o
contribuinte contra exigências maiores do que as que

resultam da aplicação do modelo clássico do fato
gerador da obrigação tributária. Não há uma autorização
constitucional para cobrar mais do que resultaria da
aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo
existente ao ensejo da ocorrência do fato legalmente
previsto (fato gerador). Antecipa-se o imposto devido;
não se antecipa para arrecadar mais do que o devido.
Portanto, a devolução é de rigor sempre que o fato não
se realizar ou, realizando-se, não se der na dimensão
originalmente prevista. O excesso tem a natureza de uma
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perfilhado

cobrança
indevida,
e
a
Constituição
legitimando o indébito." (grifei)

não

Esse

igualmente

por

entendimento,

JOSÉ

EDUARDO

Senhora

SOARES

DE

Presidente,
MELO

("ICMS

é
-

está

Teoria

e

Prática", p. 172, item n. 3.5.2, 5a ed., 2002, Dialética):

"Se é relativa a presunção de inocorrência do fato
gerador futuro, com mais forte razão também deve ser
considerada relativa a presunção de que a futura
operação não seja realizada exatamente pelo mesmo valor
considerado
à
época
da
antecipação
tributária.
Realmente, é natural a existência de oscilações de
mercado concernentes a questões peculiares envolvendo
vendedor e consumidor (descontos, antecipações, etc.).
A descoincidência entre o valor real
(efetiva
operação realizada entre o substituído e o consumidor),
e o valor presumido (anterior situação existente entre
substituto e substituído) caracteriza uma base de
cálculo fictícia, resultando num ICMS fictício, que não
pode prevalecer diante dos princípios da segurança e
certeza do crédito tributário, indispensáveis no caso
de intromissão patrimonial.
Fato Gerador Presumido - na dicção constitucional
(§ 7º, do art. 150) - apto a permitir a restituição,
não significa somente a inexistência do fato, mas
também a configuração 'parcial' de seus elementos,
especialmente a base de cálculo que compreende parte do
fato gerador. Na medida em que se nega a restituição
parcial dos valores antecipadamente recolhidos
(a
maior) estará sendo violado o princípio da capacidade
contributiva,
vez que a presumida riqueza do
contribuinte
(substituído)
não
veio
ocorrer
concretamente. Negada a restituição, o contribuinte
estará arcando com tributo maior do que o efetivamente
devido, porque o referido valor não integrara seu
patrimônio, acarretando efeito confiscatório." (grifei)
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Também HUGO DE BRITO MACHADO ("Aspectos fundamentais do
ICMS",

p.

128/129,

item n.

7.5.7,

2a

ed.,

1999,

Dialética)

adota

essa mesma orientação:

"Sendo válida a Emenda nº 3, induvidoso é o direito
do contribuinte substituído à imediata e preferencial
restituição do ICMS pago antecipadamente, na hipótese
de não se realizar o fato gerador cujo acontecimento
futuro
era
presumido
na
ocasião
do
pagamento
antecipado.
Para ser válida a lei estadual instituidora da
cobrança antecipada,
com fundamento no § 7º,
do
art. 150,
da
Constituição
Federal,
e
na
lei
complementar
que
sobre
a
matéria
disponha,
é
indispensável que regule, fazendo efetivo, o direito do
contribuinte substituído à restituição
'imediata e
preferencial' do imposto nos casos em que o fato
gerador presumido não se efetive, ou, quando efetivado,
tenha base de cálculo inferior à prevista para fins de
antecipação do pagamento.
Sem tal regulação não
existirá a garantia do direito à restituição que o
referido
dispositivo
da
Constituição
diz ser
assegurada." (grifei)

Definitivo,
do

sob todos os aspectos,

Professor AIRES FERNANDINO BARRETO

Restituição
Revista

de

Diferenças

de

("Substituição Tributária e
Base

de

Dialética de Direito Tributário nº 84,

Setembro/2002),

que

conclui

no

o douto magistério

sentido

de

Cálculo",
p.

se

inafastável exigência constitucional a restituição,

31,

"in"

item n.

qualificar

7,

como

pelo Estado, do

valor pago a maior:

"Mesmo que se venha a passar ao largo da análise da
constitucionalidade ou não da chamada substituição
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tributária para a frente, é imperiosa a conclusão de
que a recusa de devolver as quantias pagas a maior pelo
substituto - em virtude de o valor da operação
realizada pelo substituído ter sido inferior àquele
arbitrado pela legislação - não encontra amparo na
Constituição.
É despropositada a interpretação no sentido de que
a
obrigatoriedade
de
imediata
e
preferencial
restituição da quantia paga só seria cabível nos casos
em que não se realiza o fato gerador presumido. Não é
crível que se pretenda admitir exegese que sobreponha à
base de cálculo efetiva (o valor da operação) a base de
cálculo arbitrada, do fato tributário a ocorrer, do
'fato gerador presumido'.
Quando
a
Constituição
impõe
a
imediata
e
preferencial restituição da quantia paga, não está a
alcançar apenas as hipóteses em que o fato não ocorre.
É visível - isto decorre de interpretação sistemática que, ocorrido o 'fato gerador presumido', a base de
cálculo só poderá ser a correspondente ao valor da
operação. Se o fato deixou de ser presumido, para ser
efetivo, concreto, realizado, o valor só pode ser o
efetivamente praticado e não aquele outro 'estimado' lá
atrás.
Ao prever que se atinja com tributo hoje a operação
(presumida) de amanhã, não está a Constituição a
autorizar o desprezo, nesse caso, do valor da operação.
Pelo
contrário,
a
exigência
antecipada,
a
ser
satisfeita pelo substituto, tem natureza provisória. Se
não se dá o fato presumido, cabe a devolução integral
do montante recolhido; se o fato presumido ocorre, a
exigência tem que se amoldar, conformar-se aos valores
pelos quais se deram as operações e não por outros,
supostos, arbitrados, no mais das vezes forcejados pela
legislação editada,
sempre impregnada dos desvios
ditados pela fúria arrecadatória. O art. 150, § 7º, da
CF, ao versar a substituição para a frente, assegura,
a)
literalmente,
o
direito
à
devolução
das
quantias pagas, se não se realizar o fato gerador
presumido,
mas,
ademais
disso,
também
garante,
b) sistematicamente, o direito à devolução do excesso das quantias que superem o valor da operação
como
decorrência inafastável dos princípios que informam a
Constituição. Não se trata de ser devido o tributo,
pela simples realização do fato que se presumiu.
Definitivamente, não. Trata-se, isto sim, de ser devido
tributo, nos estritos termos em que ocorreu. Não em
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condições diversas da sua concreta ocorrência. Não em
valores diferentes dos realmente praticados na operação
mercantil. A mensuração tem que respeitar os exatos
limites em que se deu o negócio mercantil e, por
conseguinte,
se,
ao presumir o fato,
a ele foi
atribuído valor superior àquele pelo qual se realizou a
operação mercantil, é indisputável a devolução do
excesso.
Desprezar o valor da operação é exigir tributo
outro, que não o outorgado pela Constituição, com
múltipla infringência do Excelso Texto. Com efeito,
supor diferentemente implica simultâneos e cumulativos
desprestígios aos princípios da segurança jurídica, da
legalidade e tipicidade da tributação e do que veda a
exigência de tributo com efeito de confisco.
E, ao fim e ao cabo, haveria visível inadequação de
segundo grau - se o valor tiver sido arbitrado pela
própria lei - ou de terceiro grau, se decorrente de
pauta fixada por qualquer ato infralegal, uma vez que
esta,
se contemplados valores não decorrentes da
operação mercantil, deixaria de guardar pertinência com
a materialidade da hipótese de incidência (o mesmo
ocorreria com o PIS e a Cofins).
Ao término e ao fecho, estamos convencidos de que
vedar a restituição de importância, paga a maior, em
virtude de o valor estimado superar o da efetiva
operação, importa, por mais de uma razão, visível
inconstitucionalidade." (grifei)

A

necessidade

de

restituição,

excesso que lhe foi cobrado pelo Fisco,
precedentemente referidas,
da

Lei

Fundamental,

tributária

sob

transformar-se

ao

contribuinte,

do

em qualquer das hipóteses

ajusta-se ao modelo consagrado no texto
pena
em

de

o

mecanismo

instrumento

de

da

substituição

ilegítimo

gravame

imposto ao sujeito passivo da obrigação tributária.
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Cumpre

advertir,

neste

ponto,

por

consideradas as razões ora expostas,

que o Estado,

tema

à

de

tributação,

está

sujeito

necessário,

notadamente em

observância

do

"estatuto

constitucional dos contribuintes", impondo-se-lhe, por isso mesmo, o
respeito

aos

direitos

individuais

daqueles

que

sofrem a

ação

do

Poder Público.

Daí

a

necessidade

tutelar do Poder Judiciário,

de

rememorar,

sempre,

a

função

investido de competência institucional

para neutralizar eventuais abusos das entidades governamentais, que,
muitas vezes deslembradas da existência,
de

um

verdadeiro

consubstanciador

"estatuto

de

em nosso sistema jurídico,

constitucional

direitos

e

limitações

impositivo do Estado (Pet 1.466/PB,

Rel. Min.

do

oponíveis

- culminam por asfixiar,

sujeito

obrigação

da

ao

poder

CELSO DE MELLO,

Informativo/STF nº 125)
passivo

contribuinte"

tributária,

"in"

arbitrariamente, o
inviabilizando-lhe,

injustamente, trate-se de obrigação tributária principal, cuide-se de
obrigação

tributária

garantias

legais

fazendo instaurar,

e

acessória

ou

constitucionais
assim,

instrumental,
de

que

é

a

prática

legitimo

de

titular,

situação que só faz conferir permanente

atualidade ao "díctum" do Justice Oliver Wendell Holmes,

Jr.

("The

power to tax is not the power to destroy while this Court sits"), em
palavras segundo as quais,

em livre tradução,

"o poder de tributar

não significa nem envolve o poder de destruir, pelo menos enquanto
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existir esta Corte Suprema", proferidas, ainda que como "dissenting
opinion",

no

julgamento,

em

1928,

do

caso

"Panhandle

Oil

Co.

v. State of Mississippi Ex Rel. Knox" (277 U.S. 218).

Isso significa, portanto,
no

âmbito

limitações

tributário,

está

decorrentes

eficácia restringe,

do

sujeito
próprio

à

que o Poder Público,
necessária

sistema

também

observância

constitucional,

das
cuja

como natural consequência da supremacia de que

se acham impregnadas as garantias instituídas pela Lei Fundamental,
o alcance do poder estatal, especialmente quando exercido em face do
contribuinte.

Peço vênia,

por isso mesmo,

Senhora Presidente,

para

acompanhar o doutíssimo voto proferido pelo eminente Ministro CEZAR
PELUSO, julgando improcedente a presente ação direta.

É o meu voto.
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
VOTO

O

SR.

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

-

Senhora

Presidente, esta é a terceira vez que o tema divide o Tribunal. Essa
divisão

reflete

a

dificuldade bem espelhada

nos

magníficos

votos

que, de um lado e outro, já se pronunciaram.
Antes

que

a

Emenda

Constitucional

nº

03/93

introduzisse no sistema constitucional tributário - que,

é preciso

dizer,

também,

não

é

apenas

o

Estatuto

do

Contribuinte,

mas,

estatuto do poder tributante - o § 7º do artigo 150,
no Recurso Extraordinário n° 213.396,
a

substituição

tributária

o

votei vencido

que entendeu inconstitucional

progressiva

na

ausência

de

autorização

constitucional.
Vinda essa, porém, por força da Emenda Constitucional
nº

03/83,

ficou

compus

exposta,

a maioria na Adi
com

admirável

Ministro Ilmar Galvão.
de posições

no Recurso

nº

1.851,

precisão,

O meu voto,

na

cuja

tese vitoriosa

ementa

do

eminente

depois de justificar a variação

Extraordinário

nº

213.396

e

no

julgamento

cautelar da própria Adi nº 1.851, foi breve. Eu, então, acentuei:
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"A Constituição autorizou, com a chamada
'substituição tributária para frente', tomar como fato
gerador um fato presumido. É claro que com sua dimensão
material igualmente presumida. É claro, também, que esta
presunção não pode ser arbitrária, mas isso não se
discute. Se ela é arrazoada, a minha leitura do § 7º do
artigo 150 da Constituição Federal é que aquele fato,
antecipadamente levado em consideração, os seus efeitos se
torne indefinitivos com a única ressalva constitucional de
não vir a ocorrer o fato previsto.
Falou-se muito, aqui, na máxima eficácia
dos
dispositivos
constitucionais,
mas
que
é
regra
hermenêutica de mão dupla.
A Emenda
Constitucional
03/93,
de que
resultou o § 7º do artigo 150, veio para dar ao fisco o
mecanismo eficaz para determinado tipo de circulação
econômica e fez a ressalva.Agora, se esta ressalva é
interpretada de modo a inviabilizar o instrumento fiscal
que se autorizou, a meu ver, o que se está é negando a
efetividade no sentido principal."
Segue-se

um

debate,

em

que

me

objetou

o

Ministro

Carlos Velloso:
"Data
venia,
isso
é
uma
questão
de
responsabilidade da fiscalização, vale dizer, do Fisco."
Ao que respondi:
"Excelência,
mas
se
essa
fiscalização
pudesse ser feita com perfeição, não haveria razão para o
instituto da substituição tributária."
O Ministro Carlos Velloso entendeu que o argumento não
faria jus a minha cultura.
Dois
Excelência

me

erros:

atribuiu,

não
mas,

só não
no

tenho

ponto,

essa

cultura

consenti,

que

Sua

entendendo

que

exigir uma segunda fiscalização na ponta da circulação da mercadoria
é,

efetivamente,

do

que

afirmaram

esvaziar o § 7º do artigo 150,
os

votos

vencidos

no

Recurso

que veio na trilha
Extraordinário

n°

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13108102

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE

Inteiro Teor do Acórdão - Página 312 de 328

213.396, exatamente para autorizar, em sua plenitude, o instituto da
substituição tributária.
A novidade,

no caso,

é a regra local,

que permite a

restituição do imposto pago a maior em relação ao prisma material do
fato gerador posteriormente ocorrido, mas,

também,

a complementação

do que acaso se tivesse pago a menor.
Impressionou-me,

na

leitura

de

um

dos

muitos

doutrinadores que se debruçaram sobre a matéria, uma citação - salvo
engano meu,
norma

feita pelo eminente Ministro Joaquim Barbosa - de que a

constitucional

não

seria

peremptória

e

que

seu

espaço

de

indeterminação poderia ser preenchido pelos estados no exercício de
sua

autonomia

constitucional

e,

especificamente,

de

sua

autonomia

tributária.
Nas não é preciso enfatizar,

a meu ver,

que falar de

pacto

federativo,

de autonomia estadual em matéria de

obra

de

Por

ficção.

efetivamente

um

suas

próprias

de

regulação

tributo

ICMS é uma

características,
nacional,

no

o

que

o

ICMS

é

que

se

reserva ao estado é exceção, não a regra.
Evidentemente,

o

convênio,

aqui

interpretado

como vedando a restituição, veio exatamente para evitar,
as

normas

nacionais

do

ICMS,

para

minimizar

a

como todas

guerra

fiscal

praticada ainda hoje por quase todos os estados.
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Creio

que

as

dúvidas

que

poderiam

existir

efetivamente foram aplacadas pelo voto magnífico hoje proferido pelo
Ministro Eros Grau.
Por isso,

a partir do notável voto do Relator,

de uma das Adis do Ministro Cezar Peluso,
julgamento
posição

da

Adi

contrária

nº
para

1.851,

peço

acompanhar

vênia
os

que não participara do
a

votos

todos
dos

os

que

Ministros

tomaram
Nelson

Jobim, Eros Grau e Gilmar Mendes e julgar procedente a ação.

Obs.: Texto sem revisão do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence. (§
3º do artigo 96 do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental
nº 26, de 22 de outubro de 2008)
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07/02/2007

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO

A Sra. Ministra Ellen Gracie (Presidente): Senhores
Ministros, peço vênia ao Ministro-Relator, Cezar Peluso, para alinhar,
também, com a divergência, com o que a Casa fica, exatamente, dividida.
Teremos de aguardar o voto de desempate do Ministro
Carlos Britto.
Farei juntar um modesto voto escrito.
Apenas reafirmo o argumento, que já é antigo e já fora
esgrimido pelo Ministro Ilmar Galvão, o qual asseverou no seu voto, na
ADI n° 1.851, que o acolhimento da interpretação ampliativa do § 7º do
artigo 150 “valeria pela inviabilização do próprio instituto da substituição
tributária progressiva, visto que implicaria, no que concerne ao ICMS, o
retorno ao regime de apuração mensal do tributo".
Com essas abreviadíssimas razões, registro meu voto pela
procedência da ação.
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AÇÃO DIRETA PE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777-8 SÃO PAULO

VOTO

A Senhora Ministra Ellen Gracie - (Presidente): Senhora
Ministra, Senhores Ministros, ainda que verificadas, durante o curso do
julgamento das presentes ações diretas, significativas diferenças entre o
cenário que resultou na edição do ato normativo impugnado na ADI 1.851
- a Cláusula Segunda do Convênio ICMS 13, de 21.03.1997 - e as
circunstâncias envolvidas no surgimento dos dispositivos ora em exame art. 66-B, II, da Lei 6.374/89, do Estado de São Paulo e art. 19, II, da Lei
11.408/96, do Estado de Pernambuco - é inegável o fato de que o Plenário
desta Suprema Corte debruça-se, mais uma vez, sobre a questão da
interpretação que deve ser dada ao § 7o do art. 150 da Constituição Federal,
inserido pela Emenda Constitucional 3, de 17.03.1993, que possui o
seguinte teor:
“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. ”
A Lei Complementar 87, de 13.09.1996, ao pormenorizar
o mecanismo da substituição tributária para a frente, limitou-se,
praticamente, a reproduzir a única hipótese apontada pelo texto
constitucional a permitir a restituição do valor recolhido, conforme se
percebe na leitura do art. 10 desse mesmo Diploma, verbis:
“Art. 10. É assegurado ao contribuinte
substituído o direito à restituição do valor do imposto
pago por força da substituição tributária,
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correspondente ao fato gerador presumido que não se
realizar.
§ Io Formulado o pedido de restituição e
não havendo deliberação no prazo de noventa dias, o
contribuinte substituído poderá se creditar, em sua
escrita 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. ”
Peço vênia aos eminentes relatores, Ministros Cezar
Peluso e Carlos Velloso, e a todos os colegas que os acompanharam para
aderir à divergência inaugurada pelo eminente Ministro Nelson Jobim, por
entender inabaláveis as conclusões obtidas pela maioria desta Corte no
julgamento da referida ADI 1.851, principalmente no que diz respeito ao
alcance da parte final do art. 150, § 7o, da Constituição Federal.
Naquela assentada, realizada em 08.05.2002, parcela
majoritária do Plenário da qual fiz parte concluiu que o constituinte
derivado, por meio da EC 3/93, estabeleceu que no regime de substituição
tributária o fato gerador seria presumido, mas admitiu que essa presunção
deveria ceder diante da realidade na exclusiva hipótese de o fato presumido
não se realizar, determinando, nesse único caso, a restituição da quantia
paga. E só. A norma constitucional não foi além para declarar a
possibilidade da restituição quando, na efetiva ocorrência do fato
gerador, o valor do tributo recolhido com base na presunção se mostrasse,
de fato, menor ou maior do que aquele apurado na operação final.
Ressalte-se que a distinção entre a primeira situação,
contemplada no texto da Carta Magna, e esta última, em debate, encontrase exteriorizada até mesmo na letra dos diplomas legais atacados, que
arrolaram cada uma delas em dispositivos autônomos, veja-se:
Lei 6.374/89, do Estado de São Paulo:
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“Art. 66-B Fica assegurada a restituição
do imposto pago antecipadamente em razão da
substituição tributária:
I - caso não se efetive o fato gerador
presumido na sujeição passiva;
II - caso se comprove que na operação
final com mercadoria ou serviço ficou configurada
obrigação tributária de valor inferior à presumida. ”
Lei 11.408/96, do Estado de Pernambuco;
“Art. 19. É assegurado ao contribuintesubstituído o direito à restituição:
I-do valor total do imposto pago porforça
da substituição tributária, sempre que:
a) o fato gerador presumido não se
realizar;
b) a operação ou prestação promovida pelo
contribuinte-substituto esteja contemplada com qualquer
espécie de desoneração total do imposto;
II - do valor parcial do imposto pago por
força da substituição tributária, proporcionalmente a
parcela que tenha sido retida a maior, quando a base de
cálculo da operação ou prestação promovida pelo
contribuinte-substituto for inferior aquela prevista na
antecipação. ”
A resposta a essa expressa delimitação da situação de
exceção imposta pelo legislador constituinte derivado foi dada, ao meu ver,
de maneira definitiva, pelo eminente Ministro Ilmar Galvão ao asseverar,
em seu voto na ADI 1.851, que o acolhimento da interpretação ampliativa
do art. 150, § 7o, “valeria pela inviabilização do próprio instituto da
substituição tributária progressiva, visto que implicaria, no que concerne
ao ICMS, o retorno ao regime de apuração mensal do tributo"" .O
eminente Ministro Moreira Alves, nesse mesmo julgado e nessa mesma
linha, destacou que “ou o sistema é assim, ou, se ele deixar de ser dessa
maneira, o texto constitucional será inócuo, e isso em razão de que se essa
questão fica a depender da fiscalização, não haveria explicação para
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ADI 2.777/SP

fazer-se, a respeito, uma Emenda Constitucional, pela falta de finalidade
de instituto dessa natureza ”.
Creio que, após toda a renovação da discussão sobre o
instituto da substituição tributária havida ao longo do presente julgamento,
poder-se-ia questionar, eventualmente, a constitucionalidade do próprio art.
150, § 7o, da Constituição. Todavia, estando esse dispositivo, no presente
caso, na posição de parâmetro constitucional, entendo que o alcance que se
pretende dar à sua parte final projeta este Supremo Tribunal Federal à
posição de legislador positivo, papel que extrapola sua missão
constitucional.
Por todo o exposto, reiterando as vênias aos colegas que
pensam de forma diversa, julgo procedentes os pedidos formulados nas
ações diretas em análise para declarar a inconstitucionalidade do art. 66B, II, da Lei 6.374/89, do Estado de São Paulo e do art. 19, II, da Lei
11.408/96, do Estado de Pernambuco, propondo, em nome da segurança
jurídica, dado o alargado tempo de vigência dos preceitos impugnados, a
aplicação de efeitos ex nunc a essa decisão.
É como voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
Relator, julgando improcedente a ação direta, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem suscitada pelo Presidente, Ministro
Sepúlveda Pertence, por decisão unânime, admitiu o julgamento da
ação de inconstitucionalidade, em pauta, malgrado a decisão tomada
na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento foi suspenso em
virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, ProcuradorGeral do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas
Nascimento. Plenário, 27.11.2003.
Decisão: Chamado o feito para dar prosseguimento ao
julgamento, antecipou o pedido de vista o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário,
03.12.2003.
Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Nelson
Jobim, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da
Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor
Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 28.04.2004.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Presidente, julgando
procedente a ação, indicou adiamento o Senhor Ministro Cezar
Peluso (Relator). Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro
Nelson Jobim. Plenário, 17.08.2005.
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Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso
(Relator), julgando improcedente a ação, em aditamento ao seu voto
original, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ausente,
justificadamente,
o
Senhor
Ministro
Sepúlveda Pertence. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie.
Plenário, 25.05.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, acompanhando o voto do Relator, Ministro Cezar
Peluso, no sentido de julgar improcedente a ação, e do voto-vista
do Senhor Ministro Nelson Jobim, julgando-a procedente, pediu
vista
dos
autos
o
Senhor
Ministro
Eros
Grau.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora
Ministra Cármen Lúcia. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 05.10.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, e dos
votos dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Gilmar Mendes,
Sepúlveda
Pertence
e
Ellen
Gracie
(Presidente),
julgando
procedente a ação direta, e dos votos dos Senhores Ministros Cezar
Peluso (Relator), Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Marco
Aurélio e Celso de Mello, julgando-a improcedente, foi o
julgamento suspenso para colher o voto de desempate do Senhor
Ministro Carlos Britto, ausente ocasionalmente. Não vota a Senhora
Ministra Cármen Lúcia, por suceder ao Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 07.02.2007.
Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim
Barbosa, Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e
Silva de Souza.
p/Luiz Tomimatsu
Secretário
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PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora Ministra Ellen
Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o Presidente, o Senhor
Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o julgamento foi adiado em virtude
do adiantado da hora. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Nelson Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso, Relator,
julgando improcedente a ação direta, o Tribunal, resolvendo questão de
ordem suscitada pelo Presidente, Ministro Sepúlveda Pertence, por decisão
unânime, admitiu o julgamento da ação de inconstitucionalidade, em pauta,
malgrado a decisão tomada na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento
foi suspenso em virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente,
os Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, Procurador-Geral
do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas Nascimento.
Plenário, 27.11.2003.
Decisão: Chamado o feito para dar prosseguimento ao julgamento,
antecipou o pedido de vista o Senhor Ministro Nelson Jobim. Presidência
do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 03.12.2003.
Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Nelson Jobim,
justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução nº 278, de
15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa.
Plenário, 28.04.2004.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Presidente, julgando
procedente a ação, indicou adiamento o Senhor Ministro Cezar Peluso
(Relator). Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro
Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro Nelson Jobim. Plenário,
17.08.2005.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso
(Relator),
julgando improcedente a ação, em aditamento ao seu voto original, pediu
vista dos autos o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Presidência da
Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 25.05.2006.
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Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
acompanhando o voto do Relator, Ministro Cezar Peluso, no sentido de
julgar improcedente a ação, e do voto-vista do Senhor Ministro Nelson
Jobim, julgando-a procedente, pediu vista dos autos o Senhor Ministro
Eros Grau. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e
a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 05.10.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, e dos votos
dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Gilmar Mendes, Sepúlveda Pertence e
Ellen Gracie (Presidente), julgando procedente a ação direta, e dos votos
dos Senhores Ministros Cezar Peluso (Relator), Ricardo Lewandowski,
Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello, julgando-a improcedente,
foi o julgamento suspenso para colher o voto de desempate do Senhor
Ministro Carlos Britto, ausente ocasionalmente. Não vota a Senhora
Ministra Cármen Lúcia, por suceder ao Senhor Ministro Nelson Jobim.
Plenário, 07.02.2007.
Decisão: O Tribunal resolveu questão de ordem, suscitada pelo Senhor
Ministro Ayres Britto, no sentido de sobrestar o julgamento da presente
ação direta de inconstitucionalidade para que esse seja realizado em
conjunto com o RE nº 593.849, da relatoria do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada. Ausentes, nesta deliberação, os
Senhores Ministros Cezar Peluso (Presidente), Celso de Mello, Gilmar
Mendes e Joaquim Barbosa. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto
(Vice-Presidente). Plenário, 18.11.2010.
Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Ayres
Britto, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias
Toffoli.
Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Deborah Macedo Duprat de
Britto Pereira.
p/ Luiz Tomimatsu
Secretário
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19/10/2016

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777 SÃO PAULO
ANTECIPAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
como Vossa Excelência já noticiou, são duas ações diretas de
inconstitucionalidade: a ADI 2.675, cujo Relator é o Ministro Ricardo
Lewandowski, e a ADI 2.777, da relatoria do eminente Ministro Cezar
Peluso. Em ambas, verificou-se o empate. E, coerentemente com o que
votei na repercussão geral do Ministro Edson Fachin, também aqui estou
esposando a mesma tese.
Como eu havia antecipado, se por acaso a minha tese,
acompanhando o Ministro Fachin, não tivesse prevalecido no julgamento
da repercussão geral, eu me ajustaria para acompanhar a maioria do
Plenário. Mas a maioria do Plenário segue a posição que me parece
correta. De modo que, Presidente, para não estender este julgamento, eu
estou desempatando a ambas as ações para julgar improcedentes. Quer
dizer, são ações em estados da Federação que previram precisamente a
possibilidade de restituição do ICMS recolhido a maior, quando a
operação subsequente não tinha a dimensão econômica da presunção. O
Tribunal entendeu que essa presunção não é definitiva; é uma presunção
que pode ser adequada à realidade fática subjacente. De modo que penso
que essas leis sejam constitucionais. De maneira que nós estamos aqui
superando o entendimento anterior que vigorava nessa matéria, por força
da Ação Direta 1.871, da relatoria do eminente e muito estimado Ministro
Ilmar Galvão.
Por se tratar, Presidente, de leis que deferiam o benefício - portanto,
asseguravam uma posição mais favorável para o contribuinte, e a ação é
de constitucionalidade -, não vejo razão evidentemente para modular os
efeitos temporais. Eu até admito, em doutrina, a excepcional
possibilidade de se modularem efeitos em uma ação declaratória de
constitucionalidade; mas certamente este não é o caso.
De forma que eu estou afirmando, Presidente, em ambas as ações a
mesma tese que, com grande fidalguia e humildade, o Ministro Fachin

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13017466.

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 324 de 328

ADI 2777 / SP
me honrou adotando, que é a seguinte para as duas ações...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, Vossa Excelência julga improcedente?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Improcedentes ambas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.675, vencidos os
Ministros Nelson Jobim, Eros Grau, Gilmar Mendes, Sepúlveda Pertence
e Ellen Gracie. E, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 - julgada
improcedente -, vencidos os Ministros Nelson Jobim, Eros Grau, Gilmar
Mendes, Sepúlveda Pertence e Ellen Gracie. Proclamação do resultado,
portanto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Exatamente. É isso. E com a mesma tese que adotamos na repercussão
geral.
E aqui, Presidente, eu gostaria de mais trinta segundos - até debatia
isso com o Ministro Fux anteontem em um evento acadêmico - para
explicitar a razão pela qual eu entendo, e temos entendido, que, tanto em
repercussão geral, quanto em ação direta, deve-se anunciar e enunciar a
tese de julgamento. Porque, quando nós estabelecemos que a decisão em
ação direta e a decisão em repercussão geral produzem efeitos
vinculantes - quer dizer, é um precedente de índole normativa -, nós
devemos explicitar a tese para que os juízes e tribunais saibam qual foi a
ratio decidendi daquele julgado.
Eu li recentemente uma crítica de que nem nos Estados Unidos, em
que o sistema de precedentes vinculantes vigora há muito tempo, a
Suprema Corte explicita a tese de julgamento. Não explicita porque ela é
inequívoca, porque o modo de deliberação, na Suprema Corte americana,
diferentemente do nosso, é em privado - o que eles chamam "em
conferência", a portas fechadas -, em que, depois que se sabe qual é a
posição, escolhe-se um relator que vai redigir a posição que obteve
maioria de votos. Portanto, o voto do relator corresponde à posição
majoritária. Ele circula o voto previamente e todo o mundo aprova aquele
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voto como fiel a sua posição. De modo que, lá, não há dúvida sobre a tese,
mas aqui, em que cada um de nós contribui com um voto num modelo
agregativo, se não se enuncia a tese, muitas vezes quem lê o acórdão não
é capaz de saber qual é a posição de consenso que verdadeiramente
fundamentou aquela decisão. Se não se sabe qual é a posição de consenso,
ou seja, qual é a tese de julgamento, como é que o tribunal de justiça ou o
tribunal regional federal vão poder seguir, se cada um disse alguma coisa
diferente? De modo que, no Brasil, diferentemente de outras partes do
mundo, a enunciação da tese é importante, porque o nosso modelo de
votação é agregativo, nós só convergimos no momento da enunciação da
tese.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Barroso, Vossa
Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com
muito gosto.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Essa iniciativa de Vossa
Excelência, que não é de hoje, de sempre estabelecer uma tese, é muito
importante à luz do novo código, porque ele traz uma teoria geral da
força da jurisprudência e faz uma gradação no sentido de que o STJ
respeita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e todos os demais
tribunais. Os demais tribunais, em matéria infraconstitucional, respeitam
as teses do STJ. Então, isso é fundamental, porque o juiz pode matar o
processo no nascedouro com base nessa tese jurídica, que inviabiliza a
possibilidade de recurso. Então, a duração razoável dos processos é
inequívoca, porque o processo termina a partir do momento em que o
juiz introjeta a nossa tese na causa. O recurso que vise a infirmar a tese é
inadmissível.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Por essa
única razão, Presidente, eu estou, no meu voto de desempate, também
aqui, enunciando a mesmíssima tese que nós aprovamos na repercussão
geral.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.777
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
REDATOR DO ACÓRDÃO RISTF : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JORGE L. GALLI (058732/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem,
entendeu
permitir
a
sustentação
oral
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos amici curiae, vencidos a Senhora
Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Carlos Velloso. Votou o
Presidente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa. Em seguida, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 26.11.2003.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
Relator, julgando improcedente a ação direta, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem suscitada pelo Presidente, Ministro
Sepúlveda Pertence, por decisão unânime, admitiu o julgamento da
ação de inconstitucionalidade, em pauta, malgrado a decisão tomada
na ADI nº 1.851-4/AL. Em seguida, o julgamento foi suspenso em
virtude do adiantado da hora. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente, e Nelson Jobim.
Falaram, pelo requerente, o Dr. Elival da Silva Ramos, ProcuradorGeral do Estado, e, pelos amici curiae, a Dra. Carla Freitas
Nascimento. Plenário, 27.11.2003.
Decisão: Chamado o feito para dar prosseguimento ao
julgamento, antecipou o pedido de vista o Senhor Ministro Nelson
Jobim. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário,
03.12.2003.
Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Nelson
Jobim, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da
Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor
Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 28.04.2004.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Presidente, julgando
procedente a ação, indicou adiamento o Senhor Ministro Cezar
Peluso (Relator). Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor Ministro
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Nelson Jobim. Plenário, 17.08.2005.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso
(Relator), julgando improcedente a ação, em aditamento ao seu voto
original, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ausente,
justificadamente,
o
Senhor
Ministro
Sepúlveda Pertence. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie.
Plenário, 25.05.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, acompanhando o voto do Relator, Ministro Cezar
Peluso, no sentido de julgar improcedente a ação, e do voto-vista
do Senhor Ministro Nelson Jobim, julgando-a procedente, pediu
vista
dos
autos
o
Senhor
Ministro
Eros
Grau.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora
Ministra Cármen Lúcia. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 05.10.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, e dos
votos dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Gilmar Mendes,
Sepúlveda
Pertence
e
Ellen
Gracie
(Presidente),
julgando
procedente a ação direta, e dos votos dos Senhores Ministros Cezar
Peluso (Relator), Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Marco
Aurélio e Celso de Mello, julgando-a improcedente, foi o
julgamento suspenso para colher o voto de desempate do Senhor
Ministro Carlos Britto, ausente ocasionalmente. Não vota a Senhora
Ministra Cármen Lúcia, por suceder ao Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 07.02.2007.
Decisão: O Tribunal resolveu questão de ordem, suscitada pelo
Senhor Ministro Ayres Britto, no sentido de sobrestar o julgamento
da presente ação direta de inconstitucionalidade para que esse
seja realizado em conjunto com o RE nº 593.849, da relatoria do
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, no qual foi reconhecida a
existência
de
repercussão
geral
da
questão
constitucional
suscitada. Ausentes, nesta deliberação, os Senhores Ministros
Cezar Peluso (Presidente), Celso de Mello, Gilmar Mendes e Joaquim
Barbosa. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (VicePresidente). Plenário, 18.11.2010.
Decisão: Colhido o voto do Ministro Roberto Barroso, o
Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado,
vencidos os Ministros Nelson Jobim, Eros Grau, Gilmar Mendes,
Sepúlveda Pertence e Ellen Gracie. Não votam os Ministros Edson
Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e
Cármen Lúcia, por sucederem, respectivamente, aos Ministros
Joaquim Barbosa, Cezar Peluso, Ellen Gracie, Eros Grau, Sepúlveda
Pertence e Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello, com voto proferido na assentada anterior. Presidiu
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o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki,
Roberto Barroso e Edson Fachin.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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