
 

STF inicia julgamento a respeito da inconstitucionalidade da cobrança antecipada 

do ICMS 
 

A questão tem início na exigência imposta pelo estado do Rio Grande do Sul, através de 

decreto, aos estabelecimentos comerciais adquirentes de mercadorias de outros estados da 

Federação o recolhimento antecipado do ICMS. 

 

O relator do recurso, Ministro Dias Toffoli, iniciou seu voto esclarecendo que somente 

com a ocorrência do fato gerador é que surge a obrigação tributária principal, de forma 

automática e infalível, a qual tem por objeto o pagamento da exação ou a penalidade 

pecuniária, nos termos do que dispõe o art. 113 do Código Tributário Nacional. É nesse 

momento que o contribuinte torna-se devedor e o Fisco credor. Nessa ordem de ideias, 

antes da ocorrência do fato gerador não há obrigação tributária nem crédito constituído. 

Assim, não há como se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que 

inexiste a obrigação. Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária está se 

antecipando por ficção a ocorrência do fato gerador da exação. A conclusão a que chegou 

o Ministro relator é pela impossibilidade de, por simples decreto, se exigir o ICMS na 

entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. 

 

A posição do relator encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal, como no 

histórico caso em que o Estado de São Paulo pretendeu antecipar o recolhimento do 

ICMS ao modificar o texto do seu Regulamento do ICM, ato esse considerado 

inconstitucional em julgado em que foi definido que “embora seja possível, por ficção 

legal, fixar-se como saída de mercadoria momento diferente daquele em que tal 

realmente se verifique, somente seria admissível em decorrência de lei, na conformidade 

do que disposto no inc. III, do art. 97, do CTN” (in Recurso Extraordinário n. 

111.152/SP, relator Ministro Aldir Passarinho, Segunda Turma). 

 

Para o Ministro Toffoli, não se pode defender que a delegação prevista na Lei estadual n. 

8.820 é suficiente para autorizar a antecipação tributária. Com efeito, o art. 24, § 7º do 

diploma estadual confere de maneira genérica e ilimitada a possibilidade de se exigir o 

pagamento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência do 

Estado. Observou o julgador que o diálogo com o ato infralegal se deu em branco, o que 

não é admitido pela jurisprudência da Suprema Corte. 

 

Ultrapassada a questão da reserva legal para dispor sobre o momento da ocorrência do 

fato jurídico tributário, o relator do feito ponderou se a matéria está submetida à reserva 

de lei complementar. Após citar alguns precedentes da Suprema Corte, concluiu que 

apenas a antecipação tributária nas hipóteses de substituição tributária está sujeita à 

reserva de lei complementar e, portanto, a antecipação reportada nos autos não está 

sujeita aos rigores de LC. 

 

O voto do Ministro relator foi pelo improvimento do recurso extraordinário interposto 

pelo Estado do Rio Grande do Sul, mantendo o acórdão recorrido no qual foi afastada a 

exigência contida no decreto que instituiu a cobrança antecipada do ICMS, para quando a 

mercadoria adentrar no território gaúcho. 

 

Na sequência, o Ministro Luis Roberto Barroso esclareceu que não concorda em replicar 

a jurisprudência do STF, que considera que o prazo para pagamento está sujeito 



ao Princípio da Legalidade e à reserva legal, já que a hipótese dos autos diverge sob o 

prisma temporal. Isso porque antecipar por decreto o momento do fato gerador contrasta 

com o § 1º do art. 113 do CTN, uma vez que a obrigação tributária nasce com a 

ocorrência do fato gerador. 

 

Pontua a existência de um precedente, da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence*, no qual 

a Suprema Corte assentou a possibilidade de antecipar a obrigatoriedade do tributo, ante a 

disposição do texto do § 7º do art. 150 da Constituição Federal, posto que lá está prevista 

a existência de fatos geradores presumidos. Para o Ministro seria incoerente que a Carta 

Magna tenha autorizado a possibilidade de se antecipar o fato gerador, nas hipóteses de 

substituição tributária, quando a responsabilidade financeira recai sobre terceiros, mas 

não a estenda quando o ônus é do próprio contribuinte. Para ele, se a lei permite a 

substituição há de permitir a antecipação. 

 

Em contraponto ao relator, o Ministro Barroso sugeriu a publicação da tese nos seguintes 

termos: “Somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de 

ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador”. 

 

O Ministro Teori Zavascki pediu vista dos autos, ao ponderar que essa matéria já foi 

inúmeras vezes objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e, por lá, 

invariavelmente, os recursos do Estado gaúcho eram providos. 

 

Acompanharemos o retorno do caso a julgamento, e desde já nos colocamos à disposição. 

 

Dias de Souza Advogados Associados 


