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“É muito melhor arriscar coisas grandiosas alcançando triunfo e glória, mesmo expondo-se à 
derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, 
porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota.” 

         
 

 
Franklin D. Roosevelt. 1938 
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RESUMO 
 

 
 
 

SOUZA, Antônio César Costa; SILVA, Luiz Orlando Santos; CARVALHO, Sérgio Marcos de Araújo; 
NUNES, Milton dos Santos. As Armadilhas da Generalização do Regime de Substituição Tributária por 
Antecipação. 2002. Artigo (Especialização em Gestão Tributária), Universidade Salvador, Salvador. 
 
 
Palavras-Chave: Antecipação Tributária no ICMS, Substituição Tributária no ICMS, Evasão Fiscal, 
Imposto Antecipado, Gestão Tributária. 
 
 
O presente artigo tem por objeto despertar os gestores públicos para as armadilhas que envolvem a 
generalização da substituição tributária por antecipação, para frente. 
 
Sob o aspecto jurídico analisa-se neste artigo a inobservância dos princípios da segurança jurídica e da 
capacidade contributiva. No aspecto econômico é abordado a intensificação da evasão fiscal decorrente 
da elevada carga tributária e da incapacidade dos agentes econômicos de repassarem aos adquirentes das 
mercadorias o ônus do imposto antecipado. Por  último, discute-se a operacionalização da substituição 
tributária para frente e a conseqüente perda de eficiência do aparelho fiscal. 
 
Finalizando, questiona-se ao ente tributante, por seus gestores, acerca da possível 
descaracterização do tributo, o ICMS. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

A abrangência, em larga medida, do regime de substituição tributária, por antecipação – 

conceito recepcionado pela legislação tributária estadual – tem repercussões no nível 

conceitual do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de  Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações/ICMS, quando se agrava os problemas de segurança jurídica e da 

capacidade contributiva do sujeito passivo da obrigação; na intensificação das práticas 

de evasão fiscal de que se valem os responsáveis pelo pagamento do tributo; e, na 

operacionalização da antecipação, na medida em que o aparelho fiscal não se 

desincumbe, a contento, de suas funções de arrecadação e fiscalização. 

 

A substituição tributária por antecipação é uma das modalidades de responsabilidade, 

prevista em nosso ordenamento jurídico, na qual o tributo é exigido de pessoa não 

diretamente envolvida na realização do fato gerador presumido, a confirmar-se ou não 

no futuro, mas que mantém com o contribuinte substituído vínculo que lhe possibilita o 

ressarcimento do imposto recolhido. A outra modalidade de responsabilidade é a de 

terceira pessoa não envolvida na prática de fato gerador pretérito cuja obrigação de 

recolher o tributo lhe é transferida por ditame  legal em decorrência de fato posterior 

(sucessão comercial, morte, falência, cisão de empresas, fusão de empresas, concordata, 

etc. ). No caso do ICMS  a modalidade do diferimento encerra a substituição tributária 

por fato já ocorrido em tempo e espaço definidos, ou substituição tributária para trás. 

Essa figura não suscita nos meios empresariais ou acadêmicos controvérsia de qualquer 

ordem, daí não ser objeto de nossa análise. 
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2. DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

A substituição tributária, por fato futuro, foi introduzida na Carta Magna pátria de 1988, 

pela Emenda Constitucional número  3/93, Art. 1º, que lhe acrescentou ao Art. 150, o § 

7º, com a seguinte redação: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo 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 gerado presumido.” 

 

Essa Emenda Constitucional permitiu aos entes tributantes da Federação alcançar fato 

não ocorrido e incerto, ao instituir a figura da substituição tributária para frente, sob o 

argumento de preservação do interesse público e da facilidade de cobrança do tributo. 

 

A impropriedade da substituição tributária para frente ou por antecipação é que 

pressupõe-se que um fato ocorrerá no futuro, sendo então justificável o recolhimento 

antecipado do imposto. 

 

Sobre o assunto, Carraza (1999, p. 308) assevera:  

 

Ora, a Constituição veda a tributação baseada em fatos de provável ocorrência. Para que o 
mecanismo da substituição tributária venha adequadamente utilizado é preciso que se estribe 
em fatos concretamente ocorridos; nunca em fatos futuros, de ocorrência incerta. Esta é uma 
barreira constitucional inafastável, pois integra o conjunto de direitos e garantias que a Lei 
Maior confere ao contribuinte. É ela que – sistematicamente interpretada – não admite que haja 
a substituição tributária “para frente.” 

 

Valendo-se do ensinamento de Paulo de Barros Carvalho, Carraza (1999, p. 309) faz a 

seguinte indagação: 

 

“Ora, se pensarmos que o Direito Tributário se formou como um corpo de princípios, altamente 
preocupado com minúcias do fenômeno da incidência, precisamente para controlar a atividade 
impositiva e proteger os direitos e garantias dos cidadãos, como admitir um tipo de  percussão 
tributária que se dê à margem de tudo isso, posta a natural imprevisibilidade dos fatos futuros? 
Se é sempre difícil e problemático exercitar o controle sobre os fatos ocorridos, de que maneira 
lidar com a incerteza do porvir e, ao mesmo tempo, manter a segurança das relações 
jurídicas?” 
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Justificam, seus defensores, a tributação antecipada sob o argumento de que o 

contribuinte será, imediatamente, ressarcido se o evento futuro não ocorrer ou ocorrer 

em condições diversas daquelas imaginadas à época da antecipação do tributo. 

 

A prática de ressarcimento do imposto pago, entretanto, é demasiadamente burocrática 

para permitir a restituição nos prazos consoante disposto na Lei Complementar 87/96, 

que em seu Art. 10, dispõe literalmente: 

 

“Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito 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.” 
 

 

São tantos os vieses discriminados pelo Regulamento de ICMS/97 do Estado da Bahia, 

norma que disciplina a matéria, para as várias situações fáticas que redundam em 

restituição do ICMS pago por substituição, que se segrega o imposto retido ou 

antecipado de responsabilidade do remetente do pago pelo próprio destinatário. 

Também, a restituição é precedida de processo devidamente formalizado junto ao órgão 

fazendário da circunscrição fiscal do requerente e do parecer do preposto fiscal acerca 

da legalidade e do quantum a ser ressarcido. 

 

Deve-se, também, observar que a restituição dificilmente importa em devolução, em 

espécie, dos valores pagos, sendo normalmente utilizada a forma de crédito fiscal, 

transferência de valor ao contribuinte substituto para desconto em nova retenção do 

imposto ou mesmo a transferência a outros contribuintes em decorrência do crédito 

fiscal  acumulado. 

 

Entretanto, ainda que fosse incontinenti a restituição do tributo recolhido a maior ou por 

desfazimento do negócio, isso de per si, não garante a constitucionalidade do § 7º, do 

Art. 150, da Constituição Federal, posto que fica prejudicado o princípio da segurança 

jurídica -  no Direito Tributário, o tributo só nasce após a ocorrência real do fato 

imponível. Ademais, observa-se a impossibilidade de dissociar o princípio da segurança 

jurídica dos direitos e garantias individuais. Estas são cláusulas pétreas da Constituição 
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Federal (Carraza, 1999, p. 310): “É, assim, cláusula pétrea e, nessa medida, não 

poderia ter sido amesquinhado por emenda constitucional1.” 

 

O legislador constitucional, detentor de poder constituinte derivado, não poderia revogar 

cláusula pétrea, daí a inconstitucionalidade, da EC nº 3/93, cláusula pétrea só se derroga 

por Assembléia Constituinte legitimamente referendada pelos cidadãos de uma nação. 

 

A generalização dessa figura, a substituição tributária  para frente, por antecipação, 

criada pelo Direito,  para propiciar meios ao Estado de defender-se de eventuais práticas 

evasivas - devemos entender que são eventuais, sob pena de admitirmos que a evasão 

fiscal é generalizada - agrava a inconstitucionalidade de tão providencial figura cabível 

a casos e condições específicas, no caso do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes Intermunicipal e Interestadual e 

de Comunicações/ICMS. 

 

Adotando enfoque doutrinário divergente da abordagem desposada até aqui, calcada na 

tese de Carraza (1999), Coelho (1999, p. 598-607) admite a constitucionalidade da 

substituição tributária, ao abordá-la sobre o prisma do Código Tributário Nacional – 

(CTN) que guarda estreita harmonia com os preceitos da Carta Magna, contudo traz à 

baila questão não menos controversa, acerca do princípio da capacidade contributiva 

do sujeito da obrigação tributária. 

 

O Art. 128, do CTN, assim dispõe: 

 

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.” 
 

 

O referido artigo reporta-se a dois tipos de responsabilidade: a responsabilidade 

superveniente de terceira pessoa por fato gerador, alheio ou responsabilidade por 

transferência, no dizer de Souza, (apud Coelho, 1999, p. 598), e a responsabilidade por 

substituição, quando o dever de contribuir é imputado diretamente pela lei a uma pessoa 

                                                        
1 (cf. art. 60, § 4º, da CF). 
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não diretamente envolvida com o fato gerador, mas que mantém com o contribuinte 

substituído relação econômica que lhe permite recuperar o imposto antecipado. 

 

O raciocínio jurídico da substituição está calcado na convicção de que deve arcar com o 

pagamento do tributo quem realiza o fato gerador. Coelho (1999, p. 600) afirma que: 

“deve arcar com o pagamento do tributo quem tira vantagem econômica do ato, fato ou 

negócio tributado”. 

 

Ao abordarmos os aspectos da responsabilidade, nos detivemos, apenas, na espécie que 

interessa in casu que é a responsabilidade por substituição. A responsabilidade por 

transferência não suscita controvérsia, estando bem assentada em nosso ordenamento 

jurídico, como se afiançou à introdução desse artigo. 

 

No caso de substituição ensina Coelho (1999, p. 600):  

 

“I – A pratica o fato gerador, e B, por isso, deve pagar o tributo; 

II – inexiste sub-rogação. A norma não é alterada. A lei prevê desde logo que, se A pratica um 
fato jurígeno, B deve pagar. Em termos jurídicos, não há transferência de dever entre sujeitos 
passivos. 

Em suma, a sujeição passiva indireta dá-se apenas nos casos de transferência com alteração de 
obrigados. Somente nestes casos paga-se dívida alheia. Nas hipóteses de substituição, não há 
pagamento de dívida alheia. Ao contrário, há pagamento de dívida própria, embora decorrente 
de fato gerador de terceiro. A substituição só pode ser vista economicamente e, nesse plano, é 
desnubladamente visível, iluminando a instância jurídica.” 

 
 

Donde Coelho (1999, p. 601) conclui que “o legislador pode escolher o substituto 

jurídico daquele que deveria ser o sujeito passivo da obrigação, por ter praticado o 

fato gerador” (grifo nosso).  

 

O CTN não distingue as espécies em comento, apenas define o contribuinte e o 

responsável, tanto por transferência quanto por substituição. 

 

Assim, dispõe expressamente: 

 

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou 
penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
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I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador; 

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei.” 

 
 

Ademais, o CTN em seu Art. 128 ao possibilitar outras espécies de responsabilidade, 

deixa margem a definição da substituição tributária por lei ordinária de que se valem os 

entes tributantes da Federação, para determinar os casos de substituição, ficando 

sopesadas as contendas judiciais do passado acerca da legalidade do Regime de 

Substituição Tributária, exatamente pela lacuna que existia no ordenamento jurídico de 

norma complementar reguladora da matéria. 

 

Então, pode o legislador ordinário – não simpatizamos com o vernáculo pela redução 

que se lhe impõe ao elaborador da norma jurídica – definir casos de responsabilidade 

por substituição desde que consideradas as limitações seguintes, conforme ensina 

Coelho (1999, p. 601): “que a responsabilidade decorrer de lei (lei estreita), que seja 

expressa; que envolva pessoa ligada obrigatoriamente ao fato jurígeno “substituído” 

(liame jurídico e econômico).” 

 

A condicionante última é que nos remete a observância do princípio da capacidade 

contributiva. 

 

Conforme Coelho (1999, p. 602), o anteprojeto do CTN (1953) não trazia vinculação do 

substituto, de forma que esse primeiro pudesse ser ressarcido do ônus de substituição 

tributária. 

 

Por iniciativa do tributarista carioca Dr. Gilberto Ulhôa Couto (Coelho, 1999, p. 602) 

foi formulada modificação no CTN de modo a não  permitir que o ônus tributário fosse 

transferido a qualquer sujeito da obrigação, o que possibilitaria a prática da 

discriminação. 

 

 A atual redação do código não só incorpora, com outra redação - diz-se que a 

responsabilidade seria de terceira pessoa vinculada de fato ou de direito ao respectivo 

fato gerador - a sugestão do renomado tributarista (Coelho, 1999, p. 602), como 

sedimenta a evolução da substituição tributária. A vinculação ao fato gerador é para 
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garantir condições de recuperação do imposto pago pelo substituto, garantindo ao 

contribuinte que seu patrimônio econômico e jurídico não será desfalcado. 

 

O legislador, por esta ótica, não é livre para, a seu juízo, estatuir casos de 

responsabilidade tributária, considerada a restrição ao poder de tributar constante do 

Art. 128, do CTN. 

 

A capacidade contributiva a ser atingida é da pessoa que pratica o fato gerador e não 

do responsável eleito pelo legislador como cumpridor da obrigação, já que, com esse 

fato apenas mantém vínculo, mas não lhe dá causa. 

 

Na questão da atributividade nos é ensinado, ips literis. 

 

“Se pensarmos no aspecto econômico da tributação, é fácil compreendermos a razão ou a 
necessidade desta vinculação do contribuinte ou responsável ao fato econômico tributado, não 
só porque a vantagem ou resultado dele decorrente é que vai possibilitar o pagamento do tributo 
ao fisco, mais ainda porque assim a lei atenderá ao princípio fundamental de justiça tributária, 
segundo o qual se deve atingir a capacidade econômica do contribuinte – capacidade 
contributiva.”  (NOGUEIRA, apud COELHO, 1999). 

 
 

Assim: 

 

“Diante de cada caso concreto de substituição tributária, mormente na área do ICMS, a 
jurisprudência deveria, a nosso ver, preocupar-se fundamentalmente com esta questão: verificar 
se o substituto tem condições efetivas, através do mecanismo dos negócios, de se ressarcir 
financeiramente do ônus tributário.” (COELHO, 1999, p. 604). 
 

 

Nogueira, (apud Coelho, 1999), aduz outra controvérsia:  

 

“O terceiro erro consiste em atribuir responsabilidade subsidiária ao substituído, em caso de 
não pagamento do tributo pelo substituto. Apesar de ser pacífica a noção de que não se 
estabelece nenhuma relação jurídica entre o substituído e o Estado, contraditoriamente se 
afirma que o substituído responde em caso de não cumprimento da obrigação tributária por 
parte do substituto. O mais pasmante é que a legislação do ICMS na totalidade, talvez, dos 
Estados, vem estatuindo esta responsabilidade do substituído, o que é impraticável e injusto, 
pois ele já sofreu a repercussão do tributo. Ora, ao instituir o substituto tributário, a lei há de 
excluir o substituído de qualquer responsabilidade. Assim, é inconcebível a responsabilidade 
subsidiária no esquema doutrinário da categoria de substituição tributária.” 
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Ora, a tese de Coelho (1999) sobre a legitimidade da substituição tributária, infere-se, 

por um lado confirma o acerto do legislador ordinário ao instituir casos de 

responsabilidade por substituição tributária e, por outro lado termina por corroborar a 

assertiva da inconstitucionalidade da matéria, linha doutrinária de Carraza (1999), 

senão pela notável construção da tese de inconstitucionalidade decorrente da 

inobservância do princípio da segurança jurídica, com a qual nos perfilamos, pelo 

aspecto do descuido do legislador infra constitucional, para não dizer ordinário, em 

deixar de observar o princípio da capacidade contributiva, também cláusula pétrea, e 

que ínquina a substituição tributária à inconstitucionalidade. 

 

Atenção merece, supletivamente, a constatação de que em momento algum, Coelho 

(1999, p. 600-607) referiu-se a fato presumido futuro e incerto, mas somente a prática 

de fato gerador efetivamente ocorrido: “A pratica o ato e B deve pagar o tributo”. 

Indagamos: 

 

Estaria o autor, implicitamente, refutando a substituição tributária para frente? 

 

A responsabilidade em caráter supletiva ao substituído, aduzida por Nogueira, (apud 

Coelho, 1999, p. 607), igualmente, nos parece mais um entrave ao Regime de 

Substituição Tributária, em que pese a mesma já haver sido descartada na substituição 

tributária interna, no estado da Bahia, sendo a responsabilidade do substituto 

excludente da responsabilidade do substituído. Permanece, contudo, a injustiça na 

substituição tributária interestadual. 
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3.   DA INTENSIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS EVASIVAS FISCAIS 

 

De referência à abordagem sobre o aumento da evasão fiscal em decorrência da 

generalização da substituição tributária para frente, a mesma será realizada sob dois 

enfoques: o primeiro deles decorrente do aumento das práticas evasivas como resultado 

de cargas tributárias elevadas; o outro decorre da impossibilidade dos agentes 

econômicos repassarem aos compradores, in totum, o ônus da antecipação tributária, 

devido a incapacidade de determinar preços em mercados cujos modelos se aproximam 

da concorrência perfeita. 

 

A arrecadação dos tributos cresce na razão indireta da expressão da carga tributária, 

quanto maior o ônus imposto aos agentes econômicos menor o ingresso voluntário de 

recursos ao erário público. A carga tributária é definida em função da base de cálculo 

(valor da aquisição de mercadorias e serviços adicionado das despesas acessórias 

agregadas à operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de 

transporte e comunicação), das margens de valores adicionados estabelecidas para as 

respectivas hipóteses de incidência, da alíquota que lhe deve ser imputada para 

determinação do débito do imposto, deduzidos os créditos correspondentes, para 

determinação do quantum a recolher à fazenda pública, no caso do ICMS. 

 

O aspecto acima aventado não suscita controvérsias junto as autoridades 

governamentais nem, tão pouco, nos meios empresariais ou acadêmicos. 

 

O presidente da comissão de reforma tributária, no congresso nacional, deputado 

Rigotto (2000) em oportunidades variadas, junto à Comissão Especial de Reforma 

Tributária do Congresso Nacional, afirmara textualmente: “a reforma tributária é uma 

possibilidade de fazer com que mais gente pague impostos, diminuindo a sonegação, 

que propicia a evasão fiscal. Nós vamos distribuir melhor a carga tributária – que é de 

32% do PIB – fazendo com que o setor produtivo pague menos.” 

 

O editor do Correio Braziliense, Dantas (2001), em artigo divulgado no site do jornal, 

assevera: “a experiência mundial indica que encargos tributários elevados provocam 
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quedas na arrecadação. E isso porque parte do sistema produtivo emigra para 

economia marginal e outros segmentos se protegem por meio da sonegação.” 

 

Também, Kandir (1999), em matéria vinculada na Folha de São Paulo em 15/04/1999, 

ao abordar a necessidade de investimentos produtivos relevantes no país, afirma: “um 

sistema tributário como o brasileiro encarece a produção, aumenta os preços, diminui 

os mercados e a rentabilidade. Além disso, há as incertezas provocadas por um 

potencial enorme de concorrência desleal, guerra fiscal, facilidades para evasão e 

elisão fiscais...” Observe-se que a premissa basilar da assertiva sobre a perda da 

rentabilidade, evasão e elisão fiscais decorre do caráter cumulativo de algumas 

contribuições sociais e de elevadas cargas tributárias. 

 

Por último, nos reportamos a artigo do jornalista Beting (2001), veiculado na Gazeta 

Mercantil, acerca da perversa realidade que a Alca, se implementada no horizonte de 

2005, poderá representar, ante uma carga tributária que está além do suportável pelo 

nosso sistema econômico, com os desdobramentos previsíveis na arrecadação dos 

tributos, conforme afiança o articulista:  

 

“Pelo modelo Vito Tanzi, o teto físico da carga americana poderia chegar a 44% do PIB, ante 
24% do limite da carga brasileira. No nível atual de 32%, temos que a carga brasileira está bem 
acima da capacidade contributiva da economia e da sociedade – enquanto a carga americana 
trafega bem abaixo do potencial de extração fiscal deles.” 
 

 

Eis aí a magnitude do dumping tributário virtual (e legal) que as empresas americanas 

aplicarão sobre as empresas brasileiras, num mercado sem barreiras tarifárias do Alasca 

à Terra do Fogo. Nossa única defesa estaria no enfrentamento do dumping tributário da 

águia com o nosso doping fiscal da anta – índices recordes de evasão, elisão, sonegação, 

informalidade e planejamento tributário... 

 

Desta feita, espera-se um recrudescimento das práticas evasivas – se não realizada a 

reforma para o estabelecimento de carga tributária compatível com as possibilidades da 

economia brasileira - como forma de nivelamento de vantagem competitiva dos agentes 

econômicos americanos frente aos nacionais no futuro mercado livre das américas. 

Ressalta-se, novamente, que a evasão esperada decorre da elevada carga tributária. 
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Não se vislumbra, pois, qualquer dúvida acerca da razão inversa entre arrecadação de 

impostos e a elevada carga tributária. Em se tratando da substituição tributária, para 

frente, no caso do ICMS, a situação assume contornos idênticos. 

 

Praticamos margens de valores adicionados, para fins de recolhimento antecipado do 

imposto, sobre saídas fictas, que variam de 10 a 120% (Anexo 86 do RICMS/97). 

Estabelecemos, de idêntica forma, alíquotas que variam de 7 a 25% (Arts. 50 e 51 do 

RICMS aprovado pelo Decreto nº 6.284 de 14/03/1997 e alterações posteriores), além 

de acrescentarmos o IPI e outras despesas acessórias incorridas à base de cálculo. Ao 

final resultam cargas tributárias líquidas que vão de 0,70 a 24,44% do valor da operação 

ou prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual ou comunicação. 

 

Contudo, se adicionarmos impostos e contribuições federais incidentes sobre o 

faturamento e o resultado operacional ou financeiro obtido pelas empresas, tem-se um 

salto da carga tributária – se considerarmos apenas as empresas que apuram seus 

resultados pelo método do lucro presumido, a maioria das empresas comerciais de porte 

médio, definido pela legislação federal vigente, acrescentar-se-iam, em média, 0,40% de 

IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), 0,36% de CSLL (Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido), 0,65% PIS (Programa de Integração Social) e 3,00% de COFINS 

(Contribuição para a Seguridade Social), totalizando 4,41% sobre o faturamento mensal 

– no intervalo retromencionado para cerca de 5,11 a 28,85% do valor da operação ou 

prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou comunicação, em se 

tratando do ICMS. 

 

É de ver-se que as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Federal (Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte) têm uma contribuição unificada que resulta em carga 

tributária média, para empresas que faturam até R$ 1.200.000,00/ano, de 5,80% sobre 

o faturamento mensal. As maiores empresas comerciais que apuram seus resultados 

pelo lucro real podem ter carga tributária mais elevada, em se tratando dos impostos e 

contribuições federais, tendo o intervalo anteriormente mencionado novas 

configurações para essas empresas. Entretanto, tomaremos apenas o segmento das 

médias empresas comerciais como exemplo da carga tributária líquida a ser suportada 

por essas organizações. 
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A evasão fiscal ocorre, ao generalizar-se o regime de substituição tributária para frente, 

com maior intensidade como resposta à variação, para mais, da carga tributária ao longo 

do intervalo anteriormente definido. Essa situação se agrava devido, ainda, a propensão 

natural dos agentes econômicos às práticas de redução da carga dos tributos sobre seus 

negócios - em nosso país não se recriminam as ações para reduzir a repercussão dos 

tributos nos atos negociais em geral, ao contrário, essas práticas têm ampla tolerância – 

e, também, pela apertada liquidez experimentada pelas organizações em períodos de 

preços estáveis e diminutas margens de comercialização, principalmente se a tributação 

é realizada sobre fato futuro e incerto, não permitindo as empresas a pronta 

recuperação, mesmo parcial, como adiante se verá, das importâncias recolhidas ao 

erário público. 

 

Ao analisarmos a impossibilidade de recuperação, por inteiro, dos valores antecipados, 

do ICMS, pelos agentes econômicos considerada a incapacidade desses em fixar preços 

nos mercados, convém examinar os diversos modelos de concorrência encontrados nos 

mercados e a repercussão da substituição tributária para frente em cada um deles. 

 

No mercado monopolista – existe um só ofertante, que tem plena capacidade de 

determinar seu preço – assim, como ensinam Troster & Morcillo (1999, p 156-157), o 

empresário monopolista, desempenha um papel determinante no processo de fixação de 

preço de mercado, pois tem capacidade de decidir seu valor. Isso acontece porque a 

curva de demanda do monopolista é a curva de demanda de mercado. Esta mostra os 

desejos de compra dos consumidores e os diferentes níveis de preços e, por ter 

inclinação negativa, reflete o fato de que a quantidade que o mercado está disposto a 

absorver aumenta ao diminuir seu preço. Por isso, o monopolista só decide produzir um 

certo volume se conseguir um determinado preço, uma vez que, para aumentar o 

volume de venda, deverá diminuir o preço. (vide figura 1) 
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FIGURA 1 
CURVAS DE DEMANDA 

 

 

São vários os fatores determinantes no aparecimento dos monopólios: 

 

“O controle exclusivo de uma fonte de matéria prima ou um fator de produção por uma 
empresa; a concessão de patentes, que delega a um só produtor, por tempo determinado, a 
feitura de uma mercadoria; o controle estatal sobre certos serviços de interesse comunitário, 
pelas agências reguladoras. Deve-se atentar ainda aos monopólios naturais, que surgem quando 
uma empresa diminui de maneira expressiva seu custo médio por unidade de produto à medida 
que aumenta a produção. Consequentemente, poderá satisfazer as necessidades do mercado de 
forma mais eficiente que muitas empresas“(Troster & Morcillo, 1999, p. 157). 
 

 

É de fácil percepção, pois, que os monopólios, em suas diversas formas, não encontram 

dificuldades para repassar o ônus da antecipação tributária ao mercado, já que estes 

fixam seus preços. Não há, por esse viés, prejuízo ao patrimônio econômico dos 

monopólios, poderá haver redução de escala, posto que a tributação impacta o preço 

final de venda, e, por conseguinte, poderá reduzir o lucro da empresa monopolista, 

dependendo da elasticidade preço da demanda. Elasticidade essa definida pela seguinte 

expressão (Rossetti, 1980, p. 258): 

 

              Modificação porcentual da quantidade procurada 
“E =    --------------------------------------------------------------” 
                        Modificação porcentual do preço 

 

A definição da elasticidade preço da demanda permite avaliar o impacto do aumento ou 

redução de preços nas quantidades de produtos procurados. 
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Já no mercado oligopolista existe um número reduzido de ofertantes e supondo-se a 

existência de uma grande quantidade de demandantes (compradores), tem-se a 

possibilidade de um certo controle sobre os preços dos produtos ofertados. 

 

Nesse mercado, uma das características é a interdependência mútua. Dado que as 

empresas determinam seus preços com base nas estimativas de suas funções de 

demanda, levando em conta a reação de seus rivais, o normal será uma elevada dose de 

incerteza. Para isso, existem diversas possibilidades: 

 

1)  advinhar as ações dos rivais; 

2)  pôr-se de acordo sobre os preços e competir só na base da publicidade; 

3)  formar um cartel, isto é, em vez de competir, cooperar e repartir o mercado 

(Troster & Morcillo , 1999, p. 160). 

 

Para melhorar a rentabilidade e evitar os desgastes das guerras de preços esses 

oligopólios recorrem, geralmente, a formação de cartéis, onde, para limitar as forças da 

livre concorrência e maximizar os lucros, se agrupam, acordam os preços de venda para 

seus produtos e distribuem, entre si, os nichos de mercado. 

 

Também, para os agentes econômicos que atuam nesse mercado, não há prejuízos para a 

recuperação do ICMS antecipado, dada a interdependência mútua das empresas. 

Novamente, aponta-se para provável redução de escala e dos lucros, dependendo da 

elasticidade preço da demanda. 

 

No mercado de concorrência perfeita, em oposição ao mercado monopolista, existem 

inúmeros ofertantes e inúmeros demandantes (compradores) de forma que o preço de 

equilíbrio é determinado pelo mercado, devendo as empresas, decidirem livremente que 

quantidades produzir. 

 

No mercado concorrencial a rivalidade entre as empresas para maximizar os resultados 

impede que qualquer agente econômico influencie a formação dos preços. 
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Os preços determinados pelo mercado portanto, não darão às empresas os mesmos 

lucros (Troster & Morcillo, 1999, p. 155), posto que as instalações fixas divergem entre 

estas, embora as mesmas, por lógica, detenham a mesma tecnologia. É evidente, então, 

a mobilidade das organizações nos diversos mercados ou setores, sempre em busca da 

maximização de resultados. Se um segmento de mercado apresenta pouca rentabilidade, 

busca-se atuar em outro mais lucrativo. 

 

A concorrência perfeita, contudo, está adstrita ao aspecto doutrinário, no mundo real, 

todavia, a aproximação dos fatos econômicos ao modelo, permite o aproveitamento de 

seus pressupostos na compreensão do mecanismo de formação dos preços no mercado. 

 

Nos mercados reais, as empresas se deparam com vários fatores que impossibilitam a 

quantificação dos volumes de equilíbrio e a determinação das curvas de demanda e de 

custos, quais sejam (Troster & Morcillo, 1999, p. 162): a publicidade; o grau de 

variedade dos produtos; a constatação de que os custos médios variam entre as 

organizações, permanecendo estável para diferentes intervalos de volumes produzidos, 

inviabilizando a determinação do ponto de equilíbrio; as inovações tecnológicas; as 

incertezas; a falta de informação dos empresários em relação às contínuas mudanças do 

mercado; e, a ação dos concorrentes. Esses fatores levam essas organizações a 

abandonarem os modelos mais elaborados de determinação de preços e se utilizarem do 

critério do custo médio, no curto prazo. 

 

Para a compreensão do critério do custo médio há, inicialmente, que definir-se alguns 

componentes lhe são integrantes: 

 

Custo variável (CV). É o que cresce com volume de produção e não tem lugar se este é 

nulo. 

Custo fixo (CF). É o que não varia com o nível de produção. 

Custo Total (CT). É a soma do custo fixo e do variável. Analiticamente, 

                                     

CT = CF +CV 
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Custo Variável Médio (CVMe). É o custo variável por unidade produzida. É igual ao 

custo dos fatores variáveis necessários para produzir qualquer volume de produção 

dividido pelo número de unidades produzidas.   

 

CVMe = CV / q 

Custo Fixo Médio (CFMe). É o custo fixo por unidade produzida. 

CFMe = CF / q 

Custo Total Médio (CTMe). É o custo total por unidade produzida. 

CFMe = CT / q  =  CFMe + CVMe  

 

“O critério de fixação de preços segundo o custo médio mantém que, para determinar o preço 
que os empresários fixarão para os seus produtos, o adequado é estimar os diferentes 
elementos que integram os custos e, portanto, o preço dos produtos.” (Troster & Morcillo, 
1999, p. 164) (Figura 2).  
 

 

FIGURA 2 
O PREÇO PELO CRITÉRIO DO CUSTO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fins de apropriação, os custos são classificados nas seguintes formas: em custos 

diretos, obtidos a partir dos custos variáveis, separáveis por unidade e oscilam com o 

volume produzido, permanecendo constante seu valor unitário; custos comuns ou 

indiretos, obtidos pela divisão dos custos fixos pelo nível de produção planejada, são 
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custos incorridos na elaboração de mais de um produto; e, a margem de lucro líquido 

que equivale a percentual definido, por experiência, que seja suficiente para compensar 

os outros custos indiretos não contemplados e garantir o retorno sobre o investimento 

(Troster & Morcillo , 1999, p. 162-165). 

 

Em seguida Troster & Morcillo (1999, p. 166), apresentam os seguintes modelos 

analíticos de definição dos preços com base no custo médio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E para demonstrar graficamente, conforme figura anterior, se deve agrupar os dois 

últimos componentes e referir-se a margem de lucro (MB) de modo que o preço (P*) 

coincida com custo total médio ao nível planejado de produção. 

 

 

 

 

 

 

Os órgãos de classe empresariais, para facilitar o cálculo do Preço de Venda (PV) pelo 

custo médio, numa simplificação do modelo acadêmico, aplicável a área de distribuição 

de mercadorias e ao segmento varejista, difundem o método CLD (Custo, Lucro e 

Despesa) que consiste na seguinte expressão: 

 

                        CUSTO  +  MB 
PV  =  
              1 – IMP.INDIRETO(ICMS) 

 

 
       P*   =                     +                    +                        = 

custos          custos           margem 
  
   
diretos         comuns         líquida 
 
=  CVME  +  CFMe  +  MN 

                    custos                margem 
  
   
                    diretos                 bruta 

       P*   =                           +                          =  CVMe   +  MB 
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O custo é determinado tomando-se o preço das mercadorias adquiridas, inclusive as 

despesas acessórias, deduzido o ICMS declarado nas notas fiscais de compras e nos 

CT’s (Conhecimentos de Transporte). 

 

A margem bruta de lucro (MB) é um percentual, também definido em função da 

experiência, suficiente para garantir a compensação dos custos indiretos não 

mensurados, os encargos sociais, os impostos diretos, os custos fixos e o retorno sobre o 

capital investido. 

 

A dedução do imposto indireto, faz-se para possibilitar ao agente econômico recuperar o 

ICMS pago na aquisição da mercadoria e para possibilitar o pagamento do imposto 

decorrente do valor adicionado nas operações de vendas. Esse mecanismo atende ao 

inafastável princípio de não cumulatividade do ICMS, conforme disposto no Art. 155 da 

Constituição Federal. 

 

A substituição tributária para frente, sendo ampliada em larga medida, alcança 

principalmente os segmentos econômicos de distribuição e varejo que guardam estreita 

aproximação ao modelo acadêmico do mercado de concorrência perfeita. Então, em que 

pese o critério de definição dos preços pelo custo médio, aplicável ao segmento 

industrial e o critério do CLD (Custo, Lucro e Despesa), difundido pelos órgãos de 

classes dos comerciantes, os agentes econômicos que atuam nesses mercados não têm 

capacidade de fixar preços de venda (o preço é estabelecido no mercado concorrencial). 

Sua definição sinaliza, apenas, para a perspectiva de viabilidade dos negócios e da 

lucratividade. 

 

Percebe-se, portanto, que essas organizações comerciais não poderão repassar 

inteiramente, aos compradores, por não fixarem preços de venda, os valores recolhidos 

ao erário público decorrentes da substituição tributária por antecipação, no caso do 

ICMS. É de ver-se, também, que o ICMS normal sujeita-se a este regramento 

mercadológico, contudo a substituição agrava a carga tributária suportável pelas 

organizações mercantis em detrimento de seus resultados operacionais. 

 

Os agentes econômicos, então, adotam práticas evasivas, a princípio, para manter a 

rentabilidade de seus negócios, sendo essas atitudes corroboradas pela resistência ao 
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desembolso de recursos, antecipadamente, sobre operações futuras, sem prazo certo 

para confirmar-se, até por iliqüidez e, ainda, motivadas pelas elevadas cargas tributárias 

estabelecidas. Depois, a ampliação do caudal da evasão fiscal, em crescente espiral, 

traduz-se em vantagem competitiva, levando as empresas, desses mercados, de 

distribuição e varejo, a aderirem a essas práticas, senão para defesa da lucratividade de 

seus negócios, em inúmeras situações, para manter sua viabilidade econômico-

financeira. Neste ponto cabe perquirir: 

 

Estaria a generalização do Regime de Substituição Tributária, por antecipação, 

nos setores de distribuição e varejo, provocando perdas ao erário público? 
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4.  DA OPERACIONALIZAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

A operacionalização da substituição tributária para frente, adotada em ampla medida, 

tem como conseqüência a sobrecarga de atividades relacionadas ao cumprimento 

voluntário da obrigação principal, donde o aparelho fiscal apresenta desvio à atividade 

arrecadadora em detrimento da fiscalização do imposto, resultando em perda de sua 

eficácia (do aparelho fiscal). 

 

A Fazenda Pública do Estado da Bahia, exerce suas funções de arrecadação e 

fiscalização, em atividades externas, por seus prepostos, auditores fiscais e agentes de 

tributos estaduais, sendo as atribuições destes previstas em Regulamento da 

Gratificação de Produção, aprovado pelo Decreto 4.351 de 30 de junho de 1995. 

 

São atribuições dos auditores fiscais e agentes de tributos estaduais, em atividades 

externas de fiscalização – nos termos do Art. 7º do RGP/1995: “Considera-se atividade 

externa a desenvolvida na fiscalização de estabelecimentos e na fiscalização de 

mercadorias em trânsito” - conforme Portaria 388 de 24 de julho de 1995: 

 

§ Atividades constantes de Ordem de Serviço em fiscalização de 

estabelecimentos: 

 

- Monitoramento de contribuintes; 

- Vistoria em estabelecimentos; 

- Auditoria Fiscal; 

- Auditoria de Apoio a Outros Sistemas; 

- Informação Fiscal; 

- Informação em outros processos; 

- Coleta de dados em estabelecimentos comerciais, industriais, de produtor 

e outros; 

- Devolução de notas fiscais, em estabelecimentos de contribuinte; 
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- Confronto de valores de relações processadas por computador com 

documentos fiscais; 

-  Verificação de dados cadastrais; 

-  Lavratura de termos em livros fiscais; 

- Contagem física de mercadorias em estabelecimento de contribuinte; 

- Convênio CFEM (Contribuição Financeira Sobre Exploração Mineral); 

- Revisão Fiscal (ratificação ou retificação de valores lançados em ação 

fiscal anterior); 

- Outras tarefas específicas de interesse da administração tributária. 

 

• Atividades constantes de Ordem de Serviço, em fiscalização de trânsito de 

mercadorias, em unidades fixas ou móveis: 

 

- Plantão fiscal em postos fixos e unidades móveis de fiscalização; 

- Captura de dados de notas fiscais inseridos no CFAMT (Controle Fiscal 

Automatizado de Mercadorias em Trânsito); 

- Emissão de passes fiscais, notas fiscais e DAES (Documento de 

Arrecadação Estadual); 

- Arrecadação espontânea e antecipação tributária; 

- Emissão de DECIN (Denúncia de Contribuinte Infrator); 

- Contagem física de estoques; 

- Vistoria em ECF’s (Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal); 

- Plantão fiscal em estabelecimentos; 

- Plantão em região de safra agrícola; 

- Outras tarefas específicas de interesse da administração. 

 

É de ver-se que a sobrecarga de atividades relacionadas à arrecadação, em decorrência 

da enorme ampliação do roll de produtos incluídos no regime de substituição tributária 

para frente, acarreta tal exigência de trabalho burocrático adicional, somente para fins 
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de assistência ao contribuinte, que culmina com a impossibilidade de privilegiarem-se 

ou mesmo realizarem-se as atividades de fiscalização preventivas ou corretivas, para 

fins de combater a evasão fiscal intrínseca à substituição tributária para frente, 

conforme já se argumentou. 

 

Estaria, então, a atividade de fiscalização do trânsito de mercadorias nas fronteiras do 

Estado seriamente comprometida, haja vista o extraordinário aumento da atividade 

arrecadadora que lhe é exigida. Dessa forma sentir-se-iam livres os agentes econômicos 

para alcançar o intento de reduzir o impacto da carga tributária sobre seus negócios, 

com a internalização das mercadorias sem a antecipação do ICMS, ou parte dele. Atos 

esses que repercutem nas atividades fiscalizadoras dos estabelecimentos comerciais 

devido à ocultação parcial das aquisições de mercadorias, resultando em perda da 

eficácia, também, do aparelho fiscalizador do comércio ou nas Inspetorias de Comércio. 

 

Ressalta-se, ainda, como conseqüência da generalização até aqui abordada, a delegação 

de competência a outras organizações intermediárias no processo de comercialização, 

para fins de controle do imposto a ser antecipado – devido a  impossibilidade de 

realização integral das atividades arrecadadoras nas unidades de fronteira. Essa 

atribuição de competência a agentes econômicos desvinculados da operação mercantil 

que implica à substituição tributária e sem a devida qualificação para lidar com valores 

públicos encerra, em si, possibilidades de falhas que poderão representar perda à 

Fazenda Pública. 

 

Convém, salientar que a generalização em comento nos aproxima mais das economias 

periféricas nacionais. Os estados exportadores brasileiros, os entes tributantes federados, 

se distanciam da substituição para frente, restringindo-a aos produtos e situações às 

quais os estados obtêm ganhos e os agentes econômicos recuperam, no total, o imposto 

recolhido antecipadamente. 

 

Novamente cabe perguntar: 

 

Não estaria o ente tributante, portanto, em decorrência da perda de eficácia do 

aparelho fiscalizador, propiciando oportunidades ao acirramento das práticas 
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evasivas que terminariam por anular os ganhos do regime de substituição 

tributária? 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A generalização da substituição tributária para frente, pelo seu amplo espectro, conduz 

o ente tributante federado, a armadilhas que desfiguram esse instituto jurídico de 

relevante importância para a administração fazendária. São vícios insanáveis que 

alcançam os princípios da doutrina jurídica que suportam o regime sob enfoque; que 

provocam distorções nos mercados concorrenciais resultando em evasão fiscal; e, ainda, 

deformam o modelo organizacional na medida em que se lhe alcança a eficácia. 

 

As conseqüências jurídicas decorrentes da generalização em comento ferem dois 

princípios constitucionais inarredáveis: o da segurança jurídica e o da capacidade 

contributiva do responsável por substituição. Conforme ensina Carraza (1999, p. 309):  

 

“O Direito cria suas próprias realidades, ao fazê-lo, pode, por meio de ficções e presunções, 
ignorar a realidades do mundo fenomênico. Há, porém, um limite para isso: a Constituição. 
Dito de outro modo, o emprego das ficções e presunções deve ser feito com critério e método, de 
modo a preservar direitos e garantias constitucionais.” 
 

 

Portanto, na definição do responsável pelo pagamento do tributo não pode o legislador 

ao seu livre alvedrio estabelecer casos de responsabilidades, seu limite são os princípios 

albergados pela Carta Magna. 

 

O ente tributante deve acautelar-se ao utilizar o regime de substituição para frente, uma 

das formas de responsabilidade, pois transita em terreno jurídico pantanoso, mormente, 

quando afronta o princípio da segurança jurídica que exige, no Direito Tributário, 

conforme Carraza (1999, p. 310): “que o tributo só nasce após a ocorrência real 

(efetiva) do fato imponível”. Está-se generalizando a utilização de um instituto 

concebido para circunstâncias específicas, tendo por objeto fato futuro e incerto, 

atentatório ao princípio da segurança jurídica. 

 

Coelho (1999, p. 603) repetindo ensinamento de Alfredo Becker vaticina: “Existe 

substituto legal tributário toda vez que o legislador escolher para sujeito passivo da 

relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele 

determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato signo 
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presuntivo”. Onde chama a atenção para a argúcia do pensador ao demonstrar o aspecto 

econômico da substituição tributária sem descuidar do valor da justiça. 

 

Também, é questão crucial à substituição para frente alcançar, por medida de justiça, a 

capacidade contributiva do indivíduo que aufere vantagem econômica do ato negocial, 

por conseguinte, do contribuinte substituído. Se o legislador impõe obrigações 

pecuniária a sujeito passivo por ele determinado e se lhe impossibilita a recuperação, no 

todo, do tributo pago, está irremediavelmente comprometido o instituto da substituição, 

pelo sopesamento do princípio constitucional da capacidade contributiva, no dizer de 

Coelho (1999, p. 604): “explícito no sistema jurídico nacional e, aqui e acolá, nas 

dobras da legislação: na isenção do mínimo vital no imposto de renda, na seletividade 

do IPI, nas isenções do ITBI e dos impostos prediais, na remissão em razão de 

calamidade pública”. 

 

Sinais emitidos pela justiça brasileira indicam bem a dimensão do discenso em torno da 

substituição em análise.  

 

Os ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmaram 

entendimento favorável à devolução de Imposto sobre Operações de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no mecanismo de substituição tributária, 

conforme informa Rosa (2001). 

 

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, reformando decisão anterior tomada por 

unanimidade, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1851) 

ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio irresignada com a determinação de 

um valor presumido para pagamento do imposto antecipado (FISCOSOFT, 2002). 

 

As instâncias primeiras da justiça pátria, contudo, têm acolhido inúmeras ações judiciais 

patrocinadas pelos contribuintes, através da concessão de liminares em mandados de 

segurança, num claro indicativo de que muitas demandas haverão até que a Corte 

Suprema, finalmente, defina a efetividade e o alcance do instituto de substituição 

tributária para frente, o que terminará por limitar a aplicação desse mecanismo de 

arrecadação ou reconhecer ao sujeito passivo da obrigação o direito a restituição do 
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tributo pago a maior, em que pese a prática e  o interesse contrários da maioria dos 

estados brasileiros.  

 

Contudo, admitida a hipótese outra de que o Supremo Tribunal Federal venha a 

legitimar, em decisões reiteradas, a substituição tributária por antecipação, em seu mais 

amplo espectro, a sociedade certamente encontrará, por intermédio da tão propalada 

reforma tributária, meios de compatibilizar a necessidade de aporte de recursos ao erário 

público com a preservação dos princípios legais que suportam o sistema tributário 

brasileiro. 

 

Em outra vertente, ao analisarmos os mercados concorrenciais, definidos pela ciência 

econômica – mercado de concorrência perfeita, mercado monopolista e mercado 

oligopolista – vislumbram-se ganhos e perdas decorrentes da implantação do 

mecanismo da substituição tributária para frente. 

 

O ente tributante da federação pátria aufere ganhos financeiros, oriundos da substituição 

tributária para frente, quando expande e incorpora ao regime produtos de feitura de 

empresas dos mercados monopolistas e oligopolistas, aqueles que têm capacidade de 

formação de preços nos mercados, portanto, exibem plena capacidade de recuperar o 

quantum de imposto recolhido ao erário público. 

 

A capacidade das empresas monopolistas ou oligopolistas em fixar preços no mercado, 

provém de vários fatores, conforme noticiam os pensadores Troster & Morcillo (1999, 

p. 156-161): 

 

“-  A existência de um só ofertante;  

-  O controle exclusivo de um fator produtivo por uma empresa ou o domínio das fontes de 
matéria-prima indispensáveis à produção de um determinado bem; 

-  A concessão de uma patente; 

-  O controle estatal da oferta de determinados serviços que origina os monopólios estatais; 

-  O porte do mercado e a estrutura de custos de indústrias especiais que podem dar lugar a 
um monopólio natural; 

-  A formação de Cartel – um agrupamento de empresas que procura limitar a ação das forças 
da livre concorrência para estabelecer um preço comum e/ou alcançar uma maximização 
conjunta dos lucros; 

-  E, a interdependência mútua, que leva essas organizações a pôr-se de acordo sobre várias 
possibilidades de domínio dos mercados.” 
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Evidencia-se, pois, que a adoção da substituição tributária para frente ao incidir sobre os 

produtos ou as utilidades desses mercados traduz-se em vantagem à gestão financeira do 

estado. 

 

Num outro viés, a substituição tributária ao disseminar-se pelos mercados de 

características próximas a concorrência perfeita termina por induzir as organizações 

comerciais às práticas evasivas fiscais, haja vista sua incapacidade de fixar preços 

nesses mercados e, portanto, de recuperar integralmente, o imposto antecipado à 

Fazenda Pública. 

 

O funcionamento desse tipo de mercado, próximo ao de concorrência perfeita, ocorre da 

seguinte forma: a oferta e a demanda do produto determinam o preço no mercado e a 

esse preço as empresas decidem livremente que quantidade ofertar. O mercado 

determina o preço e cada empresa o aceitará como um dado fixo sobre o qual não pode 

influir. É um pressuposto do modelo teórico do mercado de concorrência perfeita que se 

aplica aos mercados reais. 

 

As organizações que operam nesses mercados, próximos do modelo de concorrência 

perfeita, não têm como repassar, no total, o ônus da substituição tributária para frente. 

Se inquinam, então, esses agentes econômicos, em defesa da rentabilidade de seus 

negócios, às práticas evasivas fiscais, num movimento contínuo, que termina por 

contaminar os setores de distribuição e varejo - que mais se assemelham ao modelo de 

concorrência perfeita – culminando num movimento espiral de evasão tributária. Ao 

final, têm-se como resultante dos movimentos evasivos tributários uma vantagem 

concorrencial. Neste ponto é questão de permanência no mercado a adesão às práticas 

para redução da carga tributária. Estamos nos reportando a ônus tributário que envolve 

margens de valores adicionados de, até, 120% e recolhimentos de importâncias ao 

erário público que podem representar cerca de 28,85% do valor da operação mercantil. 

 

De outra parte o modelo organizacional fica prejudicado em sua eficácia pela 

impossibilidade do aparelho fiscalizador desincumbir-se, satisfatoriamente, das 

atividades de subsídio a arrecadação espontânea dos agentes econômicos e das 

atividades fiscalizadoras. 
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A demanda adicional de trabalho burocrático – apenas para assistir às organizações no 

cumprimento voluntário da obrigação – tem gerado gargalos na operacionalização do 

regime que inviabilizam o atendimento em tempo razoável de espera, comprometendo a 

qualidade de atendimento às empresas em geral.  

 

Também, ao concentrar maiores esforços do aparelho fiscalizador do trânsito de 

mercadorias em atividade meramente arrecadadora se lhe impossibilita desenvolver, 

plenamente, sua atividade mais importante e imprescindível à prevenção e correção das 

práticas evasivas tributárias, a fiscalizadora, mormente junto aos segmentos de 

distribuição e varejo, por conta da dificuldade desses agentes em repassar, 

integralmente, o ônus financeiro que recai sobre seus negócios. 

 

Ao prejudicar-se a eficácia do aparelho fiscalizador do trânsito de mercadorias, se 

possibilita às organizações internalizar produtos ou bens no estado sem pagamento do 

imposto antecipado, tendo como desdobramento natural a manutenção de parte do 

movimento comercial à margem do sistema legal, o que repercute na eficácia 

operacional da fiscalização de estabelecimentos - a lógica é extremamente simples, o 

que adentra aos estabelecimentos mercantis sem o documento fiscal correspondente, 

com documentação irregular ou de terceiros, com documentação pela metade da 

necessária e/ou compras subfaturadas, resultam em operações de saídas com idênticos 

vícios, invisíveis ao aparelho fiscalizador do comércio – das Inspetorias de Comércio. 

 

Menciona-se, ainda, o distanciamento do estado, ao generalizar a substituição sob 

comento, dos demais estados federados exportadores – esses adotam a substituição 

tributária para produtos ou serviços de transporte e comunicação ofertados em mercados 

monopolistas e oligopolistas que traduzem ganhos ao erário público e permitem a 

recuperação do tributo antecipado, o ICMS, pelo contribuinte substituto – aproximando-

o das economias periféricas nacionais. Neste ponto cabe indagar: 

 

Seria a substituição tributária para frente inibidora da expansão de atividades 

econômicas? Ainda, estariam as organizações migrando para regiões menos 

receptivas a essa forma de cobrança do ICMS? 
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Considerando, finalmente, as várias armadilhas que permeiam a tortuosa trilha da 

substituição tributária para frente, de ordem jurídica, econômica e organizacional aqui 

elencadas, cabe perquerir:  

 

Ao generalizar-se a substituição tributária por antecipação, estaria o ente 

tributante deformando de tal modo o ICMS que este assumiria contornos de um 

tributo tipo renda ao invés de tributo tipo consumo? 

 

Se verdadeira a resposta... 
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