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A RESTITUIÇÃO DO ICMS NA SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROGRESSIVA: USO DA ANALOGIA COMO FORMA DE GARANTIR A 

EFICÁCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL1 

 

Pedro Chaves Caldas2 

Universidade Federal Fluminense 

 

RESUMO 

Resumo: A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de 
repercussão geral no Recurso Extraordinário 593.849-MG marcou uma mudança na 
interpretação do art. 150, § 7º, da Constituição Federal de 1988 a respeito da 
restituição nos casos em que o fato gerador se realiza, mas a base de cálculo da 
operação final é inferior à presumida na substituição tributária progressiva do ICMS. 
O presente trabalho visa a oferecer uma visão sobre as restrições impostas pela 
legislação tributária do Rio de Janeiro e sugere a aplicação da analogia como forma 
de dar eficácia à decisão do STF acima referida. 

Palavras-chave: ICMS; Substituição Tributária; RE 593.849-MG; Restituição; 
Analogia. 

Abstract: The decision pronounced by the Supremo Tribunal Federal (Brazilian 
Supreme Court) with a general repercussion on RE 593,849-MG (extraordinary 
appeal) signalized a change in the interpretation of art. 150, § 7º, of the Constitution 
of the Federative Republic of Brazil, regarding the refund in cases when the 
triggering event is accomplished, but the calculation basis of the operation is inferior 
than presumed in the progressive tax substitution of Tax Circulation of Goods and 
Transportation and Communication Services (ICMS). This paper aims to provide an 
insight into the restrictions imposed by the Rio de Janeiro tax legislation and 
suggests the application of analogy as a way of giving effectiveness to the STF 
decision mentioned above. 

Keywords: ICMS; Tax Replacement; RE 593,849-MG; Restitution; Analogy. 

 

                                                 
1 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal Fluminense como exigência 
parcial para obtenção do título de bacharel em Direito. Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Ramos Lourega 
de Menezes. 
2Discente do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense. E-mail: 
pedroccaldas@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

A substituição tributária é um mecanismo que visa a facilitar a arrecadação e 

a fiscalização do tributo por parte da administração tributária. O substituto tributário é 

aquele que se torna responsável pela obrigação tributária no lugar do contribuinte3. 

A lei elege este substituto para que se responsabilize pela retenção e pelo 

recolhimento dos tributos devidos por contribuintes que se relacionam com ele4. 

 

No âmbito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), tem-se a substituição tributária “para 

trás” ou regressiva e a substituição “para frente” ou progressiva. Na primeira, o 

imposto recolhido refere-se a fatos geradores já ocorridos em operações anteriores. 

A chamada substituição tributária “para frente” ou progressiva se dá quando o 

pagamento diz respeito às operações futuras. O presente trabalho irá se ater 

somente a esta última modalidade. 

 

Na substituição tributária progressiva, adota-se a chamada teoria do fato 

gerador presumido, que consiste na presunção relativa de que o fato gerador irá 

ocorrer, de forma que o art. 150, § 7º da CF/88 garante o direito à restituição 

imediata e preferencial se não ocorrer o fato gerador. 

 

Entretanto, o dispositivo constitucional supramencionado nada estabelece a 

respeito da restituição nos casos em que as futuras operações de circulação de 

mercadorias ocorrem, mas o ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST) é calculado e 

recolhido pelo substituto tributário com base em valor presumido superior ao valor 

efetivo da operação final. 

 

Até 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) adotava um posicionamento 

restritivo, no sentido de que não seria possível a restituição do ICMS-ST nesses 

casos, contudo, com o julgamento Recurso Extraordinário 593.849-MG, o STF, 

dando nova interpretação ao art. 150, § 7º, da CF/88, fixou a tese de que a 

                                                 
3 Torres, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 9ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2002, 
p. 233. 
4 Paulsen, Leandro. Curso de Direito Tributário: completo.7ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 
2015, p. 192. 
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restituição imediata e preferencial é cabível quando o ICMS for pago a mais no 

regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação 

for inferior à presumida. 

 

No Rio de Janeiro, porém, a legislação tributária estabelece prazos e 

procedimentos que criam dificuldades para que a restituição do ICMS-ST recolhido a 

maior seja feita de forma imediata e preferencial como ficou decidido no RE 

593.849-MG. 

 

A legislação tributária paulista, de forma diversa, prevê expressamente que a 

restituição reconhecida como devida no RE 593.849-MG pode ser feita mediante 

transferência dos créditos para o substituto tributário. 

 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho será apontar as dificuldades 

que a legislação tributária fluminense traz na forma de restituição do ICMS pago a 

maior na sistemática da substituição tributária progressiva quando a base de cálculo 

da operação final é inferior à base de cálculo presumida e propor o uso da analogia 

como forma de dar eficácia à decisão do STF no RE 593.849-MG. 

 

1. SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NOS CASOS EM QUE 

O ICMS É PAGO A MAIOR NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA 

 

 O art. 150, § 7º da CF/88 determina: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 

§ 7.º 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. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

  

O STF, no julgamento da ADIn 1851, em 2002, interpretou o art. 150, § 7º no 

sentido de que a restituição do ICMS-ST somente seria possível nos casos em que o 

fato gerador presumido não ocorresse, em atenção ao princípio da praticidade 



7 

tributária, bem como entendeu que o fato gerador presumido seria definitivo pelo que 

não se haveria de falar em restituição do imposto pago. 

 

No entender dos ministros, se fosse permitida a restituição do ICMS pago 

em excesso em relação ao valor da operação final, o instituto da substituição 

tributária progressiva perderia seu objetivo de possibilitar a tributação de setores em 

que é dificultosa a arrecadação e a fiscalização. 

 

Assim, entendeu-se que não seria cabível a restituição nos casos em que a 

base de cálculo real fosse menor que a presumida. Confira-se a ementa da ADIn 

1851: 

 

“EMENTA: 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 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”. (STF ADI 1851/AL, Relator(a): Min. ILMAR 
GALVÃO, Julgamento: 08/05/2002) 
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Esse entendimento foi criticado por diversos doutrinadores, dentre eles 

Kiyoshi Harada5. Para ele, o art. 150, § 7º da CF/88 diz respeito ao aspecto 

quantitativo do fato gerador e a irreversibilidade residiria na substituição tributária e 

não na presunção do fato gerador, de forma que com a saída da mercadoria pelo 

valor inferior àquele que serviu de base para o recolhimento antecipado, ainda que 

não tenha ocorrido o fato gerador presumido, ocorreu outro fato gerador. 

 

Parece óbvio que toda tributação antecipada com base em valor 
presumido da saída há de sofrer um ajuste na ocasião própria, pois 
não há nem pode haver no sistema tributário vigente a possibilidade 
jurídica de se aventar o pagamento de um tributo por um valor 
indeterminado. Não se pode confundir a presunção do aspecto 
quantitativo do fato gerador com a presunção do aspecto material do 
fato gerador para afirmar que essa presunção ocorreu quando houver 
uma saída subsequente da mercadoria submetida ao regime de 
substituição tributária. Se a base de cálculo na operação subsequente 
for diferente da base de cálculo levada em conta na operação 
anterior, evidentemente, teremos que considerar dois fatos: um fato 
gerador real e outro fato gerador presumido, que deixou de ocorrer no 

mundo fenomênico.6  
 

Carraza7 esclarece que, se por um lado o contribuinte tem o direito subjetivo 

de pagar um valor exato de tributo, por outro o Estado tem o dever jurídico de 

arrecadar exatamente o valor que lhe é devido, sendo certo que qualquer valor 

recolhido a maior se configura como um indébito tributário, que deve ser restituído 

ao contribuinte para que não haja locupletamento por parte do ente estatal.  

 

Em 2017, modificando sua jurisprudência anterior, o STF, no julgamento do 

Recurso Extraordinário 593.849-MG, entendeu que o princípio da praticidade 

tributária não prevalece sobre os princípios da igualdade, da capacidade contributiva 

e da vedação do confisco e que a impossibilidade da restituição do ICMS pago em 

excesso, configuraria uma injustiça fiscal que não pode ser admitida em um Estado 

Democrático de Direito. 

 

                                                 
5 HARADA, Kiyoshi. ICMS. Substituição Tributária para Frente. REVISTA DE ESTUDOS 
TRIUBUTÁRIOS, São Paulo: v. 120, Março 2018, p. 66. 
6 Ibidem. 
7 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS . 9ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 113. 
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Desse modo, em nova interpretação ao art. 150, § 7º, da CF/88, a Corte 

definiu que a restituição prevista neste dispositivo constitucional também é devida 

quando o ICMS-ST for calculado sobre base presumida superior ao preço 

efetivamente praticado pelo substituído tributário. O acórdão do referido RE 593.849-

MG ficou ementado da seguinte forma: 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE 
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. 
BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 
150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO 
PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1.Fixação de tese jurídica 
ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘É devida a 
restituição da diferença 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 
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 hipótese de violação de direitos e garantias dos 
contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade 
contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de 
neutralidade 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, ambos do Estado de 
Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em 
relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto 
indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 
593849, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 
19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03-2017 
REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-
2017) 

 

Com esse julgamento, o STF sedimentou a tese de que é devida a 

restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária 

para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 
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2. A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FLUMINENSE SOBRE A REPETIÇÃO 

ADMINISTRATIVA DE INDÉBITOS NOS CASOS DO ICMS NA SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

No Estado do Rio de Janeiro, a legislação que trata das restituições do 

indébito tributário são a Resolução 191/2017 da SEFAZ-RJ, que dispõe sobre as 

restituições em geral, juntamente com o Decreto 27.427/2000 (RICMS), que trata 

mais especificamente do ICMS, bem como da restituição na sistemática da 

substituição tributária. Na aludida legislação tributária fluminense não há regra 

específica que preveja a repetição administrativa de indébitos relacionados ao 

ICMS-ST quando a operação final ocorre em valor inferior ao presumido, de modo 

que não há procedimento legislativo expressamente previsto para o cumprimento da 

decisão do STF proferida em repercussão geral no RE 593.849-MG. 

 

Ao tratar de forma genérica da repetição administrativa de indébitos 

relacionados ao ICMS, o art. 6º8 da Resolução 191/2017 da SEFAZ-RJ determina 

que o pedido de restituição deverá ser feito junto à Auditoria Fiscal a que o 

contribuinte estiver vinculado e, em seu § 4º, prescreve que os titulares das 

Auditorias Fiscais possuem o prazo de 30 dias, após a instrução, para decidirem a 

respeito da concessão ou não da restituição pretendida pelo contribuinte. Cabe 

destacar que a instrução processual deve ser concluída no prazo de 30 dias após a 

formalização do processo, de acordo com o art. 7º9 da mesma Resolução. 

                                                 
8 Art. 6º. O pedido de restituição de indébito será apresentado à Auditoria Fiscal a que estiver 
vinculado o contribuinte ou, quando solicitado por pessoa física ou pessoa jurídica não inscrita no 
CAD-ICMS, na Auditoria Fiscal de circunscrição do seu domicílio. 
§ 4º. Compete aos titulares das Auditorias Fiscais referidos no caput decidir sobre os pedidos de 
restituição de indébito, no prazo de 30 (trinta) dias após concluída a instrução. 
§ 5º. Indeferido o pedido de restituição, o contribuinte poderá interpor recurso no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da ciência da decisão, perante a Junta de Revisão Fiscal. 
§ 6º. Compete ao Superintendente de Fiscalização decidir sobre os recursos de ofício, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar do recebimento dos autos. 
9 Art. 7º Após a formalização do processo, a Auditoria Fiscal concluirá a instrução no prazo de 30 
(trinta) dias, devendo: 
I - verificar se a petição está assinada por representante legal ou procurador devidamente constituído; 
II - constatar o fiel cumprimento ao disposto nos arts. 5º e 6º; 
III - apurar a regularidade perante a Sefaz/RJ, quanto a débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, 
relativos ao mesmo tributo da importância reclamada, para os efeitos do disposto no § 4º do art. 1º; 
IV - informar, em quadro resumo, a existência de Auto de Infração bem como a sua situação: 
impugnado ou não, decidido ou não e se há ou não débito inscrito em Dívida Ativa; 
V - confirmar a entrada em receita da importância reclamada; 
VI - promover, se for o caso, as diligências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias; 
VII - manifestar-se, mediante despacho fundamentado, quanto à procedência do pedido. 
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Os §§ 5º e 6º do referido artigo estabelecem que o contribuinte tem o prazo 

de 30 dias, contados a partir da data da ciência da decisão, para interposição de 

recurso contra decisão que denegou o pedido de restituição e que o 

Superintendente de Fiscalização tem o mesmo prazo de trinta dias contados a partir 

do recebimento dos autos para decidir sobre os recursos. 

 

O art. 8º10 determina, ainda, que a autoridade pode apresentar recurso de 

ofício em face do deferimento da restituição do indébito de ICMS, nos casos em que 

o valor for superior a 300.000 UFIR-RJ, que, em 2019, equivale a R$ 1.026.330,00.  

 

O art. 1011 prevê que, quando não for viável o crédito de ICMS na escrita 

fiscal do contribuinte, a restituição se dará em espécie nos casos elencados pelos 

incisos I e II do mesmo dispositivo. 

 

No tocante ao regime da substituição tributária, o art. 1512 determina que o 

contribuinte substituído tem direito à restituição, nos casos em que o fato gerador 

não se realizar e aponta que essa restituição será disciplinada pelos arts. 17 a 2013 

do Livro II do RICMS-RJ. 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. A apuração de que trata o inciso III do caput verificará a regularidade fiscal: 
I - tratando-se de pessoa jurídica, de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a 
mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 
II - tratando-se de pessoa física, do próprio requerente e também, caso seja inscrito no CAD-ICMS, 
das inscrições estaduais que possuir, registradas para seu CPF, como Pessoa Física Contribuinte do 
ICMS. 
10

 Art. 8º. A autoridade competente para decidir apresentará recurso de ofício nos casos de 
deferimento de restituição de indébito com valor superior a: 
 I - 300.000 (trezentas mil) UFIR-RJ, nos indébitos relativos ao ICMS; ou 
II - 15.000 (quinze mil) UFIR-RJ, nos demais indébitos. 
11

 Art. 10. A restituição do indébito de ICMS será efetuada na forma de aproveitamento de crédito do 
imposto na escrita fiscal do contribuinte, ou, quando não viável o crédito, em espécie, em especial 
nos casos de: 
I - contribuinte originalmente sujeito ao regime de apuração do imposto pela sistemática do confronto 
entre créditos e débitos, que esteja na condição de optante pelo Simples Nacional quando cientificado 
do deferimento da restituição; ou 
II - contribuinte optante pelo Simples Nacional, quanto a indébitos relativos ao ICMS não abrangidos 
por aquele regime especial. 
12 Art. 15. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por 
força da substituição tributária correspondente ao fato gerador que não se realizar, nos termos 
disciplinados nos arts. 17 a 19 do Livro II do RICMS/00. 
13

 Art. 17. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por 
força da substituição tributária correspondente ao fato gerador que não se realizar. 
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Nessa perspectiva, o art. 19 do Livro II do RICMS-RJ prescreve que a 

administração pública tem o prazo de 90 dias para autorizar que o contribuinte 

substituído se credite do valor de ICMS pago por força da substituição tributária 

correspondente ao fato gerador que não se realizar e, caso a repartição fiscal não se 

manifeste dentro do referido prazo, o contribuinte substituído pode efetuar o crédito 

objeto do pedido. Em seu § 3°, estabelece que se sobrevier decisão contrária 

irrecorrível, o substituído dispõe do prazo de 15 dias para recorrer, contados a partir 

da sua notificação. 

 

A norma regulamentar aplicável não contém regras que confiram à 

restituição a rapidez e a preferência garantidas constitucionalmente, eis que não 

estabelecem prioridade no trâmite do pedido de restituição, além de estabelecerem 

prazo mais largo (90 dias) do que o aplicável para as restituições em geral (30 dias), 

para que o Estado do Rio de Janeiro analise o pedido de restituição formulado pelo 

contribuinte quando não há a ocorrência do fato gerador presumido no âmbito do 

ICMS-ST. 

                                                                                                                                                         
Art. 18. O fato gerador não realizado caracteriza-se pela inocorrência de operação subsequente por 
motivo de perda, roubo, quebra, extravio, inutilização ou consumo de mercadoria, salvo disposição 
em contrário em legislação específica. 
Parágrafo único - A não realização do fato gerador será comunicada à repartição fiscal de 
circunscrição do contribuinte, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que ocorrer o evento que 
a caracterize. 
Art. 19. A repartição fiscal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, efetuará as verificações cabíveis e 
autorizará o crédito do valor correspondente ao imposto retido, devidamente atualizado segundo os 
mesmos critérios aplicáveis à atualização do tributo, na escrita fiscal do contribuinte. 
§ 1.º O crédito será lançado no campo 007 "Outros Créditos" do livro RAICMS, consignando-se a 
expressão "restituição de imposto retido". 
§ 2.º Não havendo deliberação no prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte substituído poderá 
efetuar o crédito objeto do pedido, observado o disposto no parágrafo seguinte. 
§ 3.º Sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze) dias 
da respectiva notificação, efetuará o estorno dos créditos lançados, também devidamente 
atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis. 
Art. 20. Na hipótese de remessa, em operação interestadual, de mercadoria cujo imposto já tenha 
sido objeto de retenção anterior, neste ou em outro Estado, o remetente pode se ressarcir do imposto 
retido, mediante a emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento que 
tenha efetuado a retenção, pelo valor do imposto retido. 
§ 1.º A Nota Fiscal emitida para fim de ressarcimento deverá ser visada pela repartição fiscal, 
acompanhada de relação discriminando as operações interestaduais, facultada sua apresentação em 
meio magnético, na forma estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Controle Geral. 
§ 2.º O valor do ICMS a ser ressarcido não poderá ser superior ao valor retido na operação de que 
decorreu a entrada da mercadoria no estabelecimento. 
§ 3.º Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido na aquisição da respectiva 
mercadoria, tomar-se- á o valor do imposto retido na sua aquisição mais recente pelo 
estabelecimento, proporcional à quantidade saída 



13 

 

Note-se, ainda, que não estabelecem prazo para julgamento de eventual 

recurso de ofício, quando para as restituições em geral é estabelecido, para tanto, 

prazo de 30 (trinta) dias (Resolução SEFAZ 191/2017, art. 6º, § 6º), bem como não 

estabelecem prazo para o julgamento, pela Junta de Revisão Fiscal, de eventual 

recurso do contribuinte (Resolução SEFAZ 191/2017, art. 6º, § 5º); 

 

É de se ressaltar que as regras tal como previstas na legislação tributária 

fluminense só se aplicam quando não ocorre o fato gerador do ICMS. Assim, a 

legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro, apesar do decidido pelo STF, é 

omissa quanto à restituição ao contribuinte substituído da diferença de imposto 

decorrente do cálculo e recolhimento, pelo contribuinte substituto, do ICMS-ST com 

base em valor presumido superior ao praticado na operação final e, ainda, com 

dispositivos que contrariam o art. 150, § 7º, por não assegurarem a imediata e 

preferencial restituição. 

 

3. A APLICAÇÃO DA ANALOGIA COMO FORMA DE ATRIBUIR EFICÁCIA À 

DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA COM 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849-MG 

 

O fato de a legislação do Rio de Janeiro apenas tratar da hipótese de 

restituição do ICMS-ST quando não se realizar o fato gerador, sendo omissa quando 

este se realiza por valor inferior àquele presumido, não pode servir como 

impedimento para o reconhecimento do direito do contribuinte à percepção do valor 

pago a maior, sob pena de se negar eficácia à decisão do STF. 

 

Com efeito, não prever a restituição/compensação desse crédito de ICMS, 

além de violar a sistemática constitucional do regime de substituição tributária, 

configura enriquecimento indevido por parte da Fazenda Estadual, situação 

expressamente vedada pelo STF. 

 

Cabe destacar que a decisão proferida no recurso extraordinário com 

reconhecimento da repercussão geral vincula os demais órgãos dos Poderes 
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Judiciário e Executivo a fim de assegurar aos jurisdicionados tratamento isonômico, 

na forma dos artigo 102, § 3º da Constituição Federal de 1988. 

 

Assim, diante da omissão da legislação fluminense quanto à restituição do 

ICMS-ST pago a maior, ou seja, constatada a existência de lacuna técnica da 

referida legislação, é possível cogitar o uso da analogia para viabilizar a restituição 

imediata e preferencial ao contribuinte substituído, na forma do art. 150, § 7º da 

CRFB/1988. 

 

É permitido ao aplicador do direito integrar a legislação tributária, a fim de 

encontrar uma solução jurídica alternativa para o caso em que a legislação é 

omissa. O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 10814, dispõe sobre normas 

de integração, criando uma ordem de métodos a serem seguidos pelo aplicador.  

 

Ainda que seja objeto de críticas por estabelecer uma subsidiariedade entre 

as técnicas integrativas, deve ser destacado que a analogia deverá ser utilizada 

antes dos princípios gerais de direito tributário, dos princípios gerais do direito 

público e da equidade. 

 

Se não existe regra jurídica expressa para o caso em análise, mas se é 

possível encontrar na legislação tributária pertinente regra expressa relativa a casos 

análogos, o meio integrativo a ser usado é a analogia. Nesse passo, a analogia 

“realça a igualdade jurídica, ao dispor que situações análogas mereçam tratamentos 

idênticos”.15 

 

                                                 
14 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. 
15 Sabbag, Eduardo. Interpretação e integração da legislação tributária. JusBrasil, 2012.   Disponível 
em:<https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-e-integracao-da 
legislacao-tributaria>. Acesso em: 10 de julho de 2019.  
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Como aponta Ricardo Lobo Torres16, a analogia no direito tributário é 

pautada no argumento da similitude: 

 

Aplica-se a analogia quando o caso emergente não encontra uma norma de 
Direito em que possa se subsumir. O intérprete recorre então a uma norma 
aplicável a caso semelhante. É o argumento de similitude (ubi eadem legis 
ratio, ibi eadem legis dispositivo). 
A analogia no Direito Tributário deve observar alguns parâmetros 
importantes: só se utiliza quando insuficiente a expressividade das palavras 
da lei; é necessário que haja semelhança notável entre o caso emergente e 
a hipótese escolhida para a comparação; beneficia assim o fisco que o 
contribuinte. 

 

No mesmo sentido, tem-se a importante ponderação de Edmar Oliveira 

Andrade Filho17, segundo o qual essa “só é cabível quando existem aspectos 

similares relevantes”, relevância essa que deve ser analisada com base em “dados 

de fato”. 

 

A doutrina de Leandro Paulsen18 ressalva a aplicação da analogia aos casos 

em que, “na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam de silêncio 

eloquente”, esclarecendo, ainda, que “na analogia, há integração da legislação 

tributária mediante aplicação da lei a situação de fato nela não prevista, embora 

semelhante àquela a qual a lei se refere expressamente”. 

 

Ainda a propósito, vale destacar a doutrina de Hugo de Brito Machado19, 

que, em comentário ao art. 108, do CTN, ensina que o “mundo fático é complexo e 

dinâmico, de sorte que é impossível uma lei sem lacunas. Assim, diante de uma 

situação para a qual não há dispositivo legal específico, aplica-se o dispositivo 

pertinente a situações semelhantes, idênticas, análogas, afins”. Nesse contexto, o 

referido professor da Universidade Federal do Ceará oferece interessante exemplo 

do uso da técnica da analogia. 

 

“Interessante exemplo de aplicação analógica é o que se refere ao direito do 

contribuinte de creditar-se do ICM, hoje ICMS, pago indevidamente, desde 

                                                 
16 Torres, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 142. 
17

 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Interpretação e Aplicação de Normas de Direito Tributário. São 
Paulo: Editora CD, 2002, p. 206. 
18 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – Constituição e Código Tributário á Luz da Doutrina e da 
Jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado / ESMAFE, 2003, p. 756. 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, Volume II. São Paulo: 
Atlas, 2004, p. 219/220. 
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que tenha pleiteado sua restituição e a autoridade competente não tenha 
despachado no prazo de 60 dias. A legislação do IPI assegura 
expressamente esse direito (Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
70.162, de 18-2-72, art. 33, inciso II). O IPI é um imposto não cumulativo 
como o ICMS. A situação é inteiramente análoga, cabendo, portanto, a 
supressão da lacuna da legislação do ICMS mediante aplicação analógica 
da disposição legal pertinente do IPI”. 

 

No exemplo do ilustre jurista, faz-se a aplicação analógica da legislação do 

IPI ao ICMS, dada a ausência de disposição sobre a matéria na legislação estadual. 

O presente trabalho, no mesmo espírito, entende que é possível utilizar 

analogicamente regras gerais previstas na legislação fluminense do ICMS-RJ para 

suprir a lacuna existente no tocante à restituição do ICMS-ST pago a maior na 

substituição tributária progressiva. 

 

 Cabe destacar, que a legislação tributária fluminense contém disposições 

que autorizam e estabelecem procedimentos que possibilitam o aproveitamento 

(direto ou por transferência do contribuinte substituído) dos créditos de ICMS-ST 

apurados pelo substituto tributário. Tais normas, ainda que não se refiram 

expressamente à hipótese prevista no art. 150, § 7º, da CF/88, são plenamente 

compatíveis e inteiramente aplicáveis à restituição de que trata o referido dispositivo 

constitucional.  

 

Na situação aqui versada, o uso da técnica da analogia poderia viabilizar, 

por exemplo, que o creditamento em favor do contribuinte substituído fosse feito por 

meio de notas fiscais de ressarcimento. 

 

A Nota Fiscal de Ressarcimento consiste em um documento fiscal 

obrigatório destinado a identificar e quantificar o valor total do imposto suportado 

pelo contribuinte substituído. 

 

Insta asseverar que a emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento não é o 

único modo de o contribuinte substituído reaver o valor de ICMS-ST pago, sendo 

certo que há a possibilidade de creditar esse valor na sua escrita fiscal, de modo que 

poderá compensá-lo com o ICMS referente às próprias operações. 
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Essa compensação, porém, poderá não ser suficiente para assegurar o 

recebimento do crédito apurado, visto que há casos em que a maior parte da receita 

dos contribuintes substituídos advém da venda mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, de 

forma que não resta alternativa, buscar autorização para transferir o seu crédito de 

ICMS-ST para o substituto tributário, mediante a emissão de Nota Fiscal de 

Ressarcimento, procedimento este que poderá se revelar como a única forma de 

adequado aproveitamento do crédito de ICMS-ST, apurado na forma do decidido no 

RE 593.849-MG. 

 

Com efeito, a Nota Fiscal de Ressarcimento, prevista no art. 20, do Livro II 

do RICMS-RJ, pode ser emitida em caso “de remessa, em operação interestadual, 

de mercadoria cujo imposto já tenha sido objeto de retenção anterior, neste ou em 

outro Estado”.  

 

Ou seja, o RICMS-RJ autoriza a emissão de Nota Fiscal de Ressarcimento 

somente nos casos em que há venda de uma mercadoria já tributada para outro 

Estado que também cobra o imposto daquele produto por meio do regime de 

substituição tributária, contudo, não prevê a possibilidade da emissão dessa nota 

para fins de transferência do crédito de ICMS-ST apurado em favor do substituto 

tributário, nos casos em que valor da operação final é inferior ao presumido. 

 

Ao restringir a emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento somente para as 

operações interestaduais, a legislação tributária fluminense deixa de lado grande 

parte das operações que se realizam com consumidores residentes no Estado do 

Rio de Janeiro, bem como aquelas em que há o fato gerador, mas o preço da 

operação final é inferior ao presumido. Caso fosse permitida a emissão de Nota 

Fiscal de Ressarcimento do ICMS-ST  nesses casos, ficaria assegurada a restituição 

de forma preferencial e imediata, tal como prevista no art. 150, § 7º, da CF/88. 

 

Sendo assim, uma das possíveis formas de se dar eficácia à decisão do STF 

proferida no RE 593.849-MG é admitir a emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento 

pelo substituído em favor do substituto, para fins de transferência dos créditos de 

ICMS-ST apurados, cabendo ao substituto lhe repassar o montante consignado na 
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nota fiscal e utilizar os créditos correspondentes para compensação com valores de 

ICMS devidos ao respectivo ente federativo. 

  

A aplicação da analogia ao caso concreto, nos termos acima, além de ser 

uma única adequada de assegurar o efetivo exercício do direito que lhe é garantido 

pelo art. 150, § 7º da CF/88, encontra inteiro e total respaldo no art. 108, do CTN, de 

acordo com os ensinamentos da doutrina de Leandro Paulsen e Hugo de Brito. 

 

Note-se que a emissão de Nota Fiscal de Ressarcimento para transferência 

de crédito de ICMS-ST para o substituto tributário não é situação estranha à 

legislação tributária fluminense, havendo, inclusive, dispositivo que estabelece e 

regula os procedimentos para essa transferência (art. 25, RICMS-RJ20), permitindo 

pleno conhecimento e controle da operação pela Fazenda Pública, que assim não 

sofrerá qualquer prejuízo. 

 

A título de exemplo, vale destacar que a legislação tributária paulista dá 

solução razoável para situações como essa, prevendo expressamente que a 

restituição reconhecida como devida no RE 593.849-MG pode ser feita mediante 

                                                 
20 Art. 25. A GIA-ST de que trata o item 2, do inciso III, do artigo 22, será utilizada para a informação e 
apuração do ICMS devido por substituição tributária à unidade federada diversa daquela do domicílio 
fiscal do substituto, e conterá, além da denominação "Guia Nacional de Informação e Apuração do 
ICMS Substituição Tributária - GIA-ST", o seguinte: (...) 
XV - campo 15: ICMS de Ressarcimentos: informar o valor do ressarcimento de ICMS que possa ser 
apropriado no período de referência, observado o disposto no § 2.º; 
(...) 
§ 1.º Na hipótese do inciso XIV, existindo valor a informar, preencher o Anexo I da GIA-ST, contendo 
os seguintes dados: número da Nota Fiscal de devolução, série, inscrição estadual do contribuinte 
que está procedendo a mesma, data de emissão e valor do ICMS-ST de devolução, relativo à 
substituição tributária; 
§ 2.º Na hipótese do inciso XV, existindo valor a informar, preencher o Anexo II da GIA-ST, contendo 
os seguintes dados: número da Nota Fiscal de ressarcimento, série, inscrição estadual do contribuinte 
que está procedendo ao mesmo, data de emissão e valor do ICMS-ST de ressarcimento, relativo à 
substituição tributária; 
§ 3.º Na hipótese do inciso XXXVIII, existindo valores a informar, preencher o Anexo III da GIA-ST, 
contendo os seguintes dados: inscrição estadual do destinatário, base de cálculo e valor do ICMS 
destacado. 
§ 4.º A GIA-ST deve ser remetida pelo sujeito passivo por substituição tributária à repartição fiscal de 
circunscrição neste Estado, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da apuração do imposto, ainda 
que no período não tenham ocorrido operações sujeitas à substituição tributária, hipótese em que 
deverá assinalar o campo 1 correspondente à expressão "GIA-ST SEM MOVIMENTO"; 
§ 5.º A GIA-ST deve ser apresentada por transmissão eletrônica de dados ou em meio magnético, a 
critério do fisco deste Estado, após ser validada pelo programa de computador aprovado pela 
COTEPE/ICMS. 
§ 6.º Na hipótese de retificação de GIA-ST anteriormente apresentada, deverão ser observados, no 
que couber, os procedimentos previstos na legislação. 
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transferência dos créditos para o contribuinte substituto, nos termos dos arts. 269, I, 

e 270, II, do RICMS-SP 

 

O art. 269, I, determina que o estabelecimento do contribuinte substituído 

que tiver recebido mercadoria ou serviço com retenção do imposto poderá ressarcir-

se do valor do imposto retido a maior, correspondente à diferença entre o valor que 

serviu de base à retenção e o valor da operação ou prestação realizada com 

consumidor ou usuário final. 

 

O art. 270, II, determina que o ressarcimento do art. 269, I, poderá ser 

efetuado, alternativamente, por meio da Nota Fiscal de Ressarcimento, quando a 

mercadoria tiver sido recebida diretamente do estabelecimento do sujeito passivo 

por substituição, mediante emissão de documento fiscal, que deverá ser 

previamente visado pela repartição fiscal, indicando como destinatário o referido 

estabelecimento e como valor da operação aquele a ser ressarcido. 

 

Como já visto, a legislação tributária fluminense também contém 

disposições que autorizam e estabelecem procedimentos que possibilitam o 

aproveitamento direto ou por transferência do contribuinte substituído. 

 

No entanto, enquanto a Nota Fiscal de Ressarcimento referida no art. 270, 

II, do RICMS-SP, pode ser emitida para fins de transferência de crédito de ICMS-

ST do contribuinte substituído para o substituto, a Nota Fiscal de Ressarcimento a 

que se refere o art. 25, § 2º, do Livro II do RICMS- RJ, é a do art. 20 do mesmo 

diploma, que só pode ser emitida nas operações interestaduais. 

 

Assim, inspirado na legislação paulista, seria recomendável ao Estado do 

Rio de Janeiro editar, o quanto antes, dispositivo semelhante, para que seja dado 

efetivo cumprimento à decisão proferida da Suprema Corte no RE 593.849-MG, 

garantindo ao contribuinte substituído a restituição imediata e preferencial.  
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 CONCLUSÃO 

 

Por alguns anos, o Plenário do STF entendeu não ser restituível a diferença 

entre o imposto pago sobre a base de cálculo presumida e aquele que seria no caso 

da venda realizada por preço inferior, em atenção ao princípio da praticidade 

tributária, determinando o fato gerador presumido como definitivo, restringindo a 

restituição aos casos em que o fato gerador não se realizava. 

 

Diante da modificação do entendimento do STF referente à interpretação do 

art. 150, § 7º da CF/88, no julgamento do RE 593.849-MG, fixou-se a tese de que é 

devida a restituição nos casos em que, no regime de substituição tributária para 

frente, a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.  

 

Não obstante essa decisão, a legislação tributária fluminense é omissa 

quanto ao que ficou estabelecido por essa nova interpretação. O direito tributário 

dispõe de mecanismos para sanar as lacunas que existem na legislação tributária, 

sendo a analogia um destes mecanismos, de forma que, o presente trabalho sugere 

a aplicação da mesma para a eficácia da decisão proferida  no RE 593.849-MG.  

 

Por fim, o presente trabalho demonstra que há, na legislação do próprio 

Estado do Rio de Janeiro, regras que possibilitam que contribuinte substituído 

aproveite o crédito de ICMS-ST nos casos de não ocorrência do fato gerador, de 

forma que, cabe ao Estado do Rio de Janeiro, em atenção ao decidido pelo STF e 

ao art. 150, § 7º, da CF/88, editar norma semelhante para que o contribuinte 

substituído, por exemplo, possa emitir, em favor substituto tributário, a Nota Fiscal de 

Ressarcimento para fins de transferência do restante dos créditos de ICMS-ST 

apurados, não aproveitados na sua escrita fiscal. 

 

Enquanto não há edição da referida norma, deve se aplicar o instituto da 

analogia, permitindo que o contribuinte substituído se credite do valor recolhido a 

maior em sua escrita fiscal para fins de compensação ou emita, em favor substituto 

tributário, a Nota Fiscal de Ressarcimento para fins de transferência do restante dos 

créditos de ICMS-ST, de modo a garantir a eficácia da decisão proferida pelo STF 

no RE 593.849-MG.   
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