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R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de recurso 
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, interposto em face de 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa 
transcreve-se a seguir:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  PREVENTIVO  - 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – DIFERENÇA 
APURADA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A 
BASE  DE  CÁLCULO  DO  REAL  VALOR  DE  VENDA  DO 
PRODUTO  –  COMPENSAÇÃO  DE  CRÉDITOS  DE  ICMS  – 
POSSIBILIDADE  APENAS  NO CASO  DO FATO  GERADOR 
NÃO  SE  REALIZAR.  Só  é  devida  a  restituição  ou 
complementação  do  imposto  pago  na  hipótese  de  não 
realização do fato gerador,  no caso  de substituição tributária 
progressiva,  possuindo  a  base  de  cálculo  do  ICMS  caráter 
definitivo, não sendo devida quando apurada diferença entre a 
base de cálculo presumida e a base de cálculo do real valor de 
venda do produto ao consumidor final”. (fl. 182)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, 
III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, IV, §§2º e 
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7º, do Texto Constitucional.
Nas  razões  recursais,  sustenta-se  que  a  não  realização  do  fato 

gerador presumido abarca “tanto a hipótese em que o fato material não se  
realiza  quanto a hipótese  de eventual  saída de  mercadorias  por  preço inferior  
àquele que serviu de base de cálculo para o imposto”. (fl. 273)

Alega-se, ainda, que “o ICMS é um imposto não-cumulativo por expressa  
determinação constitucional  (art.  150,  §2º,  CF/88),  o  que  impede,  em última  
análise que a base de cálculo estimada pela Fazenda Estadual seja superior ao  
preço pelo qual foi efetuada a operação, sob pena de se proceder a um verdadeiro  
confisco, o que é terminantemente vedado pela Carta Magna (art.  150, inciso  
IV)”. (fl. 273)

A Primeira  Vice-Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de 
Minas  Gerais  admitiu  o  recurso  em decorrência  do  preenchimento  de 
todos os requisitos de admissibilidade.

Em  17.09.2009,  o  Tribunal  Pleno  do  STF  afetou  a  matéria  à 
sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ICMS. 
RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIS 
NO  REGIME  DE  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  BASE  DE 
CÁLCULO PRESUMIDA E BASE DE CÁLCULO REAL. ART. 
150, § 7º, DA CF. ADI 2.675/PE, REL. MIN. CARLOS VELLOSO 
E ADI 2.777/SP,  REL. MIN. CEZAR PELUSO, QUE TRATAM 
DA  MESMA  MATÉRIA  E  CUJO  JULGAMENTO  JÁ  FOI 
INICIADO  PELO  PLENÁRIO.  EXISTÊNCIA  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.”
(RE  593849  RG,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  DJe 
09.10.2009) 

A Procuradoria-Geral  da  República  opinou  pelo  provimento  do 
recurso extraordinário. (fls. 357-370)

O  eminente  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  meu  antecessor  na 
relatoria do feito,  admitiu as seguintes  entidades e organizações  como 
Amigos  da  Corte:  Instituto  para  Desenvolvimento  do  Varejo;  Distrito 
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Federal;  Estado  do  Acre;  Estado  do  Espírito  Santo;  Estado  do  Piauí; 
Estado  de  Rondônia;  Estado  da  Bahia;  Estado  de  Roraima;  Estado  do 
Amapá; Estado de Santa Catarina; Estado de Mato Grosso do Sul; Estado 
do  Rio  Grande  do  Sul;  União;  Estado  de  São  Paulo;  e  Estado  de 
Pernambuco.

Em 18.06.2015, os autos vieram a mim conclusos, por substituição de 
relatoria.

Em 28.10.2015,  solicitei  a  inclusão  do  presente  feito  na  pauta  do 
Tribunal Pleno desta Corte.

É o relatório.
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13/10/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.849 MINAS GERAIS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Inicialmente, 
cumpre  esclarecer  o  objeto  do  presente  julgamento,  uma  vez  que  a 
matéria relativa ao direito à restituição de eventual diferença entre a base 
presumida recolhida e a historicamente realizada é tema que ocupa as 
sessões desta Corte há diversas décadas, visto o grau de relevância da 
questão, seja para a higidez financeira dos Estados-membros, seja para a 
concretização  do  Estatuto  Constitucional  dos  Contribuintes.  Está  em 
mesa impasse a ser enfrentado e solvido.

Não há  como exercer  a  jurisdição  constitucional  com integridade 
neste  caso  concreto,  sem  fazer  referência  a  um  histórico  normativo  e 
jurisprudencial acerca da substituição tributária no direito pátrio.

Parte-se, portanto, da premissa teórica de que a função institucional 
de uma Corte Constitucional em casos como o presente é dupla: justificar 
a  decisão  judicial  que  será  tomada  em  colegiado  e  zelar  pelos  seus 
próprios precedentes.

Em relação ao imperativo da justificação,  toma-se de parâmetro o 
pensamento jurídico de Neil MacCormick, segundo o qual “Justificar um 
ato é mostrar que ele  é correto.  Mostrar que ele é correto é mostrar que, sob  
qualquer visão objetiva da matéria, o ato deveria ter sido praticado, ou mesmo  
deve ser praticado, considerando as características do ato e as circunstâncias do  
caso.” (Retórica e o Estado de Direito. Trad. Conrado Hübner Mendes. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008, p. 129)

Por  outro  lado,  argumentar  a  partir  de  precedentes  implica  em 
manter a mesma razão de decidir para casos análogos, isto é, também nas 
palavras do jurista escocês: “sob um sistema de precedentes vinculantes ou  
persuasivos,  tais  decisões  também  transcendem  cada  caso  particular  e  são  
recebidas  como  criadoras  do  Direito  ou  como  decisões  que  interpretam  e  
determinam o Direito com autoridade.” (Ibid., p. 339)
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Em suma,  ao julgar  uma demanda afetada à repercussão geral,  a 
Suprema Corte  se  compromete  à  manutenção da  coerência,  traduzível 
pelo multicitado MacCormick da seguinte forma: “A coerência estipula que  
normas  deveriam  não  apenas  não  contradizer  umas  às  outras,  mas  também  
devem se sustentar em conjunto de acordo com um propósito.” (Ibid., p. 300)

HISTÓRICO JURISPRUDENCIAL E NORMATIVO DA SUSBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA

Visto  isso,  ressalta-se  que a  substituição  tributária  progressiva no 
âmbito do antigo Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) já era 
prevista originalmente no Código Tributário Nacional, em seus artigos 58, 
parágrafo  2º,  inciso  II,  e  128,  pois  era  permitido  que  lei  atribuísse  a 
responsabilidade  ao  industrial  ou  ao  atacadista  pelo  pagamento  do 
imposto devido pelo comerciante varejista, mediante acréscimo ao preço 
praticado.

Por sua vez, o artigo 13 do Decreto-Lei 406/68 revogara o referido 
dispositivo legal, de modo que a jurisprudência desta Corte entendeu ser 
incabível,  a  partir  da  revogação,  a  atribuição  legal  da  condição  de 
substituto tributário, com base apenas no art. 128 do CTN.

Veja-se,  inter alia,  a ementa do RE 77.462, de relatoria do Ministro 
Bilac Pinto, Tribunal Pleno, DJ 11.04.1975:

“ICM. Atribuição a  terceiro  da condição de  responsável 
pelo crédito tributário. O art. 128 do CTN, ainda vigente, só a 
permite se houver vinculação do terceiro ao fato gerador, pelo 
que já não é possível, em consequência da revogação do art. 58, 
§ 2º, II do mesmo Código, pelo Decreto-lei nº 406/68, atribuir ao 
industrial  ou comerciante  atacadista,  a  responsabilidade pelo 
tributo devido pelo comerciante varejista. Reexame e retificação 
do  entendimento  do  Supremo  Tribunal  no  julgamento  da 
representação  nº  848,  do  Ceará.  Recurso  extraordinário  não 
conhecido.”
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Em 1983,  por  meio  da  Lei  Complementar  44,  altera-se  o  referido 
Decreto-Lei,  em seus artigos  2º,  §9º,  “b”,  e  6º,  §3º,  para reintroduzir  a 
substituição tributária “para frente” no ordenamento jurídico.

Com  o  advento  da  Constituição  Federal  de  1988,  o  antigo  ICM 
tornou-se  ICMS,  cujo  fato  gerador  é  a  circulação  de  mercadorias  e  a 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.  Nesse  sentido,  o  artigo  155,  §2º,  XII,  “b”,  do  Texto 
Constitucional,  reservou  à  lei  complementar  a  disposição  sobre  a 
substituição tributária para o ICMS.

Logo em seguida, a título de cumprir o disposto no §8º do artigo 34 
do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  foi  editado  o 
Convênio  ICM  66/88,  que  dispôs  sobre  a  técnica  da  substituição 
progressiva no §3º de seu art.  2º,  in verbis:  “Os Estados poderão exigir  o  
pagamento  antecipado  do  imposto,  com a  fixação,  se  for  o  caso,  do  valor  da  
operação ou da prestação subsequente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte”.

A partir  da  Emenda  Constitucional  3/93,  a  presente  matéria  se 
constitucionalizou no bojo do §7º do artigo 150 da Constituição Federal, 
nos seguintes termos:

“A  lei  poderá  atribuir  a  sujeito  passivo  de  obrigação 
tributária  a  condição  de  responsável  pelo  pagamento  de 
imposto  ou  contribuição,  cujo  fato  gerador  deva  ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição 
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”

Nesse sentido, as grandes inovações consistiram na figura do fato 
gerador presumido e na garantia do reembolso imediato e preferencial, 
conforme asseverou o eminente Ministro Ilmar Galvão na ADI 1.851, de 
relatoria de Sua Excelência, DJ 22.11.2002.

A despeito  do  processo  constituinte  derivado de  incorporação  do 
mecanismo ao Texto Constitucional, esta Corte assentou a tese de que a 
substituição  tributária  progressiva  já  era  possível,  inclusive,  a  fatos 
anteriores à promulgação da referida emenda, por força da recepção do 
Decreto-Lei 406/68 pela ordem constitucional vigente, não tendo ocorrido 
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omissão legislativa para fins de edição do Convênio ICM supracitado, à 
luz do art. 34, §8º, do ADCT.

A esse respeito, confira-se a ementa do RE 213.396, de relatoria do 
Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2000:

“TRIBUTÁRIO.  ICMS.  ESTADO  DE  SÃO  PAULO. 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS. ART. 155, § 2º, XII, B, DA 
CF/88. CONVÊNIOS ICM Nº 66/88 (ART. 25) E ICMS Nº 107/89. 
ART. 8º,  INC. XIII  E § 4º,  DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89.  O 
regime de substituição tributária, referente ao ICM, já se achava 
previsto no Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art. 6º, §§ 
3º e 4º, do mencionado decreto-lei), normas recebidas pela Carta 
de  1988,  não  se  podendo  falar,  nesse  ponto,  em  omissão 
legislativa  capaz  de  autorizar  o  exercício,  pelos  Estados,  por 
meio do Convênio ICM nº 66/88, da competência prevista no 
art.  34,  §  8º,  do ADCT/88.  Essa circunstância,  entretanto,  não 
inviabiliza o instituto que, relativamente a veículos novos, foi 
instituído pela Lei paulista nº 6.374/89 (dispositivos indicados) e 
pelo Convênio ICMS nº 107/89, destinado não a suprir omissão 
legislativa, mas a atender à exigência prevista no art. 6º, § 4º, do 
referido  Decreto-Lei  nº  406/68,  em  face  da  diversidade  de 
estados  aos  quais  o  referido  regime  foi  estendido,  no  que 
concerne  aos  mencionados  bens.  A  responsabilidade,  como 
substituto,  no  caso,  foi  imposta,  por  lei,  como  medida  de 
política fiscal, autorizada pela Constituição, não havendo que se 
falar em exigência tributária despida de fato gerador. Acórdão 
que  se  afastou  desse  entendimento.  Recurso  conhecido  e 
provido.”

Nesse precedente, o Ministro Relator refutou, naquele julgamento, 
diversas  pechas  de  inconstitucionalidade  de  cunho  principiológico. 
Transcreve-se excerto do voto:

“(…) muito se tem discutido sobre a natureza jurídica da 
substituição,  anotando  Héctor  Villegas  que  as  realidades 
legislativas conduzem a que o jurista tributário não tenha, às 
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vezes, outro remédio senão ser pragmático. Além da finalidade 
arrecadatória,  permite o instituto seja alcançada maior justiça 
fiscal,  pela  distribuição  eqüitativa  da  carga  tributária  que  o 
sistema propicia, ao evitar a sonegação.

Por meio dele, a obrigação tributária é transferida àquele 
contribuinte  que  melhores  condições  oferece  para  o  seu 
cumprimento, isto é, para o contribuinte de fato o que houver 
pago, como parcela do preço.

Não  há  falar-se,  portanto,  em  violação  do  princípio  da 
capacidade  contributiva,  visto  que,  nos  impostos  indiretos, 
como  o  ICMS,  como  é  por  demais  sabido,  conquanto  o 
contribuinte de direito seja aquele obrigado, por lei, a recolher o 
tributo, é o adquirente ou consumidor final o contribuinte de 
fato. Esse é que vai ser atingido pelo ônus do imposto, haja, ou 
não,  substituição  tributária.  A  capacidade  contributiva  do 
consumidor é que é considerada.

Por  igual  se  mostra  descabida  a  alegação  de  ofensa  ao 
princípio  da  não-cumulatividade,  se  no  preço  do  produto 
passado do industrial para o varejista não se embute mais do 
que  se  embutiria  na  hipótese  de  tratar-se  de  operações 
regulares,  seja,  o  tributo  devido  pela  saída  do  bem  do 
estabelecimento do industrial, mais a parcela incidente sobre o 
valor acrescido até sua entrega ao consumidor final.

De  outra  parte,  cumpridos  se  acham,  na  substituição 
tributária, os princípios da legalidade e da tipicidade, conforme 
acima  restou  demonstrado,  instituído  que  foi  o  regime,  no 
Estado  de  São  Paulo,  por  lei,  com  observância  das  normas 
ditadas  pela  Constituição  e  pela  lei  complementar  que  a 
regulamentou, com exaustão de todos os aspectos legitimadores 
da  exação,  com  especificidade  tão-somente  quanto  ao  fato 
gerador  e  à  respectiva  base  de  cálculo,  que  serão  adiante 
apreciados.

Quanto  ao  confisco,  não  é  difícil  demonstrar  a 
impossibilidade de sua ocorrência, tendo em vista o reembolso, 
pelo substituto, do imposto pago, quando do recebimento do 
preço das mãos do substituído; reembolsando-se esse, de sua 
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vez, ao receber o preço final das mãos do consumidor. (…) a 
presunção  do  fato  gerador  não  constitui  óbice  à  exigência 
antecipada do tributo, das mãos do substituto.”

Demais disso, firmou-se a viabilidade da antecipação do pagamento 
do fato gerador a ocorrer em um juízo de proporcionalidade, consoante 
aos  testes  de  adequação,  necessidade  e  proporcionalidade  em  sentido 
estrito.

Em  movimento  cronológico,  advêm  a  Lei  Complementar  87/96, 
denominada Lei Kandir, a qual revogou o convênio ICM 66/88 e dispôs 
sobre o regime de substituição tributária nos artigos 8º a 10, notadamente 
neste último, que trata do direito à restituição ao contribuinte substituído, 
in verbis:

“Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito 
à restituição do valor do imposto pago por força da substituição 
tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não 
se realizar.

§  1º  Formulado  o  pedido  de  restituição  e  não  havendo 
deliberação  no  prazo  de  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.”

Enfim,  adveio  o  Convênio  ICMS  13/97,  que  buscou  harmonizar 
procedimento referente a aplicação do §7º do artigo 150 da Constituição 
Federal,  e  do artigo 10 da Lei  Kandir.  Reproduzem-se as cláusulas  do 
diploma:

“Cláusula  primeira  A  restituição  do  ICMS,  quando 
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cobrado  sob  a  modalidade  da  substituição  tributária,  se 
efetivará  quando  não  ocorrer  operação  ou  prestação 
subsequentes à cobrança do mencionado imposto, ou forem as 
mesmas  não  tributadas  ou  não  alcançadas  pela  substituição 
tributária.

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.

Cláusula terceira Este Convênio entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial da União.”

Em face desse convênio, foi ajuizada pela Confederação Nacional do 
Comércio a ADI 1.851, também de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, DJ 
22.11.2002, a qual restou assim ementada:

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

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria, que 
o fato gerador presumido do ICMS se reveste de caráter definitivo, haja 
vista que a base de cálculo teria sido definida em lei, à luz de expressa 
autorização constitucional.

Cito a argumentação do eminente Ministro Relator Ilmar Galvão:

“A  substituição  tributária,  portanto,  resultou  de  uma 
opção  legislativa,  que  elegeu  como  tributável  uma  fase 
preliminar da exteriorização de um dado fenômeno econômico, 
ou  jurídico,  que  compõe  a  materialidade  da  competência 
tributária prevista, para fim de exigir o respectivo recolhimento, 
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antecipando as conseqüências que,  no  modelo  tradicional,  só 
seriam deflagradas depois da ocorrência do próprio fenômeno.

A escolha  da  fase  preliminar  resulta,  assim,  de  opção 
legislativa, mas não é arbitrária, porque só tem cabimento se o 
evento assim considerado atender ao requisito da necessidade 
em relação  ao  evento  final  (inexistindo  este  inexistirá  o  fato 
gerador);  se  o  referido  evento  já  apresenta  elementos  que 
permitam prever com certo grau de certeza o evento final (fato 
gerador); e se a dimensão pecuniária imposta no momento da 
antecipação é proporcional à dimensão final que resultará da 
ocorrência do fato tributável.

[…]
O fato gerador do ICMS e a respectiva base de cálculo, em 

regime  de  substituição  tributária,  de  outra  parte,  conquanto 
presumidos,  não  se  revestem  de  caráter  de  provisoriedade, 
sendo de ser considerados definitivos, salvo se, eventualmente, 
não vier a realizar-se o fato gerador presumido. Assim, não há 
falar em tributo pago a maior, ou a menor, em face do preço 
pago pelo consumidor final do produto ou do serviço, para fim 
de compensação ou ressarcimento, quer de parte do Fisco, quer 
de  parte  do  contribuinte  substituído.  Se  a  base  de  cálculo  é 
previamente  definida  em  lei,  não  resta  nenhum  interesse 
jurídico em apurar se correspondeu ela à realidade”

Diante desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Chefes 
dos  Poderes  Executivos  dos  Estados-membros,  nomeadamente 
Pernambuco e São Paulo, que não subscreveram o Convênio ICMS  13/97 
e haviam previsto em lei formal o direito à restituição do tributo pago a 
maior  do  que  o  presumido,  ajuizaram  novas  ações  diretas  de 
inconstitucionalidade em face dessas previsões normativas constantes em 
sua própria legislação estadual.

Em 26 e 27 de novembro de 2003, o STF iniciou o julgamento das 
ADIs 2.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e 2.777, de 
relatoria  do  Ministro  Cezar  Peluso.  Após  sucessivos  pedidos  de  vista, 
chegou-se, em 7 de fevereiro de 2007, ao resultado de cinco Ministros pela 
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procedência dessas ações e igual número de pares pela improcedência.
Em  18.11.2010,  o  Tribunal  Pleno  resolveu  questão  de  ordem, 

suscitada  pelo  ilustre  Ministro  Presidente  Ayres  Britto,  no  sentido  de 
sobrestar  o  julgamento  das  ADIs  supra para  que  fosse  realizado 
julgamento conjunto com o RE-RG 593.849, inicialmente de relatoria do 
Ministro Ricardo Lewandowski e agora por mim relatado nesta Sessão 
Plenária.

FUNDAMENTOS DETERMINANTES

Assim  sendo,  a  meu  modo  de  ver,  chega-se  a  um  impasse 
institucional  que  deve  ser  resolvido  em  função  da  sempre  presente 
constrição  ao  discurso  judicial  no  que  se  refere  à  necessidade  de 
decidibilidade dos litígios, impõe-se, pois, o non liquet.

No pensamento de Neil  MacCormick,  a presente situação poderia 
ser enquadrada como um desacordo razoável:

“Desacordos relativos a questões importantes e profundas 
de  opinião  existem.  Eles  são,  no  entanto,  desacordos  entre 
pessoas que compartilham uma visão dos pontos que estão 
em jogo no argumento,  ao mesmo tempo em que atribuem 
peso diferente a componentes diversos, de modo isolado e em 
alguma  combinação.  Nesse  sentido,  eles  são  desacordos 
razoáveis entre pessoas razoáveis, desacordos que persistem 
depois de debate e deliberação cuidadosos e refletidos [...] Na 
prática, o único modo genérico de lidar com tais desacordos é 
alguma hierarquia  de julgamentos  de autoridade,  combinada 
com algum sistema de voto de maioria em tribunais colegiados, 
sejam tais decisões colegiadas tomadas em público ou apenas 
de  modo  fechado.  Um  procedimento  decisório  razoável  é  a 
única solução apropriada para desacordos interpessoais” (Ibid., 
p. 339, grifos nossos)

No fundo, há a concordância no sentido de que a matéria posta nos 
autos impacta sobremodo no modelo de Sistema Tributário Nacional.
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Convergem-se, ainda, acerca das vantagens pragmáticas hauridas da 
sistemática  da  substituição  tributária  progressiva,  as  quais  foram 
precisamente sumarizadas pelo eminente Ministro Nelson Jobim em seu 
arguto voto proferido na ADI 2.777: (i) a maior segurança na arrecadação; 
(ii) o melhor desempenho da Administração Tributária; (iii) a eficiência 
da máquina estatal, evitando respectiva expansão; e (iv) a promoção da 
justiça fiscal na medida em que se combate efetivamente a sonegação.

Por sua vez, a discordância razoável, ao meu modo de ver, reside nas 
condições de possibilidade e nos limites da praticidade tributária, isto é: o 
modelo de substituição tributária progressiva em que apenas se garanta o 
direito  à  restituição  ao  contribuinte  e  somente  se  configura  com  a 
inocorrência  do fato  gerador  presumido é  feito  para  quem e opera às 
custas de quem?

Posto  o  problema nesses  termos,  não  tenho  dúvidas  em  firmar 
minha convicção no sentido de tutelar o direito à restituição de tributo 
pago a maior a quem de direito, com firmeza na força dos argumentos 
que ora apresento.

Tendo em conta que o  Direito  é  uma disciplina argumentativa,  a 
força de um argumento se dá de maneira relacional,ou seja, considera-se 
uma  proposição  adequada  em  relação  aos  contra-argumentos 
imagináveis.

Nesse sentido, tomo de empréstimo a lúcida metodologia dos votos 
daqueles  que divergem como referenciais,  a  partir  dos  quais  proporei 
minhas reflexões sobre a controvérsia posta em juízo.

De plano, convém analisar com o devido vagar a afirmação de que 
garantir  o  direito  à  restituição  ao  contribuinte  nas  hipóteses  em  a 
operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto se realiza em 
valor  inferior  ou  superior  àquele  presumido  seria  o  mesmo  que 
inviabilizar o próprio instituto da substituição tributária “para frente”, 
dado  que,  em  última  medida,  representaria  o  retorno  ao  regime  de 
apuração mensal do tributo.

Essa  objeção  foi  feita  com precisão  pelo  ilustre  Ministro  Moreira 
Alves,  ao formar a maioria da ADI 1.851, manifestando-se da seguinte 
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maneira:

“O  SENHOR  MINISTRO  MOREIRA  ALVES  -  Sr. 
Presidente, esse sistema foi criado justamente para permitir que 
não  houvesse  sonegação,  afastando-se  a  dificuldade, 
praticamente intransponível, de fiscalização nesses casos.

Por que o Poder Constituinte Derivado,  que estabeleceu 
que  o  fato  gerador  seria  presumido  mas  admitiu  que  a 
presunção cederia diante da realidade,  na hipótese de o fato 
presumido  não  se  realizar,  e,  nesse  caso,  determinou  que 
houvesse  a  restituição  da  quantia  paga,  não  foi  além  e  não 
declarou também, se o valor recolhido com base na presunção, 
fosse,  na realidade,  maior ou menor,  que deveria haver ou a 
complementação dele ou a restituição do pago a maior? Essa 
distinção se explica, a meu ver, porque, 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 fazer-se, 
a respeito, uma Emenda Constitucional, pela falta de finalidade 
de instituto dessa natureza.”

Demais disso,  colhe-se da jurisprudência desta  Corte  que a razão 
precípua da constitucionalidade do art. 150, §7º, da Constituição Federal, 
é  o  princípio  da  praticidade,  tendo  em  conta  que  esse  dispositivo 
constitucional  promove  a  comodidade,  economicidade  e  eficiência  na 
execução administrativa das leis tributárias.

Nas  lições  doutrinárias  da  professora  Misabel  Derzi,  tem-se  a 
seguinte ponderação:

“É  preciso  considerar  exatamente  as  esquematizações, 
abstrações e generalizações (tipificações em sentido impróprio e 
conceitualizações) que a norma inferior, ao executar a superior, 
em nome da  praticidade,  faz  ou  pode  fazer.  Por  essa  razão, 
exatamente no Direito Tributário, onde compete a órgão estatal 
executar  a norma em massa ou fiscalizar a sua execução, é que 
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se coloca de forma mais aguda a questão da praticidade e de 
seus  limites”.  (Praticidade.  ICMS.  Substituição  tributária 
progressiva, “para frente”. In: DERZI, Misabel Abreu Machado 
(coord.).  Construindo  o  Direito  Tributário  na  Constituição:  uma  
análise da obra do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 177) 

Com  base  nisso,  parece-nos  irretocável  a  opinião  técnica  emitida 
pelo Parquet quanto ao ponto:

“A praticidade constitui a  ratio essendi da norma inscrita 
no  §7º  do  art.  150  da  CF.  Não  se  pode  por  mecanismo  de 
simplificação  de  arrecadação  tributária  deixar  em  segundo 
plano  os  direitos  e  garantias  dos  contribuintes.  A ordem  é 
diametralmente  oposta:  a  praticidade  somente  se  sustenta 
enquanto não violados direitos e garantias dos contribuintes.

A  padronização  não  pode  se  distanciar  muito  da 
realidade, de modo a criar distorções como nesta. A diferença 
entre  a  base  de  cálculo  presumida  e  a  base  de  cálculo  real, 
quando  apartada  sobremaneira  da  realidade  a  que  lhe 
empresta,  gera distorções no tributo,  alterando o seu aspecto 
material. Daí não ser possível se ter como definitiva a base de 
cálculo arbitrada por critérios de estimativa (presunção relativa 
e não absoluta)” (fl. 368)

Nesse sentido,  o princípio da praticidade tributária encontra freio 
nos  igualmente  normativos  princípios  da  igualdade,  capacidade 
contributiva  e  vedação  do  confisco,  assim  como  na  arquitetura  de 
neutralidade fiscal do ICMS.

Por  conseguinte,  é  papel  institucional  do  Poder  Judiciário  tutelar 
situações  individuais  que  desbordem  da  razoabilidade.  No  mesmo 
sentido, argumenta Misabel Derzi:

“O princípio da praticidade, que se utiliza de presunções, 
tipificações, pautas e plantas de valores, informa a aplicação da 
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lei em massa. Mas ele não pode afastar o Poder Judiciário do 
cumprimento  de  seu  papel  institucional,  que  é  o  dever  de 
prover  a  justiça  individual,  caso  a  caso.  Na  substituição 
tributária  progressiva,  por  exemplo,  em face  do  contribuinte 
que demonstre ter arcado com tributo a maior, seja porque não 
se realizou o fato gerador futuro, seja porque a base de cálculo 
foi  superestimada pela  Administração Tributária,  o  juiz  deve 
fazer  justiça  no  caso  concreto,  admitindo  sempre  tratar  dos 
casos marginais para colher o direito fundamental à tributação 
de acordo com a capacidade contributiva”. (Ibid., pp. 189-190)

Na qualidade de chave analítica para uma leitura prudencial do §7º 
do  art.  150  da  Constituição  Federal,  torna-se  imperativo  recorrer  à 
inafastável  tensão  entre  a  justiça  fiscal  (enriquecimento  ilícito)  e  a 
segurança jurídica (dimensão material do fato gerador).

Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja 
do contribuinte,  a relação jurídico-tributária deve estar constantemente 
aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar “tipificante” não deve 
ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes 
se queda mais próximo da justiça fiscal. 

Isso porque, segundo Thomas Nagel e Liam Murphy,  a moralidade 
política se manifesta no sistema tributário pelo ideal de justiça, uma vez 
que  o  sistema  em  si  deve  ser  não  só  eficiente  do  ponto  de  vista 
econômico, mas também se guiar por um valor social, a justiça. Ao fim e 
ao cabo, de acordo com esses juristas norte-americanos,  tem-se que “a  
questão da legitimidade política  [da  matriz tributária]  resume-se ao seguinte:  
dentro de qual estrutura todos nós consideramos moralmente aceitável viver? É  
a  essa  questão  que  se  devem  aplicar  os  valores  como  os  da  liberdade,  
responsabilidade, igualdade, eficiência e bem-estar”. (O Mito da Propriedade: os  
impostos  e  a  justiça.  Trad. Marcelo Brandão Cipolla.  São Paulo:  Martins 
Fontes, 2005, p. 57)

Nesse panorama, deve-se interpretar o dispositivo constitucional em 
comento cioso do significado jurídico-político do Estatuto Constitucional 
dos Contribuintes, como erigido na Seção “Das Limitações do Poder de 
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Tributar”. Noutras palavras, na qualidade de invenção humana voltada a 
discriminar  o  público do  privado e  redistribuir  renda e  patrimônio,  a 
tributação não pode transformar uma ficção jurídica em uma presunção 
juris  et  de  jure,  tal  como ocorreria  se  o fato gerador presumido tivesse 
caráter  definitivo,  logo  alheio  à  narrativa  extraída  da  realidade  do 
processo econômico.

Na esteira do professor Marco Aurélio Greco, a coerência e validade 
da  substituição  tributária  progressiva  remanesce  na  cláusula  de 
restituição. Em síntese, “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” 
(Substituição  Tributária:  antecipação  do  fato  gerador.  2  ed.  São  Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 31)

Ao  perquirir  se  tal  cláusula  também  se  aplicaria  na  hipótese  da 
dimensão material  do fato gerador presumido não guardar identidade 
com  o  que  aferido  no  aspecto  temporal  da  hipótese  de  incidência,  a 
abalizada  doutrina  tributarista  referida  é  categórica  no  sentido  de 
qualificar o excesso como indébito, nos seguintes termos:

“(...) 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 natureza de 
uma cobrança indevida, e a Constituição não está legitimando o 
indébito” (Ibid., loc. cit., grifos nossos)

Conclui-se, então, que uma interpretação restritiva do §7º do artigo 
150 da Carta Constitucional, para fins de legitimar a não restituição do 
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excesso,  representaria  injustiça  fiscal  inaceitável  em  um  Estado 
Democrático de Direito, fundado em legítimas expectativas emanadas de 
uma relação de confiança e justeza entre Fisco e Contribuinte. Em suma, a 
restituição do  excesso  atende ao  princípio  que veda o  enriquecimento 
sem causa, tendo em conta a não ocorrência da materialidade presumida 
do tributo.

Por outro lado, emerge daí a questão da segurança jurídica. Segundo 
o  professor  Humberto  Ávila,  o  princípio  da  segurança  jurídica  se 
apresenta como corolário do Estado de Direito, estabelecendo o dever de 
buscar  um  ideal  de  estabilidade,  confiabilidade,  previsibilidade  e 
mensurabilidade  na  atuação  do  Poder  Público. Nas  palavras  do 
tributarista,  “A  Constituição  Federal  dá  uma  nota  de  previsibilidade  e  de  
proteção de expectativas legitimamente constituídas e que, por isso mesmo, não  
podem  ser  frustradas  pelo  exercício  da  atividade  estatal”.  (Sistema 
Constitucional Tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 308)

Nesse panorama, convém perquirir  a relação entre o princípio da 
segurança jurídica e a dimensão material da hipótese de incidência nos 
casos de substituição tributária.

A  propósito,  Marçal  Justen  Filho  articula  em  seu  pensamento 
doutrinário  três  requisitos  autorizadores  da  instituição  da  chamada 
substituição tributária:

“a) existência de uma situação de poder, por decorrência 
da  qual  o  destinatário  legal  tributário  esteja  subordinado  à 
vontade de outra pessoa;

b)  referir-se  essa  situação  de  poder  ao  gozo,  pelo 
destinatário legal tributário, da situação presuntiva de riqueza 
estatuída  na  materialidade  da  hipótese  de  incidência  da 
norma autônoma; e

c) ser essa situação de poder decorrente de circunstâncias 
alheias  a  uma  norma  tributária”.  (Sujeição  Passiva  Tributária. 
Pará: CEJUP, 1986, p. 275, grifos nossos)

No particular,  está  em questão a exigência (b)  para a autorização 
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legítima da substituição tributária “para frente”. Nesse ponto, colho da 
obra de Paulo de Barros Carvalho lição esclarecedora na medida em que 
estabelece as funções da base de cálculo, no seguintes termos:

“Tenho para mim, por isso mesmo, que a base de cálculo é 
a  grandeza  presente  no  elemento  quantitativo  da  relação 
jurídica  tributária,  cumprindo  papel  mensurador  e 
determinativo  do  valor  que  deve  ser  prestado  a  título  de 
tributo. Isso não impede que, paralelamente, tenha o condão de 
confirmar, infirmar ou afirmar o elemento material expresso na 
composição  do  antecedente  da  norma  individual  e  concreta. 
Essas  reflexões  nos  conduzem  a  ver,  na  base  calculada,  três 
funções nitidamente distintas: a) medir as proporções reais do 
fato,  ou  função  mensuradora;  b)  compor  a  específica 
determinação  da  dívida,  ou  função  objetiva;  e  c)  confirmar, 
infirmar ou afirmar o correto elemento material do antecedente 
normativo,  ou  função  comparativa […]  Essas  ponderações  nos 
conduzem,  também,  a  perceber  a  razão  pela  qual,  havendo  
discordância entre a hipótese de incidência e a base de cálculo, esta  
última deva prevalecer, em face de hospedar aspectos estruturais 
do  fato  previsto  no  antecedente  da  norma,  ao  passo  que  o 
suposto  apenas  a  ele  se  refere,  muitas  vezes  até  de  maneira 
obscura e imprecisa”. (Direito Tributário: fundamentos jurídicos da  
incidência, 8 ed., 2010, pp. 241-243, grifos no original)

À luz dessas conclusões, não nos parece ser outra solução que, de 
fato,  guarde obediência  ao princípio  da  segurança jurídica,  senão  esta 
apresentada pelo professor João Eduardo Soares de Melo:

“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”  (ICMS:  
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teoria e prática. 12 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 228)

Nesses termos, no âmbito da ADI 1.851, o eminente Ministro Carlos 
Velloso já havia apontado para a incoerência que ali se formara:

“É  dizer,  Sr.  Presidente,  o  valor  da  operação  ou  da 
prestação de serviço é o dado básico, fundamental da base de 
cálculo, que constitui o aspecto material do fato gerador, ou do 
fato imponível, a sua expressão valorativa. Sem essa expressão 
valorativa,  sem essa dimensão material,  não há fato  gerador, 
não  há  fato  imponível.  Noutras  palavras,  o  fato  gerador  se 
realiza na sua dimensão material, na sua expressão valorativa 
[…]  na  substituição  tributária  ‘para  frente’,  é  assegurada  a 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido. Ora, se o fato gerador tem, na base de cálculo, a sua 
expressão valorativa, ou a sua dimensão material, força é convir 
que o fato gerador se realiza nos termos dessa sua dimensão 
material, nem mais, nem menos.”

Em síntese, parece-nos claro que da tensão produtiva entre justiça 
fiscal e segurança jurídica exsurge uma interpretação constitucionalmente 
adequada  do  §7º  da  art.  150  do  Constituição  Federal  no  sentido  de 
garantir  o  direito  à  restituição,  conforme se  depreende da cláusula de 
devolução do excesso.

Com  inspiração  no  arguto  parecer  da  Procuradoria-Geral  da 
República, proponho a fixação da seguinte tese objetiva ao Tema 225 da 
sistemática da repercussão geral: “De acordo com o art. 150, §7º,  in fine, 
da  Constituição  Federal,  há  o  direito  à  restituição  do  imposto  pago 
antecipadamente  sempre  que  o  fato  gerador  presumido  não  se 
concretize  empiricamente,  o  que se  dá  nas  hipóteses  em que  o  fato 
gerador  definitivo  se  realiza  de  forma distinta  daquela  tributada na 
etapa inicial do ciclo produtivo”.

EFEITOS JURÍDICOS DA ALTERAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE
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No  quadro  exposto,  reconhece-se  que  a  presente  proposição 
representa  uma  alteração  parcial  de  um  precedente  desta  Corte 
(overturning),  qual  seja,  a  ADI  1.851,  de  relatoria  do  Ministro  Ilmar 
Galvão, sobretudo quanto às argumentações sumarizadas nos seguintes 
parágrafos da ementa do referido julgado:

“O  fato  gerador  presumido,  por  isso  mesmo,  não  é 
provisório,  mas definitivo,  não dando ensejo a restituição ou 
complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na 
hipótese de sua não-realização final. 

Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das 
vantagens que determinaram a sua concepção e adoção, como a 
redução, a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão fiscal a 
dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, 
economia, eficiência e celeridade às atividades de tributação e 
arrecadação.”

Assim, está-se diante de uma hipótese de reescrita  (overriding)  do 
precedente. Nas lições do processualista Daniel Mitidiero, “Há reescrita  
quando a corte redefine o âmbito de incidência do precedente.  O precedente é  
normalmente reescrito com o fim de restringir o seu âmbito de aplicação. A partir  
da reescrita algo que não foi considerado na decisão anterior é sopesado e aí o seu  
alcance  é  comprimido”.  (Cortes  superiores  e  Cortes  supremas:  do  controle  à  
interpretação, da jurisprudência ao precedente. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 108)

Acerca das técnicas de regulação dos efeitos temporais da revogação 
de precedente, o professor Luiz Guilherme Marinoni assim explana:

“Quando  um  precedente  goza  de  credibilidade  no 
momento  em  que  é  revogado,  é  possível  outorgar  efeitos 
unicamente prospectivos à decisão revogadora, tutelando-se as 
situações passadas que se aperfeiçoam com base no precedente 
[…] É possível, ainda, excluir apenas os processos em curso dos 
efeitos  retroativos,  admitindo-se  que  as  situações  não 
judicializadas  não  têm  motivo  para  buscar  proteção  no 
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precedente  revogado”.  (O  STJ  enquanto  Corte  de  Precedentes:  
recompreensão do sistema processual da corte suprema.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 268)

À luz dessas razões, proponho que o precedente que aqui se elabora, 
a partir da reescritura da ADI 1.851, deva orientar todos litígios judiciais 
pendentes, por isso submetidos à sistemática da repercussão geral, e os 
casos  futuros  oriundos  de  antecipação  do  pagamento  de  fato  gerador 
presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em 
conta  o  necessário  realinhamento  das  Administrações  Fazendárias  dos 
Estados-membros e do sistema judicial como um todo ao decidido por 
esta  Suprema Corte.  Com efeito,  tutelam-se as  situações  passadas  que 
transitaram  em  julgado  ou  sequer  foram  judicializadas,  com  base  no 
precedente ora parcialmente revogado.

De todo modo,  caso  a  tese  jurídica  veiculada por  este  voto  reste 
irmanada  pela  parcela  majoritária  do  colegiado,  anota-se  importante 
inovação legislativa no bojo do art.  927,  §3º,  do CPC/15,  in verbis:  “Na 
hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal  
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,  
pode  haver  modulação  dos  efeitos  da  alteração  no  interesse  social  e  no  da  
segurança jurídica.”

Logo, independentemente do termo inicial da eficácia temporal do 
novo  entendimento  jurisprudencial  consensualmente  adotado  por  este 
Tribunal  Pleno,  deve-se  ponderar  a  aplicação  do  dispositivo  legal 
precitado  à  espécie,  tendo  em  vista  o  interesse  social  e  a  segurança 
jurídica.

EXAME DO CASO CONCRETO

Fixada  a  proposição  decisional  deste  voto,  cabe  aplicá-la  ao  caso 
concreto, isto é, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado 
por sociedade anônima, que tem como atividades sociais a exploração do 
negócio  de  transportador,  revendedor,  retalhista  de  querosene,  óleo 
diesel, óleo combustível, graxas e lubrificantes, logo sujeita ao regime de 
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substituição  tributária  progressiva,  nos  termos  da  legislação  tributária 
mineira.

Requer-se, na petição inicial, o direito de lançar em sua escrita fiscal 
como créditos pretéritos e vindouros o valor do ICMS recolhido a maior, 
com  a  respectiva  atualização  monetária,  ressalvando-se  que  a 
Administração  Tributária  remanesce  com  a  prerrogativa  de  examinar, 
quando de sua fiscalização,  a  correção do procedimento e o acerto  da 
compensação.

Por conseguinte, a pretensão da parte Recorrente merece prosperar.
Cito aos dispositivos da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais 

que são  relevantes ao deslinde da demanda, notadamente seu artigo 22, 
§§10º e 11º, in verbis:

“§ 10. Ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 11 e 11-A 
deste artigo, o imposto corretamente recolhido por substituição 
tributária é definitivo, não ficando, qualquer que seja o valor 
das saídas das mercadorias:

1) o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento 
da diferença do tributo;

2) o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda 
que  sob  a  forma  de  aproveitamento  de  crédito  para 
compensação com débito por saída de outra mercadoria.

§ 11. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à 
restituição do valor pago por força da substituição tributária, 
nas seguintes hipóteses:

1) caso não se efetive o fato gerador presumido;”

Ademais, o Regulamento do ICMS de Minas Gerais assim dispõe em 
seus artigos 21 e 22, na literalidade:

“Art.  21.  Ressalvada  a  situação  em  que  o  fato  gerador 
presumido não se realizar,  o  imposto corretamente recolhido 
por substituição tributária é definitivo, não ficando, qualquer 
que seja o valor das saídas das mercadorias:

I - o contribuinte ou o responsável sujeito ao recolhimento 
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da diferença do tributo;
II - o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda 

que  sob  a  forma  de  aproveitamento  de  crédito  para 
compensação com débito por saída de outra mercadoria.”

Art.  22.  Para  a  restituição  do  valor  do  imposto  pago  a 
título de substituição tributária correspondente a fato gerador 
presumido  que  não  se  realizou,  o  contribuinte  observará  o 
disposto neste Capítulo.”

Caso adotada a tese proposta, não há outra conclusão possível que 
não seja a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 
6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, e 21 do Regulamento do ICMS de 
Minas Gerais, aprovado pelo Decreto 43.080/2002, em razão de ofensa ao 
artigo 150, §7º, da Constituição Federal.

Demais disso,  deve-se fixar interpretação conforme à Constituição 
nas expressões “não se efetive o fato gerador presumido” no §11 do art. 22 da 
Lei estadual e “a fato gerador presumido que não se realizou” no artigo 22 do 
Regulamento do ICMS.

Por fim, convém assentar que o pleito da parte Recorrente no que se 
refere ao lapso prescricional de 10 (dez) anos não encontra respaldo na 
jurisprudência do STF, haja vista que esta demanda foi ajuizada em data 
posterior ao marco inicial para a aplicação do novo prazo prescricional de 
5 anos, consoante ao disposto na Lei Complementar 118/2005.

Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 566.621, de relatoria da 
Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011:

“DIREITO  TRIBUTÁRIO  –  LEI  INTERPRETATIVA  – 
APLICAÇÃO  RETROATIVA DA LEI  COMPLEMENTAR  Nº 
118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA 
JURÍDICA  –  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA 
VACACIO  LEGIS  –  APLICAÇÃO  DO  PRAZO  REDUZIDO 
PARA  REPETIÇÃO  OU  COMPENSAÇÃO  DE  INDÉBITOS 
AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 
2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a 
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os 
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tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para 
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados 
do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos 
arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora 
tenha  se  auto-proclamado  interpretativa,  implicou  inovação 
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato 
gerador  para  5  anos  contados  do  pagamento  indevido.  Lei 
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo 
jurídico deve ser considerada como lei  nova.  Inocorrência  de 
violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto 
a lei  expressamente interpretativa também se submete,  como 
qualquer  outra,  ao  controle  judicial  quanto  à  sua  natureza, 
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido 
prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário 
estipulado por lei  nova,  fulminando,  de imediato,  pretensões 
deduzidas  tempestivamente  à  luz  do  prazo  então  aplicável, 
bem  como  a  aplicação  imediata  às  pretensões  pendentes  de 
ajuizamento  quando da  publicação  da  lei,  sem resguardo  de 
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da 
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança 
e  de  garantia  do acesso  à  Justiça.  Afastando-se as  aplicações 
inconstitucionais  e  resguardando-se,  no  mais,  a  eficácia  da 
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente 
às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento 
consolidado por  esta  Corte  no  enunciado 445 da  Súmula  do 
Tribunal.  O  prazo  de  vacatio  legis  de  120  dias  permitiu  aos 
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, 
mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos 
seus  direitos.  Inaplicabilidade  do  art.  2.028  do  Código  Civil, 
pois,  não  havendo  lacuna  na  LC  118/08,  que  pretendeu  a 
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida 
sua  aplicação  por  analogia.  Além  disso,  não  se  trata  de  lei 
geral,  tampouco  impede  iniciativa  legislativa  em  contrário. 
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da 
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo 
de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da 
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vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 
2005.  Aplicação  do  art.  543-B,  §  3º,  do  CPC  aos  recursos 
sobrestados.  Recurso  extraordinário  desprovido.”  (grifos 
nossos)

Em síntese, o prazo prescricional a ser adotado consiste em 5 (cinco) 
anos, nos termos da legislação tributária vigente.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso  extraordinário  a  que  se  dá 
provimento,  para  reformar  o  acórdão recorrido  e  afirmar  o  direito  da 
parte  Recorrente  em lançar  em sua  escrita  fiscal  os  créditos  de  ICMS 
pagos a maior, nos termos da legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais e respeitado o lapso prescricional de 5 (cinco) anos previsto na LC 
118/05.

Na  qualidade  de  prejudicial,  declaro  a  inconstitucionalidade  dos 
artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do  Decreto 43.080/2002, ambos do 
Estado de Minas Gerais. 

Ademais, fixo interpretação conforme à Constituição nas expressões 
“não se efetive o fato gerador presumido” no §11 do art. 22 da Lei estadual e 
“fato gerador presumido que não se realizou” no artigo 22 do Regulamento do 
ICMS, para que essas sejam entendidas em consonância à tese objetiva 
deste Tema de repercussão geral.

Condeno a parte Recorrida ao pagamento das despesas processuais, 
à  luz  da  legislação  processual  regente  ao  tempo  da  interposição  do 
recurso extraordinário

Fica  a  parte  vencida  desonerada  do  pagamento  de  honorários 
advocatícios, conforme o enunciado da Súmula 512 do STF e o art. 25 da 
Lei 12.016/2009.

Submeto à deliberação do Tribunal Pleno desta Corte, ao final, a tese 
jurídica proposta neste voto em decorrência da imperatividade legal de 
elaboração de súmula de julgamento em sede de repercussão geral: “ De 
acordo com o art. 150, §7º,  in fine, da Constituição Federal, há direito à 
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restituição  do  imposto  pago  antecipadamente  sempre  que  o  fato 
gerador presumido não se concretize empiricamente, o que se dá nas 
hipóteses em que o fato gerador definitivo se realiza de forma distinta 
daquela tributada na etapa inicial do ciclo produtivo.”

É como voto.
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