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RESUMO 

Hodiernamente, substituição tributária é a responsabilização de uma terceira pessoa pelo 
recolhimento de um tributo no lugar daquela que desencadeou o surgimento da 
obrigação tributária. A obrigação, portanto, é transferida àquele contribuinte que oferece 
melhores condições para o seu cumprimento. Não se confunde com a responsabilização 
por transferência, em que a um terceiro é transferida a responsabilidade independente de 
ele ter tido alguma participação no fato gerador, ficando ambos responsáveis pelo 
pagamento. Na responsabilização por substituição, o terceiro tem algum vínculo com o 
fato gerador, ainda que exclusivamente subjetivo, assumido o encargo por completo de 
recolher aos cofres públicos o tributo devido pelo substituído, ficando este último 
excluído inteiramente da relação. A substituição é um instituto jurídico particular e 
típico do direito tributário e que se caracteriza pela extensão da obrigação a pessoa 
diversa daquela pessoa do contribuinte, pois este último é substituído, completamente, 
na relação obrigacional, mantida com a Administração Financeira, por aquela pessoa 
diversa, à qual incumbe o adimplemento de tudo, indistintamente, que o obrigue, tanto 
material quanto formalmente e que se derive da relação jurídica. Esta permite que seja 
alcançada maior justiça fiscal pela distribuição eqüitativa da carga tributária que o 
sistema propicia, ao evitar a sonegação. Dito de outra forma, cumpre-se melhor o ideal 
da generalidade de tributos mais eficiente, na tributação. Feita esta breve explicação do 
instituto, fica evidente que se trata de um mecanismo que em última análise tem a 
legítima pretensão de tornar a atividade administrativa de arrecadação à medida que 
reduz os gastos com a fiscalização, impõe o ônus do pagamento dos tributos de forma 
equânime e aumenta os níveis de arrecadação. 

PALAVRAS-CHAVES: INTERVENÇÃO DO ESTADO; SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA; LIVRE INICIATIVA; LIVRE CONCORRÊNCIA 

ABSTRACT 

Today's replacement, is the tax liability of a third person for the collection of a tax in 
place of what triggered the emergence of tax obligation. The obligation is therefore 
transferred to that taxpayer that offers better conditions for its fulfillment. Should not be 
confused with the responsibility for transfer, in which a third is transferred the 

                                                 
* Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – 
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responsibility regardless of any involvement he had in fact generator, both being 
responsible for payment. Accountability in place by the third party has any link with the 
fact generator, though only subjective, given the burden entirely on public funds to 
collect the tribute due from the substituted, the latter being excluded entirely from the 
relationship. The replacement is an independent legal and typical of the particular tax 
law and which is characterized by the extent of the obligation that the person other 
person of the taxpayer, as the latter is replaced, completely, with the obligation, held 
with the Financial Administration, by that person other , which instructs the 
adimplementy all, without distinction, that requires both formal and material as that 
emanating from a legal relationship. This allows to achieve greater fiscal fairness for 
equitable distribution of tax burden that the system provides, to avoid evasion. In other 
words, it is generally the better the idea of taxes more efficient, in taxation. Following 
this brief explanation of the institute, it is evident that this is a mechanism that 
ultimately has a legitimate claim to make the collection of administrative activity as it 
reduces spending on the surveillance, imposes the burden of paying taxes on a fair and 
increases the levels of revenues. 

KEYWORDS: INTERVENTION OF THE STATE, TAX RELIEF, FREEDOM 
INITIATIVE, FREE COMPETITION.  

 

 

INTRODUÇÃO 

No mecanismo de substituição tributária para frente ou progressiva, o tributo ao invés 
de ser recolhido pelo contribuinte que praticou o fato gerador descrito na lei, será 
responsável pelo pagamento um terceiro que vinculado aquele fato gerador, encontra-se 
em fase anterior a ocorrência deste fato. Para facilitar o entendimento, tem-se como 
exemplo a venda de veículos da fábrica para a concessionária e desta para o consumidor 
final.no regime de recolhimento em análise, o tributo incidente na operação final é 
recolhido pela fábrica, a primeira integrante da cadeia. 

Ocorre que a legislação, ao disciplinar este instituto, introduziu uma peculiaridade que 
passou a caracterizá-lo. O legislador ao prever as situações em que teria lugar a 
substituição tributária progressiva, inseriu, no regime, a antecipação do momento de 
recolher e não apenas a substituição do sujeito passivo da obrigação. 

Isto significa, no caso do ICMS, que o contribuinte que dá início à cadeia de fatos 
geradores do tributo irá arcar com o ônus de reter e recolher o tributo incidente sobre o 
ciclo econômico futuro que a lei determinar, podendo ser todo ele (como ocorre 
normalmente) ou apenas parte do ciclo. A Lei Complementar n. 87/96, em seu artigo 6°, 
§1°, dispõe que “a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto que 
incidirá sobre uma ou mais operações ou prestações, não importando que sejam 
antecedentes, concomitantes e subseqüentes”. 

Tendo vista que o tributo será pago antes de terem ocorrido seus fatos geradores, não 
existindo, consequentemente, a base de cálculo final para aplicação da alíquota, deve o 
valor da operação futura ser estimado para que o contribuinte substituto possa recolher o 
montante aos cofres públicos. 
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Como preleciona o prof. Paulo de Barros Carvalho (1999, p. 46): 

Uma das funções da base de cálculo é medir a intensidade do núcleo factual descrito 
pelo legislador. Para tanto, recebe a complementação de outro elemento que é a 
alíquota, e da combinação de ambos resulta a definição do debitum tributário. Sendo a 
base de cálculo uma exigência constitucionalmente obrigatória, a alíquota, que com ela 
se conjuga, ganha, também foros de entidade indispensável.  

Em resumo, para implementação da substituição tributária para frente, em linhas gerais, 
é necessário: que seja presumido o evento desencadeador da pretensão estatal, previsto 
na hipótese de incidência da norma, o qual terá lugar em outra fase da cadeia de 
incidências do tributo; que seja estimada a base de cálculo que seria observada caso 
inexistisse a substituição, ou melhor, caso o pagamento do tributo viesse a ocorrer após 
o evento no mundo fenomênico, e que por derradeiro, haja vínculo entre o substituto e o 
substituído (PINHO, 2002, p. 232). 

A importância deste último requisito foi bem demonstrada por Hamilton Dias de Souza 
(2005, p. 16), que assim resumiu a relação estabelecida entre substituto e substituído: 

O substituto há de ter vínculo com a situação que constitua o fato gerador da obrigação 
tributária. Tal vínculo há de ser, de fato ou de direito, quer com o fato material (fato 
bruto) quer com a pessoa que realizou tal fato (contribuinte). Essa extensão do vínculo 
decorre da própria essência do fato gerador, espelhado por situação de fato definida em 
lei que, para ser suficiente a dar origem à obrigação tributária, deve ocorrer 
concretamente, em todos os seus aspectos, seus pressupostos indissolúveis. Assim, 
tratando-se de referência ao contribuinte, é do aspecto pessoal do fato gerador que se 
trata e, portanto, o vínculo com a pessoa que realiza o fato material (elemento objetivo 
do fato gerador) é, em síntese, vínculo com o próprio fato gerador (elemento subjetivo – 
aspecto pessoal). O importante é que exista tal vínculo e que ele perita possa o 
substituto ressarcir-se do ônus do tributo por ele pago, de forma a assegurar a aplicação 
do princípio da capacidade contributiva e em obediência ao perfil constitucional do 
imposto.  

Explicada a operacionalização da sistemática da substituição tributária progressiva, resta 
ainda serem feitas algumas considerações sobre o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS – objeto também de nosso estudo. 

O imposto sobre circulação de mercadoria tem como antecedente histórico um dos mais 
antigos tributos criados modernamente, o imposto sobre vendas. Alcides Jorge Costa 
(1979, p. 1) lembra que a difusão dos impostos sobre vendas teve lugar logo após a 1 
Guerra Mundial, momento em que países como a França e a Alemanha, por estarem 
enfrentando graves dificuldades financeiras, lançaram mão deste tributo em virtude de 
produzir facilmente grande arrecadação. 

No Brasil, a introdução do imposto sobre vendas deu-se por volta de 1932, quando era 
de competência federal e denominava-se “imposto sobre vendas mercantis”. Em 1934, 
foi transferido para a esfera de competência dos Estados, tendo sua nomenclatura sido 
alterada para “imposto sobre venda de consignação” (IVC). 
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As Constituições que se sucederam 1937 e 1946, não lhe alteraram as características 
iniciais, quais sejam, a de ser um imposto que compete aos Estados e ser multifásico, 
incidindo sobre todas as fases de circulação das mercadorias. Esta última característica 
permitia a incidência do imposto “em cascata” durante a circulação da mercadoria. Isto 
significa que o imposto incidia sobre o valor da mercadoria até o fim do ciclo 
econômico, sem permitir qualquer tipo de dedução. Dessa maneira, o imposto incidia 
não só sobre o valor real da mercadoria, mas sobre as incidências anteriores dele, 
constituindo, por conseguinte, parte do custo do produto. 

A respeito das desvantagens que esta desvirtuação operava no ciclo econômico da 
mercadoria, por meio da agregação do montante recolhido de imposto ao custo da 
mercadoria, são esclarecedores os dizeres de Alcides Jorge Costa (1979, p. 7): 

A primeira desvantagem é a de que o imposto de vendas do tipo multifásico cumulativo 
incentiva a integração vertical das empresas. Se o tributo é pago em cada operação de 
que resulta a passagem da mercadoria de uma empresa para outra, até entrega ao 
consumidor, quanto mais integralizada verticalmente uma empresa, tanto menor será o 
ônus a que ficarão sujeitas as mercadorias por ela vendidas.  

Lembra este autor (1979, p. 8) que à época da implantação do IVC cumulativo, no 
comércio de algodão, as grandes empresas começaram a manter suas próprias máquinas 
de beneficiamento do produto. Dessa maneira, pagariam o imposto apenas quando 
comprassem o algodão do produtor e no momento da venda. Neste passo, os 
empresários menores restaram prejudicados, pois seus produtos ficavam mais caros em 
razão de estarem sujeitos a, no mínimo, mais incidência de impostos. Outro defeito, 
conclui Alcides Jorge Costa, é que o imposto “em cascata” não constitui uma carga 
uniforme para todos os consumidores que, na verdade, são os que suportam o ônus, que 
fica tanto maior quanto mais longo o ciclo da produção e da comercialização[1]. 

Finalizando, este ilustre tributarista preleciona (1979, p. 13-14), que o imposto sobre o 
valor acrescido constitui uma conquista da ciência fiscal e não o resultado final de uma 
evolução pragmática: 

Através da instituição de pagamentos fracionados, mostra que o imposto sobre o valor 
acrescido não é senão o resultado final de um procedimento lógico e técnico de 
aperfeiçoamento que, na França, partindo de um imposto monofásico antes tosco, levou 
a um imposto sobre o valor acrescido não muito racional no início, mas facilmente 
sujeito a aperfeiçoamento. 

Para por fim a esta desvirtuação que o imposto operava no ciclo econômico da 
mercadoria, o Imposto sobre Vendas e Consignações foi substituído pelo Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. Essa foi uma das inovações trazidas pela Emenda 
Constitucional n. 18, de 1 de dezembro de 1965, à Constituição de 46.[2] 

O fim da desvirtuação foi conseguido, com a introdução do mecanismo da não-
cumulação do imposto. Passou a ser permitindo que do valor do imposto devido nas 
operações futuras fosse subtraído o valor do imposto pago nas anteriores. 

Foi, portanto, com vistas no aperfeiçoamento que surgiu o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, atual ICMS, que se diferencia do antigo ICM, à primeira vista, 
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por ter seu campo de incidência ampliado, alcançando, além das operações relativas à 
circulação de mercadorias, os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e os 
serviços de comunicação (conforme artigo 155, II, da Constituição Federal de 1988). 

As características principais sempre mencionadas pelos estudiosos do imposto ora em 
estudo são basicamente duas: plurifásico e não-cumulativo. O ICMS é um imposto 
plurifásico, pois incide sobre várias etapas quais passa a mercadoria, desde sua 
produção até alcançar seu destino intrínseco, o consumidor final. Há que se destacar 
que, apesar de ser uma das características que diferencia o imposto sobre circulação de 
mercadorias da maior parte dos demais impostos e ser frequentemente observada, ela 
não é obrigados demais impostos e ser frequentemente observada, ela não é obrigatória. 
O imposto pode ter seu recolhimento direcionado para um único momento do ciclo 
econômico circulatório do bem, sem que seja desvirtuado qualquer mandamento 
constitucional. 

O princípio da não-cumulatividade, no que toca o ICMS, está encartado no artigo 155, 
§2°, I, da CF de 1988. A reprodução dos termos utilizados neste inciso facilitará o 
prosseguimento da análise do princípio: “será não cumulativo, compensando-se o que 
for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços como montante nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou Distrito 
Federal.” 

Esse mecanismo visa a evitar justamente a incidência do imposto “em cascata”, fazendo 
com que, ao final do ciclo econômico do produto, o consumidor final – dito contribuinte 
de fato, por ser quem suporta o ônus do tributo – pague o montante correspondente à 
aplicação da alíquota do imposto sobre o valor da última operação. A operacionalização 
do sistema é relativamente simples: a cada fase da circulação da mercadoria, o 
contribuinte fará a dedução do valor tributo que incidiu nas etapas anteriores (crédito) 
do valor do tributo incidente sobre a operação que está sendo realizada (débito). É, 
portanto, basicamente, uma conta aritmética de débitos e créditos. 

Do exposto até o momento, percebe-se que a opção constitucional por um ICMS não-
cumulativo, significou a criação de um imposto que deve onerar exclusivamente o 
consumo, na medida em que se autorizou o creditamento do montante pago nas 
operações antecedentes. Desse modo, apenas o consumidor deverá arcar com todo o 
ônus do tributo. 

Em síntese, o imposto sobre circulação de mercadorias é um tributo que deve onerar 
apenas o consumo final. Toda a operatividade do princípio da não-cumulatividade está 
relacionada à não oneração do consumo além da alíquota máxima prevista para aquela 
operação. A não observância deste mecanismo, portanto, tende a gerar alíquotas maiores 
que a previsão legal, bem como onerar o contribuinte de direito, duas situações que 
além de violarem a lógica do sistema tributário, causam ineficiência econômica na 
sociedade. 

  

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO INSTITUTO DA SUBSTITUIÇAO 
TRIBUTÁRIA – CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE 
DA MEDIDA? 
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A substituição tributária para frente desde sua introdução no ordenamento jurídico 
brasileiro sempre suscitou críticas vorazes de consagrados tributaristas do país conforme 
visto linhas atrás. A pretensão do legislador constitucional reformador em conferir lugar 
na Constituição Federal para a sistemática, ao contrário de livrá-la das manifestações 
adversas, tornou-as mais contundentes. 

Este clima de insegurança que se instaurou em virtude da corrida dos Estados para 
atualizarem suas legislações e regulamentos do ICMS e, em contraposição, a posição 
contrária de toda a doutrina especializada afirmando veementemente que o novel 
instituto padecia do vício da inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, intér-
prete último da Carta Magna, foi instado a se manifestar sobre a matéria. 

Ocorre que o Tribunal Constitucional, como visto, não foi sensível aos argumentos 
baseados nas violações às normas constitucionais-tributárias, tais como violação aos 
princípios da não-cumulatividade, do não-confisco, da capacidade contributiva, da 
tipicidade fechada, da legalidade tributária. 

A decisão assentou que a substituição tributária para frente da «elos Estados[3] não 
padece de qualquer inconstitucionalidade consoante art. 150, § 7°, da Constituição 
somente prevê a devolução do que foi antecipado no caso de não ocorrer o fato gerador 
presumido. 

Não restando mais o que discutir no tocante às incongruências dessa decisão frente aos 
princípios constitucionais tributários, tendo em infinidade de posições contrárias 
manifestadas, chega-se ao ponto do presente estudo: a análise deste modelo de 
substituição tributária progressiva criado pelos Estados, no qual não é prevista a 
devolução do excedente recolhido, diante das proteções constitucionais à livre 
concorrência e ao consumidor. 

Percucientes os dizeres de Isabel Vaz (1993, p. 23), para quem "um ramo do 
conhecimento comunica-se com outro, oferece-lhe subsídios, ou desperta novas 
indagações, de modo que a interinfluência de informações pode contribuir, quando 
adequadamente utilizada, para uma análise mais completa de um determinado assunto". 

Partindo também deste raciocínio Antônio Carlos Cintra do Amaral (2002, p. 3-4), 
renomado administrativista, resumiu a importância da comunicabilidade entre as 
ciências sociais na tentativa de alcançar a verdade por detrás do conhecimento científico 
social e sua aplicação prática: 

A pesquisa acadêmica nas ciências sociais e aplicação prática de seus resultados estão 
padecendo hoje de um defeito geral, que mesmo as maiores realizações, dentro dos 
ramos especializados, não podem compensar. Uma excessiva divisão do trabalho, uma 
ausência de cooperação sintética entre as várias secções da investigação social, restringe 
cada vez mais a verdade de qualquer conhecimento parcial eficiência de qualquer ação 
concreta. 
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Por derradeiro, não há como ser esquecida a herança doutrinária deixada por Alfredo 
Augusto Becker (1963, p. 27-32), consagrado tributarista, que de longa data, já se 
pronunciava: 

A autonomia do Direito Tributário é um problema falso e falsa é a autonomia de 
qualquer outro ramo do direito positivo. (...) A evolução econômica e social da 
humanidade dentro do ritmo vertiginoso da aceleração da História quebrou todos os 
ramos clássicos do direito, de modo que uma das grandes tarefas do jurista 
contemporâneo é estabelecer a nova e racional divisão didática do direito. 

Com vistas nessa unidade que tem o sistema jurídico é que se torna não apenas possível, 
mas, sobretudo, necessário que a substituição tributária para frente sem a devolução do 
excesso tributado seja confrontado com a livre concorrência e com a proteção do 
consumidor, por serem princípios protegidos pela Lei Máxima do país. 

Ademais, a discussão em torno da matéria torna-se ainda de grande interesse em razão 
das novas ações diretas de inconstitucionalidade propostas atualmente pelos Estados de 
São Paulo e Pernambuco. 

  

ORDEM CONSTITUCIONAL ECONÔMICA – ECONOMIA DE MERCADO, 
LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA E PROTEÇÃO AO 
CONSUMIDOR 

  

A ultima ratio da imposição tributária é indubitavelmente a necessidade da manutenção 
do Estado, permitindo a este a consecução das atividades previstas pelo ordenamento 
jurídico. 

Entretanto a necessidade de realização dessas necessidades (tanto sociais como 
econômicas) não garante ao Estado a possibilidade de, aleatoriamente, sujeitar os 
cidadãos ao pagamento de tributos independente de qualquer limitação. Estes limites 
são previstos na Carta Magna, que delimita minuciosamente as competências tributárias 
dos entes federados (limites formais), bem como traz as normas protetivas dos direitos 
dos contribuintes (limites substanciais). 

Mas não é só. Estando a atividade tributária inserida na atividade financeira do Estado e 
está estritamente relacionada a opção política do legislador constituinte de uma 
economia de mercado longe da intervenção estatal que caracterizou o regime 
constitucional da constituição pretérita, não há como abstrair-se da importância da 
observância do princípio da livre iniciativa, erigido a fundamento do Estado 
Democrático de Direito e da Ordem Econômica. 

Celso Ribeiro Bastos (2000, p. 69) não deixa dúvidas da importância da análise das 
imposições tributárias além do foco fechado do direito tributário. Para este 
constitucionalista: 
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A atividade tributária, considerada de uma perspectiva ampla, insere-se dentro da 
atividade financeira. O Direito Tributário é dotado de autonomia didática e científica. 
Todavia, sua autonomia não é absoluta, pois, como já foi visto, a divisão do Direito em 
áreas é sempre relativa. O Direito Tributário não deve descurar dos princípios mais 
amplos que informam toda a atividade financeira, como também não o deve deixar de 
considerar que as divisões do Direito em áreas se dão para melhor compreensão e 
funcionamento do próprio sistema jurídico, que não perde a sua unidade por essa 
divisão em ramos. Esta última ocorre justamente, para definir as competências e a 
aplicação de princípios específicos daquela área. É comum a solução de uma caso 
depender da aplicação de uma norma e um ou mais princípios. Os princípios dão o 
sentido final a regra. 

  

Inocêncio Mártirez Coelho (1995, p. 61-62) de maneira proficiente pronuncia-se sobre 
os princípios da livre iniciativa e livre concorrência para a ordem econômica do país: 

  

Começo por observar que, pela primeira vez na história de nosso Direito Constitucional, 
a livre concorrência foi elevada á dignidade de princípio constitucional, como se acha 
consagrada no art. 170 da Lei Fundamental em vigor, e isto depois de, no caput desse 
mesmo artigo, declarar-se que ordem econômica no Brasil se funda, entre outros, sobre 
o valor da iniciativa privada. Por sinal que esta é referida destacadamente logo no art. l 
da Carta, não se devendo olvidar que esse artigo é de natureza manifestamente 
preambular, pois enumera quais são 'princípios fundamentais 'de nosso Estado 
Democrático de Direito. Assim sendo, não é este ou aquele dispositivo isolado da 
Constituição que nos permitirá captar o novo sentido da nova ordem econômica, mas 
sim todo o contexto de suas disposições. 

  

Ora livre iniciativa e livre concorrência são conceitos complementares, mas 
essencialmente distintos. A primeira não é senão a projeção da liberdade individual no 
plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a 
livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma 
eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins visados. 
Liberdade de fins e de meios informa ao princípio da livre iniciativa, conferindo-lhe um 
valor primordial, como resulta da interpretação conjugada dos citados artigos l° e 170. 

Já o conceito de livre concorrência tem caráter instrumental significando o princípio 
econômico segundo o qual a fixação dos preços das mercadorias e serviços não deve 
resultar de atos cogentes da autoridade administrativa, mas sim do livre jogo das forças 
em disputa de clientela na economia de mercado. Houve, por conseguinte, ineludível 
opção de nossos constituintes por dado tipo de política econômica, pelo tipo liberal do 
processo econômico, o qual só admite a intervenção do Estado para coibir abusos e 
preservar a livre concorrência de quaisquer interferências, quer do próprio Estado quer 
do embate de forças competitivas privadas que pode levar à formação de monopólios e 
ao abuso do poder econômico visando ao aumento arbitrário dos lucros. 
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Estas assertivas não deixam dúvidas da elevação da livre iniciativa a princípio 
fundamental da sociedade brasileira. Fica clara, também, a importância que foi 
conferida ao princípio da livre concorrência, que, como dito, consubstancia um 
princípio econômico que demanda a liberdade dos agentes econômicos de fixarem os 
preços dos seus produtos e estabelecer sua forma de atuação. 

Celso Ribeiro Bastos (2000, p. 106) assevera com toda clareza a filiação de orde-
namento constitucional pátrio ao modelo econômico baseado numa economia de 
mercado, suas palavras são elucidativas: 

O caput do art. 170 da Lei Maior estabelece: ' A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios... '. Daí se depreendem quatro fundamentos: valorização do trabalho humano, 
livre iniciativa, existência digna e justiça. Do contexto extrai-se que o Brasil filia-se ao 
modelo capitalista de produção, também denominado de economia de mercado, embora 
a Carta Magna só vá fazer referência expressa ao mercado no art. 219. 

  

Este mesmo autor (2000, p. 113) afirma que a regra estabelecida na Constituição 
Federal é o mercado livre baseado na liberdade de iniciativa e a proteção da manutenção 
da concorrência. Desta feita, qualquer forma de restrição a este modelo tem de estar 
galgado em outra previsão constitucional, sob pena de criar limites inconstitucionais. 
Uma vez mais seus dizeres são preclaros: 

A liberdade de iniciativa e de empresa pressupõe o direito de propriedade da mesma 
sorte que são de certa forma uma decorrência deste. O seu exercício envolve uma 
liberdade de mercado, o que significa dizer que são proibidos os processos tendentes a 
tabelar os preços ou mesmo a forçar a sua venda em condições que não sejam as 
resultantes do mercado. A liberdade de iniciativa exclui a possibilidade de um 
planejamento vinculante. O empresário deve ser o senhor absoluto na determinação do 
que produzir, como produzir, quanto produzir e por que preço vender. Essa liberdade, 
como todas ao outras de resto, não pode ser exercida de forma absoluta. Há necessidade 
de alguns temperamentos. O importante, contudo, é notar que a regra é a liberdade. 
Qualquer restrição a esta há de decorrer da própria Constituição ou de leis editadas com 
fundamento nela.  

  

Diante disso, percebe-se a que a Constituição Federal de 1988 ao prever expressamente 
a proteção à livre concorrência, deixou claro que os agentes econômicos teriam a 
liberdade constitucionalmente protegida de se valerem de sua iniciativa para a formação 
de uma economia de mercado independente do direcionismo estatal. Esta inde-
pendência, no que se refere a relação Estado-Cidadão, manifesta-se principalmente na 
impossibilidade de o Estado intervir na fixação de preços do mercado. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1990, p. 192) delimita as atividades que o Estado 
deve desenvolver segundo a Ordem Constitucional Econômica: 
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A participação do Estado na atividade econômica não há de ter um caráter coercitivo: o 
planejamento (para o setor privado) é indicativo; o incentivo tem em si mesmo a idéia 
de estímulo para uma ação autônoma; a fiscalização, a de acompanhamento, com a 
verificação da observância das normas cabíveis. Assim, na visão da Constituição, a 
empresa, constituída pela livre iniciativa, atua em livre concorrência, estimulada pelo 
incentivo estatal, orientada pelo planejamento, sob a fiscalização do Estado para o 
respeito às leis e às normas essenciais ao interesse público. 

E mais a frente demonstra que não existe qualquer previsão constitucional que permita a 
intervenção estatal nos preços dos produtos: 

Não há na Constituição vigente, qualquer norma expressa sobre a formação de preços. 
A disciplina constitucional desta questão tem, portanto, de ser deduzida do sistema e 
inferida a partir dos princípios e regras que a Lei Magna adota. (...) Ora, numa economia 
descentralizada, é o mercado que forma os preços, não qualquer ordem estatal. O 
próprio intervencionismo, o próprio planejamento, como têm de se coadunar com essa 
forma de economia, devem necessariamente respeitar o mercado, quer dizer, a formação 
de preços no mercado. Por outro lado é expressa a Constituição ao consagrar o princípio 
da livre concorrência (art. 170, IV). 

É evidente, portanto, que, num sistema de livre concorrência, cada um fixa o preço do 
que produz, ou vende. Somente assim poderá competir com outros produtores e 
vendedores. E o respeito à livre concorrência - reitere-se o ensinamento - que a fixação 
de preços pelo produtor não seja entravada pelo Poder Público. 

A livre concorrência não é incompatível com a intervenção do Estado na atividade 
econômica. Ela apenas exige que esta intervenção seja indireta, quer dizer, respeitosa da 
liberdade de decisão dos que procuram e dos que oferecem os bens, e da liberdade de 
formação do preços. Certamente, o Estado pode influenciar estas liberdades por um 
política financeira, monetária ou social. Mas a liberdade de determinação dos agentes 
econômicos, em última análise, não é eliminada. A economia é somente orientada. 

Acrescente-se que a Constituição vigente admite a legitimidade do lucro, portanto, de 
preços, que, além de cobrir o custo do bem e as despesas a ele relativas, enseje uma 
margem de proveito para o vendedor ou produtor. Ela (Constituição) o faz de modo 
indireto, ao propor-se a coibir o aumento arbitrário dos lucros. Assim, ela admite um 
lucro legítimo e condena um lucro arbitrariamente aumentado embora não seja fácil, 
pelo menos à primeira vista, distinguir entre eles. 

Disto resulta, sem dúvida, a possibilidade de um acompanhamento de preços, de uma 
vigilância sobre os preços, não a sua fixação pelo Poder Público. De fato, o produtor ou 
o vendedor têm o direito de estabelecer o seu preço, incluindo nele o lucro normal, 
arcando com as sanções por abuso se aumentar arbitrariamente esse lucro. O papel do 
Estado, destarte, é repressivo; ele deve punir os abusos do poder econômico, por meio 
dos instrumentos que a lei, baseada no art. 173, § 3°, lhe fornecer. 

Para definir a amplitude dada ao princípio da livre concorrência pela Carta Magna, diz-
se haver no conceito moderno de concorrência um elemento comportamental que deve 
ser observado. Este seria a "competitividade", que servirá para definir a livre 
concorrência, na medida em que ele exige a descentralização de coordenação como base 
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da formação dos preços, neste sentido, a livre concorrência é forma de tutela do 
consumidor, na medida em que competitividade induz a uma distribuição de recursos a 
mais baixo preço. 

Em síntese, a livre concorrência prevista em nossa Constituição como um dos 
princípios-base da livre iniciativa, tem o elemento anímico-comportamental 
competitividade como orientador. Este elemento demanda descentralização de 
coordenação estatal na formação dos preços do mercado, fato que, em última instância, 
consubstancia uma forma de tutela do consumidor. 

Luís Roberto Barroso (2002, p. 2), professor de direito constitucional, não vê no 
princípio da livre concorrência um limite absoluto à intervenção do Estado no controle 
dos preços da economia. No entanto, deixa livre de dúvidas que não ter um caráter de 
absolutividade, significa que tal forma de atuação estatal somente se justifica em 
situações excepcionalíssimas. 

  

Esta possibilidade (de intervenção estatal legítima em matéria de preços), eventual e 
drástica, não se confunde com a idéia que tem ganho curso em certos segmentos gover-
namentais: a de que a livre iniciativa, decisão política fundamental do constituinte de 
1988, deva ceder passo diante de todos os demais bens em alguma medida valorados 
pela Constituição, ou pior, deve submeter-se às decisões circunstanciais da conveniência 
política. 

  

Importante notar que a livre iniciativa e o valor social do trabalho as princípios que 
subordinam toda a forma de atuação do Estado que tenha como escopo a intervenção na 
economia, não importando se esta tem lugar de modo direto (congelamento de preços) 
ou indireto (não devolução do excesso tributado). Na medida em que a livre iniciativa 
foi elevada não apenas a fundamento da Ordem Econômica (artigo 170 da CF/88), mas, 
sobretudo, como princípio fundamental que constitui o Estado Democrático de Direito 
(artigo 1°, IV, da CF/88), o que sobreleva seu peso e importância na interpretação das 
demais normas constitucionais, principalmente aquelas que conferem poderes de 
intervenção ao Estado sobre a economia. 

Neste contexto, a estimativa de preços que tentam impor os Estados por intermédio da 
substituição tributária progressiva, baseados no permissivo do artigo 150, § 7° da 
Constituição Federal, demanda a interpretação desta norma juntamente com os demais 
princípios consagrados na Carta Magna. Desse confronto, chega-se a conclusão que a 
não devolução do excedente recolhido antecipadamente, além de violar o sistema 
constitucional tributário, entra em colisão, também, com os princípios da livre 
concorrência e da proteção ao consumidor. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A evolução pela qual passou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias deu ensejo a 
criação de um imposto neutro, ou seja, que não causa perturbações das condições de 
equilíbrio econômico. A substituição tributária para frente visa alcançar eficiência na 
atividade arrecadatória do Estado, permitindo a facilitação da fiscalização e a redução 
da evasão fiscal. A antecipação do tributo não pode se transformar em mecanismo que 
resulte numa oneração fiscal sobre o patrimônio ou capital. 

O modelo econômico configurado na Constituição Federal de 1988 baseia-se na 
economia de mercado. Esta previsão constitucional é fruto de uma opção sociopolítica 
influenciada por um desenvolvimento institucional implementado ao longo da história 
constitucional do país. Desrespeitar princípios consagrados pelo constituinte, não 
consubstancia apenas desrespeito às normas expressas da Constituição, mas, acima de 
tudo, a violação de uma sólida construção socioeconômica que visa atingir patamares 
elevados de justiça social. 

Os princípios da Ordem Econômica (livre concorrência e proteção do consumidor) 
configuram um limite constitucional a intervenção do Estado nos preços dos produtos. 
Qualquer intervenção deve ter como restaurar o equilíbrio no mercado (ou seja, 
impedindo lucros arbitrários e concentrações prejudiciais à economia), não podendo o 
Estado agir inadvertidamente de modo a desconfigurar a liberdade de formação dos 
preços do mercado, desrespeitando a previsão constitucional de concorrência livre. 

Inexistindo respaldo jurídico para que os Estados não devolvam o excedente tributado, 
fica patente que a medida não proporcional para fins que busca alcançar. Dito isso, 
impende ressaltar que a instabilidade e a insegurança jurídica instaurada pela 
substituição tributária para frente não advêm do instituto em si, mas, sobretudo da 
decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao interpretar o § 7° do artigo 150 da 
Constituição Federal, atrelou à viabilidade da implantação do novel regime de 
arrecadação a impossibilidade de devolução do excedente, bem como de que seja feita 
qualquer cobrança superior ao estimado. 

Nesse passo, frise-se que o julgamento da ADIn 1.851 o ministro Ilmar Galvão 
acreditava que a substituição tributária para frente somente ocorreria com produtos cujo 
preço eram fixados pelo fabricante ou tabelados pelo Estado. Verifica-se, por 
conseguinte, que é no mínimo precário aceitar como vinculante este julgamento, na 
medida em que atualmente poucos são os produtos que têm o preço fixado pelo 
fabricante e nenhum tem o preço tabelado pelo Estado. Importante, ainda, perceber que 
a decisão inverteu os pólos da interpretação jurídica constitucional, na medida em que 
interpretou a Constituição tendo como base as legislações estaduais que não previam a 
devolução. A “constitucionalização” do instituto não tinha a finalidade de criar a figura 
da substituição tributária para frente. Esta já existia no ordenamento jurídico brasileiro, 
praticamente desde a entrada em vigor do Código Tributário Nacional. 

Dessa maneira, a inserção do instituto no artigo 150 da Constituição parece indicar que 
o legislador constitucional reformado pretendia criar mais uma proteção aos 
contribuintes e não apenas dar aos Estados a prerrogativa de se locupletarem 
legitimamente com a arrecadação do ICMS. 

Na medida em que a substituição tributária já existia no ordenamento jurídico brasileiro, 
a figura criada no § 7° do artigo 150 deve ser interpretada em prol dos contribuintes. Por 
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esse motivo, conclui-se que a previsão de devolução da quantia antecipada no caso da 
não ocorrência da venda da mercadoria consubstancia uma proteção elaborada pelo 
legislador constitucional aos contribuintes submetidos ao regime da substituição 
tributária para frente. Isto porque não havia na legislação infraconstitucional a previsão 
de uma devolução célere do imposto recolhido antecipadamente se não ocorresse o fato 
gerador presumido, portanto, a devolução do tributo somente teria lugar por intermédio 
de uma injusta repetição de indébito tributário. 

Desse modo, fica evidente que o § 7° não veio para criar uma figura tributária para 
desvirtuar as diretrizes do Direito Tributário, mas tão-somente para proteger o 
contribuinte de uma situação que acarretaria num efeito confiscatório de seu patrimônio. 
A devolução expedita que a Constituição demanda tem respaldo em nosso ordenamento, 
por ser medida que gera justiça fiscal e, por via indireta, justiça social. 

Tem-se ainda, que a não devolução do excesso não encontra em lugar algum da 
Constituição sua legitimação. Pelo contrário, tendo em vista que as interferências e 
intervenções estatais devem dar-se nos estreitos limites das previsões constitucionais de 
planejamento, de fiscalização das atividades e de seu incentivo. Qualquer outra forma 
de intervenção somente se justifica em situações drásticas em que o mercado perde a 
rota da eficiência, passando a operar de maneira que impeça ou inviabilize a entrada de 
concorrentes, bem como acarretando falsas expectativas de consumo com o intuito de 
gerar lucros excessivos. 

Para que se dê a efetiva operatividade da sistemática não se faz necessária a não 
devolução do excedente. O que o regime demanda é uma forma diferenciada de 
fiscalização, na medida em que será verificado se os créditos apresentados pelo 
substituído efetivamente existem, tendo esta verificação a função de autorizar e 
legitimar o crédito, bem como de servir de parâmetro para as futuras estimativas da base 
de cálculo. 

Essa diferenciação (exigida não somente para alcançar mais eficiência econômica, mas 
em razão da determinação constitucional de que os tributos serão graduados segundo a 
capacidade econômica dos contribuintes) em nada prejudicará a arrecadação dos 
Estados e estará respeitando os princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem 
como dando concretude aos princípios norteadores da Ordem Econômica 
Constitucional, quais sejam a livre iniciativa, livre concorrência e a proteção ao 
consumidor. 
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[1] Como a essencialidade do produto não guarda relação alguma com a extensão do 
ciclo a que fica sujeito até chegar ao consumidor, pode acontecer – e realmente era o 
que acontecia muitas vezes – que o produto mais essencial seja o mais onerado. Por 
exemplo, jóias têm um ciclo de produção e comercialização normalmente mais curto 
que o de certos artigos de alimentação, como a carne. 

[2] No Brasil a partir da reforma constitucional introduzida pela EC n. 18/65, e por 
força da Constituição Federal de 1967, alterada pela EC n. 1/69, previu-se que o 
imposto federal, sobre produtos industrializados e o imposto estadual sobre circulação 
de mercadorias seriam não-cumulativos. 

[3] Importante deixar claro que o modelo de substituição tributária para frente sem a 
devolução do excedente recolhido antecipadamente previsto nas legislações estaduais e 
considerado constitucional pelo STF não deflui diretamente do que dispõe o § 7 do 
artigo 150 da CF/88, mas sim da interpretação conferida pelo Pleno do Supremo no 
julgamento da Adin 1.851. 


