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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA E 
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR 
 
Luiz Felipe Silveira Difini1 
 
INTRODUÇÃO 
 

 Código Tributário Nacional trata da substituição 
tributária, apenas “en passant” ou acidentalmente 
em seu art. 1282. É compreensível, pois à época da 
elaboração de nosso já cinquentenário Código, a 
legislação brasileira pouco cuidava do instituto, já 

utilizado no direito estrangeiro e objeto, na doutrina nacional, de 
estudos pioneiros e até à frente do tempo histórico em que pro-
duzidos de Alfredo Augusto Becker e Amílcar de Araújo Falcão. 
Este último cunhou o termo “substituto legal tributário”. 

Becker, que lhe dedicou todo um capítulo da sua Teoria 
Geral do Direito Tributário3, apontava, como o tempo veio a 
confirmar: 

[...] a centripetação dos indivíduos ao redor dos centros urba-
nos formando enormes massas de indivíduos; a crescente 

 
1Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pro-
fessor Titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
nos cursos de graduação e pós-graduação, na disciplina de Direito Tributário. 
2“Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a 
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. A 
primeira parte do texto, ao atribuir a responsabilidade a terceiro vinculado ao fato 
gerador, excluindo a responsabilidade do contribuinte trata de substituição tributária; 
a parte final, ao atribuir a responsabilidade a terceiro em caráter supletivo do cumpri-
mento total ou parcial da obrigação pelo contribuinte trata de responsabilidade em 
caráter subsidiário do responsável tributário em sentido estrito.  
3BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª. ed. São Paulo: 
Lejus, 1998, pp. 531-578. Trata-se do Capítulo IV (“Substituto Legal Tributário”) da 
Quinta Parte, significativamente intitulada “Metamorfose Jurídica do Direito Tributá-
rio”. 
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multiplicidade de relações socioeconômicas; a complexidade 
e a variedade cada vez maior de negócios são os principais 
fatores que estão tornando impraticável aquela solução do le-
gislador, na parte referente à escolha do indivíduo que figu-
rará no pólo negativo da relação jurídica tributária.  
Até há alguns decênios atrás, este individuo era, quase sempre, 
aquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipó-
tese de incidência tributária era fato-signo presuntivo. Entre-
tanto, os fatores que acabaram de ser apontados estão indu-
zindo o legislador a escolher um outro indivíduo para a posi-
ção de sujeito passivo da relação jurídica tributária. E este 
outro indivíduo consiste precisamente no substituto legal tribu-
tário cuja utilização, na época atual, já é frequentíssima, de tal 
modo que, dentro de alguns anos, o uso do substituto legal tri-
butário pelo legislador será a “regra geral”.4 

E Amílcar Falcão apontava a singularidade do instituto 
de substituição tributária em relação a outras formas de respon-
sabilidade em sentido amplo (e.g. responsável tributário em sen-
tido estrito e sucessor tributário): 

De tudo o que ficou dito, claro está que, por vezes, pode o le-
gislador dissociar inteiramente a relação tributária, atribu-
indo o debitum a uma pessoa (contribuinte) e a responsabili-
dade de sua solução a outra (substituto). 
O substituto, pois, é aquele terceiro a quem a lei comete, com 
exclusividade, o dever de pagar tributo alheio.  
É uma figura típica do direito tributário, sem símile em qual-
quer outro ramo jurídico. 
Certo é que o substituto é sujeito passivo de relação tributá-
ria.5 

Posteriormente, o sistema de substituição tributária no 
Brasil foi utilizado em relação ao IPI, ao ISS (art. 6º da Lei Com-
plementar 116/03), mas, especialmente, ao ICMS. Antes nor-
mado pelos arts. 2º, §§ 9º e 10º e 6°, §§3º e 4º (hoje revogados) 
do Decreto-Lei406/68 e pelo art. 25 do também revogado 
Convênio 66/88, dele tratam atualmente os arts. 6º a 10 da Lei 

 
4BECKER, Alfredo Augusto. Obra citada, p. 550. O último grifo é nosso; os demais, 
do original. 
5FALCÃO, Amílcar (de Araújo). Introdução do direito tributário. 4ª. ed., atualizada 
por Flávio Bauer Novelli, Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 90, grifo do original. 
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Complementar 87/96 e, na legislação estadual rio-grandense, os 
arts. 29 a 33 e Apêndice II da Lei Estadual 8.820/89. 

Pode-se dizer que o sistema de substituição tributária está 
hoje consolidado em nossa legislação e práxis tributárias. Dois 
são os ganhos mais relevantes de sua adoção, em termos de efi-
ciência e praticabilidade do sistema tributário. A um, existe um 
ganho de simplificação de rotinas e comodidade na arrecadação. 
Sua concentração nos substitutos tributários(em número signifi-
cativamente inferior) facilita em muito a fiscalização, presente 
ainda que a eleição legal dos substitutos geralmente ocorre em 
agentes econômicos de maior porte e consequente melhor estru-
turação administrativa e contábil, onde menosprovável a evasão 
fiscal do que em um sem número de pequenos estabelecimentos, 
às vezes até informais. A dois, na chamada substituição tributá-
ria progressiva ou para a frente, ocorre o ganho fiscal de anteci-
pação de receitas, tributando-se antecipadamente (com conse-
quente arrecadação) operações que só ocorrerão efetivamente 
em momento futuro. Por fim, a substituição tributária tem o ca-
ráter até de medida cautelar, no caso de tributos devidos por in-
tegrantes da chamada “economia informal” quando será na prá-
tica a única forma de tornar efetiva a tributação daquelas ativi-
dades.6 

Sua adoção, porém, sobretudo na modalidade progres-
siva ou para a frente defrontou a doutrina e jurisprudência com 
diversas dificuldades, algumas já objeto de decisão pelo 

 
6“Na verdade, sob o prisma radical ortodoxo, não é possível visualizar o instituto, 
fundamental para tornar efetivo, no atual estágio da civilização, o princípio da prati-
cabilidade da tributação, algo parecido, no campo do processo, com o princípio da 
economia processual, segundo lembra Sacha Calmon. Acrescento mais: da mesma 
forma que o Direito processual passa por verdadeira revolução visando a concretizar 
o princípio da efetividade da jurisdição, com a criação de diversos institutos novos 
(ampliação das cautelares e antecipação de tutela, dentre outros), o Direito Tributário 
não pode passar imune a essa evolução da sociedade, deixando de acolher a figura da 
substituição tributária para frente, que, numa visão analógica apresenta certo caráter 
cautelar: objetiva tornar efetiva a responsabilidade tributária.”RIBEIRO, Antônio de 
Pádua. Substituição tributária para frente. Revista do Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal, Brasília, vol. 1, n° 3, dez, 1997, p. 106. 
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Supremo Tribunal Federal, outras ainda em aberto. Aqui, em 
uma primeira parte deste trabalho examinaremos as decisões do 
Supremo Tribunal na ADIn 1.851 e no Recurso Extraordinário 
593.849/MG, para, na segunda parte, refletirmos sobre questões 
ainda em aberto diante das decisões da Suprema Corte no que 
tange à substituição tributária progressiva, em especial quanto à 
possibilidade de vir o fisco a exigir eventuais diferenças quanto 
o fato gerador se realizar por valor superior à base de cálculo 
presumida.   

 
I -A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA NA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 
O instituto da substituição tributária em si, foi, inicial-

mente, objeto de severo questionamento por setores da doutrina, 
a apontar suposta violação de vários princípios constitucionais, 
como direito de propriedade, proibição de confisco, legalidade 
tributária, tipicidade, capacidade contributiva e limites da com-
petência impositiva dos Estados, sustentando-se, ainda, tratar-se 
de substituição de empréstimo compulsório em violação às re-
gras do art. 148 da Constituição Federal. No dizer de Pádua Ri-
beiro, 

O instituto não é novo no nosso Direito, mas, a partir da sua 
“constitucionalização”, passou a receber acerbos ataques de 
alguns eminentes tributaristas (Geraldo Ataliba, Aires F. Bar-
reto, Hamilton Dias de Souza, Ives Gandra da Silva Martins, 
dentre outros). Sustentam esses juristas que viola, pratica-
mente, todos os princípios constitucionais basilares relativos 
aos tributos (tipicidade tributária, não cumulatividade, capa-
cidade contributiva). Alegam, ainda, que vulnera o princípio 
atributivo de competência tributária aos Estados-membros e, 
até mesmo, que configura autêntico empréstimo compulsório, 
só previsto nas hipóteses do art. 148 da Constituição.7 

Tais alegações foram afastadas, de pronto, ainda nos idos 
de 1999, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

 
7RIBEIRO, Antônio de Pádua. Obra citada, p. 106. 
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leading case que foi o RE 213.396-5/SP8. Em julgado contem-
porâneo o voto do Relator Ministro Ilmar Galvão adotou precisa 
síntese:  

Firmou-se o entendimento no sentido da constitucionalidade 
do regime de substituição tributária em operações subsequen-
tes, no qual há exigência antecipada do ICMS em face do fato 
gerador, por via do substituto tributário. 
Conseqüentemente, afastou a Corte a arguição de afronta ao 
princípio da capacidade contributiva, visto que é o consumidor 
final que vai ser atingido pelo ônus do imposto, haja, ou não, 
substituição tributária. 
Afastou, ainda, a alegação de ofensa ao princípio da não-cu-
mulatividade, uma vez que no preço do produto passado do 
industrial para o varejista não se embute mais do que se em-
butiria na hipótese de tratar-se de operações regulares, ou 
seja, o tributo devido pela saída do bem do estabelecimento 
industrial mais a parcela incidente sobre o valor acrescido até 
sua entrega ao consumidor final. 
Assentou, de outra parte, que se acham cumpridos, na substi-
tuição tributária, os princípios da legalidade e da tipicidade, 
instituído que foi o regime por lei, com observância das nor-
mas ditadas pela Constituição e pela lei complementar que a 
regulamentou, com exaustão de todos os aspectos legitimado-
res da exação, com especificidade tão-somente quanto ao fato 
gerador e à respectiva base de cálculo. 
Por fim, afastou a Corte a ocorrência de confisco, tendo em 
vista o reembolso, pelo substituto, do imposto pago, quando do 
recebimento do preço das mãos do substituído, reembolsando-
se esse, de sua vez, ao receber o preço final das mãos do con-
sumidor.9 

Superadas as objeções à constitucionalidade do instituto 
em si, voltaram-se as atenções para a (sempre) tormentosa ques-
tão de se a venda ocorrer por preço inferior à base de cálculo 
presumida haverá (ou não) direito (do substituído, no caso) à de-
volução do valor que teria sido cobrado a maior.  

Inicialmente, a matéria foi examinada pela Suprema 
 

8Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 02.08.1999, DJU de 01/12/2000. 
9RE 202.715/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 26/10/1999, 
DJU de 17/12/1999. 
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Corte na ADIn 1.851-4/AL10e a resposta, então, foi negativa. 
Tratava-se de ação proposta pela Confederação Nacional do Co-
mércio contra a cláusula 2ª do Convênio ICMS 13/97, que dis-
ciplinava o regime de substituição tributária e não admitia a res-
tituição ou cobrança complementar de tributo quando a operação 
se realizasse por valor diferente do presumido (inferior ou supe-
rior). Na ocasião, a Corte decidiu pela constitucionalidade do 
dispositivo questionado, sob o fundamento de que a restituição 
determinada pelo §7° do art. 150 da Constituição, limita-se às 
hipóteses de não ocorrência do fato gerador presumido, não ca-
bendo falar em imposto pago a maior ou a menor por substituído, 
de vez que a técnica de substituição tributária é utilizada para 
mercadorias que têm preços de venda ao consumidor final pre-
viamente fixados ou tabelados, pelo que as hipóteses de excesso 
de tributação são apenas eventuais. A decisão frisou, ainda, que 
admitir a possibilidade de restituição implicaria o retorno ao re-
gime de apuração mensal do tributo, inviabilizando o próprio 
instituto da substituição tributária para frente. Houve votos ven-
cidos dos Ministros Carlos Velloso, Celso de Mello e Marco Au-
rélio, pela procedência da ação, sob o fundamento de a norma 
questionada, excluindo a possibilidade de restituição no caso de 
tributo pago a maior, violar o disposto no art. 150, §7º da Corte 
Constitucional11. 

A ementa respectiva, no que mais releva, estavaassim 
posta:  

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁU-
SULA SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.° E 7.° DO 
ART. 498 DO DEC. N.° 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.° 
DO DEC. N.º 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS. ALE-
GADA OFENSA AO § 7.° DO ART. 150 DA CF (REDAÇÃO 

 
10Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 08/05/2002, DJU de 22/11/2002, com 
republicação em 13/12/2002. 
11Art. 150, §7º: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a con-
dição de responsável pelo pagamento de imposto, taxa ou contribuição, cujo fato ge-
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da 
quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. 
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DA EC 3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO 
AO JUDICIÁRIO. 
(...) 
A EC n.° 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o §7.°, 
aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema jurídico-
tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao 
estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato 
do tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. A 
circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui 
óbice à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sis-
tema instituído pela própria Constituição, encontrando-se re-
gulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a 
base de cálculo, se valeu de critério de estimativa que a apro-
xima 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 mar-
gem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na confor-
midade, 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 complemen-
tação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese 
de sua não-realização final. 
Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das van-
tagens 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 comodi-
dade, economia, eficiência e celeridade às atividades de tribu-
tação e arrecadação. 
Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada im-
procedente.   

O STF já ensaiara, de alguma forma, possível revisão 
deste precedente no julgamento das ADIns 2.675-5/PE e 2777-
8/SP, em que os governadores dos Estados de São Paulo e Per-
nambuco arguiram a inconstitucionalidade dos dispositivos de 
leis dos respectivos Estados que determinavam a restituição de 
imposto pago antecipadamente, em hipóteses de substituição tri-
butária progressiva, se demonstrado que o preço efetivamente 
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praticado na operação final fora inferior à base de cálculo presu-
mida12. 

O precedente firmado na ADIn 1851-4 seria, porém, al-
terado no julgamento do Recurso Extraordinário 593.849/MG13, 
afetado ao regime de repercussão geral, como tema 201 da res-
pectiva sistemática. Nele foi fixada a tese jurídica nos seguintes 
termos: 

“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviço – ICMS pago a mais no regime 
de substituição tributária para a frente se a base de cálculo 
efetiva da operação for inferior à presumida.” 

Consignou-se expressamente a alteração do precedente 
posto na ADIn 1851 e foram modulados os efeitos do julga-
mento a fim de que o novo precedente deva orientar todos os 
litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da reper-
cussão geral e os casos futuros de antecipação de pagamento de 
fato gerador presumido realizado após a fixação do novo enten-
dimento, tendo em conta o necessário realinhamento das admi-
nistrações fazendárias dos Estados e do sistema judicial. 

Assim foi posta a ementa correspondente:  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁU-
SULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁL-
CULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTI-
TUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECE-
DENTE. ADI 1.851. 
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da re-
percussão geral: “É devida a restituição da diferença do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
pago a mais no regime de substituição tributária para frente 
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à 

 
12O julgamento destas ações, suspenso desde 2007, todavia, só foi concluído após a 
decisão do RE 593.849/MG, que examinaremos a seguir, em função de Questão de 
Ordem apreciada pelo STF em 18/12/2009.  
13Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/10/2016. 
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presumida”. 
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza 
a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das 
vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de 
impostos e contribuições. 
3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hi-
pótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, 
notadamente os princípios da igualdade, capacidade contribu-
tiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutra-
lidade fiscal do ICMS. 
4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não 
deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo 
econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em 
uma presunção absoluta. 
5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da 
República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo 
direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato 
gerador presumido não se concretize empiricamente da forma 
como antecipadamente tributado. 
6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, 
de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos 
jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios 
judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da 
repercussão geral. 
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 
22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, am-
bos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação 
conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do re-
ferido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 

O Relator, Ministro Edson Fachin, salientou que o prin-
cípio da praticidade tributária, “encontra freio nos igualmente 
normativos princípios da igualdade, capacidade contributiva e 
vedação de confisco, assim como na arquitetura da neutralidade 
fiscal do ICMS”, frisando que a tributação não pode transformar 
uma ficção jurídica em verdade absoluta, o que ocorreria se o 
fato gerador presumido tivesse caráter definitivo, alheio à reali-
dade do processo econômico. 

Divergiu o Ministro Teori Zavaschi: 
A base de cálculo, nessa forma de substituição tributária, já 
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não será “o valor da prestação ou da operação” (art. 8º, I, da 
LC 87/1996), como ocorre em operações ou prestações conco-
mitantes ou antecedentes. Será, sim, o valor a ser fixado se-
gundo os critérios estabelecidos no inciso II do art. 8º da LC 
87/1996. E o será, portanto, definitivamente, como decidiu o 
STF na ADI 1851. Se provisório fosse, ele exigiria a indispen-
sabilidade da verificação de todas as operações individual-
mente, seja para retribuir o que fosse pago a mais, seja para 
permitir ao fisco exigir diferenças por recolhimento a menor. 
Em outras palavras: seria voltar ao sistema tradicional, ne-
gando qualquer consequência prática ao instituto da substitui-
ção tributária progressiva, que tem assento constitucional.  

Ao final, prevaleceu o voto do Relator, vencidos os Mi-
nistrosTeori, Toffoli e Gilmar Mendes, estabelecendo aos efei-
tos da repercussão geral ser devida a restituição (ao substituído) 
do valor pago a maior, caso o fato gerador se realize por valor 
inferior ao presumido.  

Contudo, uma questão aparentemente restou em aberto, 
eis que não esclarecida ao menos na tese fixada: no caso do fato 
gerador se realizar por valor superior ao presumido, pode o Fisco 
exigir a diferença?   

 
II -FATO GERADOR REALIZADO POR VALOR SUPE-
RIOR AO PRESUMIDO E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍ-
DICAS.  

 
A questão mais tormentosa, eis que não mencionada ex-

pressamente na tese fixada é: há o dever de o substituído tribu-
tário recolher aos cofres públicos a diferença do ICMS, sempre 
que a base de cálculo presumida revelar-se inferior ao preço de 
venda final aos consumidores? 

Embora a questão não tenha sido versada na tese fixada, 
houve manifestação de alguns dos Ministros a respeito.  

O Ministro Edson Fachin pontuou: 
Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Es-
tado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve 
estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de 
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raciocinar “tipificante” não deve ser intransponível ao pensa-
mento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais 
próximo da justiça fiscal. (grifamos) 

E o Ministro TeoriZavaski apontava: “Se provisório 
fosse, ele exigiria a indisponibilidade da verificação de todas as 
operações individualmente, seja para retribuir o que fosse pago 
a mais, seja para permitir ao fisco diferenças por recolhimento 
a menor” (grifo nosso). 

Igualmente consta do voto da Ministra Rosa Weber: “E, 
nesse caso, se a base de cálculo presumida não se concretizar, só 
nessa hipótese é que haveria sim a restituição ou, no caso, a co-
brança pela Fazenda do valor recolhido a menor” (grifamos). 

Assim, esta parece ser, inclusive pelo argumento do “tu 
quoque“14, a lógica consequência da decisão e da nova sistemá-
tica adotada. Todavia, face ao princípio de legalidade tributária, 
tal possibilidade (em atenção também ao princípio da segurança 
jurídica), eis que não abarcada expressamente pela tese fixada, 
deverá ser objeto de previsão legal. 

Assim fez o Estado do Rio Grande do Sul, que através da 
Lei Estadual 15.056/17 adaptou a Lei Estadual 8.820/89 à nova 
sistemática decorrente do precedente fixado pelo STF, dispondo 
em seu art. 33, §1º, alínea h: 

§ 1º O disposto neste artigo exclui a responsabilidade dos con-
tribuintes substituídos em relação ao pagamento do imposto 
devido nas operações internas subsequentes por eles promovi-
das com mercadorias submetidas ao regime de substituição tri-
butária, exceto: 
... 
h) na hipótese em que o preço praticado na operação a consu-
midor final seja superior à base de cálculo utilizada para o 
cálculo do débito de responsabilidade por substituição 

 
14A fórmula tu quoque traduz, com generalidade, o aflorar de uma regra pela qual a 
pessoa que viole uma norma jurídica não poderia, sem abuso, exercer a situação jurí-
dica que essa mesma norma lhe tivesse atribuído. [...] Fere as sensibilidades primárias, 
ética e jurídica, que uma pessoa possa desrespeitar um comando e, depois, vir exigir 
a outrem o seu acatamento. MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. 
Da Boa Fé no Direito Civil. 2ª reimpressão, Lisboa: Almedina, 2001, p.837. 
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tributária. 
Nestes termos, é cabível a restituição do imposto pago a 

maior a partir do precedente estabelecido no julgamento do RE 
593.849/MG, devendo a apuração do montante observar o dis-
posto na Lei Estadual 8.820/89, com a redação que lhe deu a Lei 
Estadual 15.056/17. De outro lado, considerando a existência de 
válida previsão legal, também é cabível a complementação do 
tributo quando a operação for realizada por valor superior à base 
presumida. 

Embora na fixação do precedente no RE 593.849/MG 
não tenha havido menção, na parte dispositiva, acerca da possi-
bilidade de complementação do tributo, não foi vedado aos Es-
tado a adequação de suas legislações, a fim de possibilitar, de 
forma absolutamente simétrica ecomutativa,tanto a restituição 
do imposto devido na hipótese da venda ser realizada por valor 
inferior à base de cálculo presumido, quanto a complementação 
do tributo caso a venda ocorra por valor superior. 

A matéria foi recentemente objeto de deliberação pela 
Corte Superior no Agravo Regimental no Recurso Extraordiná-
rio 1.097.998: 

Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Dife-
rença entre o valor efetivamente designado e a quantia presu-
mida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 
593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do 
RICMS/96. Violação reflexa.  
1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-
se complementar o ICMS diante da existência de diferença en-
tre o valor do tributo designado no momento do cálculo do 
ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurí-
dica tributária, conforme orientação firmada no julgamento 
do RE nº 593.849/MG-RG. 
2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar 
o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabili-
dade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do 
RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do 
ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constituci-
onal seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é 
insuficiente para amparar o apelo extremo.  
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3. Agravo regimental não provido.  
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% 
(dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 
11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da 
gratuidade da justiça.15 

Tal solução privilegia os valores de equidade e isonomia, 
que são pressupostos de justiça do sistema tributário como um 
todo. 

 
CONCLUSÕES 

 
A substituição tributária, em si, é instituto hoje consa-

grado na legislação tributária brasileira, pelas vantagens decor-
rentes em termos de eficiência e praticabilidade da tributação, 
pela simplificação de rotinas e comodidade de arrecadação e, na 
modalidade progressiva, permite significativa antecipação de re-
ceitas.  

Nos casos de atividades econômicas integrantes da cha-
mada “economia informal”, a substituição tributária adquire o 
caráter de medida cautelar, por ser a única forma de tornar efe-
tiva a tributação.  

O Supremo Tribunal Federal pacificou, ainda no final da 
década de 90, a constitucionalidade – então questionada, do ins-
tituto da substituição tributária em si.  

Recentemente, no julgamento do RE 593.849/MG, afe-
tado ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Fede-
ral, alterou o precedente que adotara no julgamento da ADIn 
1851-4/AL, fixando a tese de que “é devida a restituição de di-
ferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para 
frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à pre-
sumida” (tema 201).  

Embora não mencionado expressamente na tese fixada, 
é permitido aos Estados exigir do substituído tributário a 

 
15 2ª. Turma, Rel. Min.Dias Toffoli, julgado em 07/08/2018, unânime.  
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complementação do tributo, quando a operação for realizada por 
valor superior à base de cálculo presumida, desde que a autori-
zação esteja prevista em lei, em atenção ao princípio da legali-
dade tributária, como feito pelo Estado do Rio Grande do Sul 
pela Lei Estadual 15.056/17. 

Tal conclusão deriva dos princípios de isonomia, pari-
dade de tratamento, justiça tributária e decorre do próprio “tu 
quoque”, enquanto subprincípio da boa-fé objetiva.  
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